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مقدمة
لقد حرص دستور  2011على وضع املبادئ التي يجب أن يرتكز عليها التنظيم اجلهوي والترابي للمملكة ،فحددها في
التدبير احلر والتعـاون والتضامن .كما نصت الوثيقة الدستورية ،في فصلها  ،146على أن قانونا تنظيميا سيحدد،
بالنسبة للجماعات الترابية )...(« ،قواعد احلكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير احلر ،وكذا مراقبة تدبير الصناديق
والبرامج وتقييم األعمال وإجراءات احملاسبة».
كما عمل الدستور اجلديد على تدعيم مراقبة القرب التي متارسها اجملالس اجلهوية للحسابات على املالية العامة احمللية،
وذلك تعزيزا ملسلسل الالمركزية مع عدم التمركز الذي تعيشه بالدنا .ويرجع ذلك كله إلى الدور الكبير الذي أصبحت
اجلماعات الترابية تلعبه في مجال تدبير الشأن العام.
ويستمد قطاع اجلماعات الترابية أهميته ،من عـدد مكوناته ،والذي يبلغ  1.594وحدة ،منها  16جهـة و 13عمالة و62
إقليما و 1.503جماعة 221 ،منها حضرية و 1.282قروية ومن أهمية اخلدمات التي يقدمها للساكنة عن طريق التدبير
املباشر ,كما يساهم في تقدمي خدمات عمومية ذات طابع جتاري ،إذ متكنت اجلماعات الترابية من خلق  15مؤسسة
عمومية محلية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،إضافة إلى مساهماتها في رأسمال  16شركة مساهمة.
وعالوة على ذلك ،فإن اجلماعات الترابية أضحت تلجأ ،أكثر فأكثر ،إلى أسلوب التعاقد ،عبر نظام التدبير املفوض للمرافق
العمومية التي هي مسؤولة عن تسييرها.
إن االهتمام اخلاص الذي أصبح يحظى به هذا القطاع ،يعود باألساس إلى ما باتت تشكله ماليته من رهانات ،مقارنة مع
مالية الدولة ،ذلك أن النفقات العادية للجماعات الترابية ( 18,3مليار درهم) تعادل  % 8من النفقات العادية للدولة ،في
حني تبلغ نفقات االستثمار  11,9مليار درهم وهو ما ميثل  % 20من نفقات االستثمار اخلاصة بالدولة.
وقد بلغ مجموع التحويالت املالية من الدولة لفائدة اجلماعات الترابية  17,8مليار درهم ،فيما ناهز عدد املوظفني واألعوان
بهذه الوحدات الترابية  ،150.000أي ما يعادل  % 34من مجموع موظفي وأعوان الدولة.
من هذا املنطلق ،وفي ظل املناخ املؤسساتي اجلديد وبالنظر ألهمية هذا القطاع ،خصص اجمللس األعلى للحسابات حيزا
هاما من تقريره السنوي للجماعات الترابية ،مساهمة منه في بناء وتعزيز الدميقراطية احمللية.
وهكذا ،فإن هذا التقرير يندرج في إطار الرهان املتمثل في تأهيل اجلماعات الترابية ،بشكل ينسجم واإلصالحات التي
باشرتها الدولة ،خصوصا في الشق املرتبط بالقطاع العام ،علما أن هذه اجلماعات الترابية ال ميكنها ،بأي حال من األحوال،
أن تكون مبعزل عن حتوالت الفضاء العام الذي تنشط بداخله.
واعتبارا لذلك كله ،بدا مفيدا أن يتضمن اجلز ء الذي خصصه هذا التقرير ألعمال اجملالس اجلهوية للحسابات ،وألول مرة،
فصال كامال يتناول التطور الذي عرفته مالية الوحدات الترابية ببالدنا (الفصل األول من هذا اجلزء) ،معززا ذلك مبعطيات
رقمية وحتاليل ،وفق مقاربة استذكارية ،مدعمة مبجموعة مؤشرات تدبيرية ونسب مالية.
وهكذا ،اتضح أن الوحدات الترابية تتميز بكونها تعتمد ،وبشكل كبير ،على التحويالت املالية للدولة وبثقل كتلة األجور
الناجمة عن التنامي املفرط لعدد املوظفني واألعوان ،مبا يصاحب ذلك من خصاص على مستوى الكفاءات املطلوبة.
وفيما يخص اجلانب املتعلق بالشفافية في التدبير املالي ،فقد تبني أن الوحدات الترابية تفتقر إلى بيانات مالية
ومحاسبية من شأنها إعطاء صورة حقيقية عن ممتلكاتها ووضعيتها املالية والتزاماتها.
وعليه ،فقد بات لزاما أن تتوفر اجلماعات الترابية على مرجعية محاسبية وميزانياتية تكون مستوحاة من أفضل املقاييس
واملعايير في هذا اجملال وتعتمد مبدأ احملاسبة السنوية وإثبات احلقوق والواجبات.
كما اتضحت ضرورة االنكباب ،من اآلن ،على إعداد احلسابات اإلجمالية املرتبطة بقطاع اجلماعات الترابية ،مع األخذ بعني
االعتبار البعد املتعلق باملمتلكات وكذا الوحدات اخلاضعة لرقابتها (املؤسسات العمومية احمللية واملساهمات املالية
املباشرة وغير املباشرة).
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وسيخصص الفصل الثاني ملا مت إدراجه من نتائج عمليات مراقبة تسيير اجلماعات الترابية .ويتعلق األمر مبلخصات تهم
 93تقريرا خاصا ،مقابل  ،36برسم سنة .2011
ويتضمن هذا الفصل أيضا أجوبة املسؤولني عن األجهزة املذكورة حول ما وجه إليهم من مالحظات.
ويسجل ،في هذا اإلطار ،أن اجمللس األعلى للحسابات حاول ،من خالل برنامج  ،2012أن يعمم ويكثف ،قدر اإلمكان ،من
عمليات املراقبة.
وقد أبرزت التقارير اخلاصة االختالالت والنقائص التي تشوب سير اجلماعات الترابية موضوع العمليات الرقابية ،قبل أن
تبسط مجموعة من التوصيات الرامية إلى حتسني التدبير احمللي ،خصوصا وأن الغاية األولى من هذه العمليات تتمثل
في إرساء حكامة للقرب ،عبر حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطن وترشيد النفقات ،والتقيد باملقتضيات القانونية
ومراعاة معايير اجلودة.
وقد أكدت التقارير على ضرورة تأهيل اجلماعات الترابية ،وخاصة على املستوى التنظيمي والتدبيري ونظام املعلومات،
وكذا اجلانب املتعلق باإلدالء باحلساب.
أما الفصل الثالث ،فيتناول اجلانب املتعلق بتتبع التوصيات الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات في التقارير اخلاصة
السابقة ،وذلك للتأكد من مدى االستجابة ملضامينها والعمل بها ،من أجل حتقيق املزيد من الفعالية والنجاعة.
و يلخص الفصل الرابع واألخير مجموع األنشطة التي قامت بها اجملالس اجلهوية التسعة ،في مجال الرقابة القضائية
ومراقبة اإلجراءات املتعلقة بامليزانية.
وجتدر اإلشارة إلى أنه سيتم ،في املستقبل القريب ،إغناء حصيلة العمل الرقابي للمجالس اجلهوية للحسابات بنشر
تقريرين موضوعاتيني ،يتعلق أحدهما باجلبايات احمللية ،فيما يتمحور الثاني حول التدبير املفوض للمرافق العمومية
احمللية.
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مقدمة
يتمحور التنظيم احمللي حول ثالثة أشكال من اجلماعات الترابية هي اجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات .وتعتبر هذه
اجلماعات الترابية من أشخاص القانون العام وتتمتع باالستقالل املالي واإلداري .وتنتخب أجهزتها التقريرية التي تتولى
تدبير شؤونها دميقراطيا .وقد أسندت إليها مجموعة من االختصاصات كما تتوفر على الوسائل الكفيلة مبمارستها.
وطبقا للميثاق اجلماعي لسنة  ، 2002ميكن التمييز بني نوعني من االختصاصات املوكولة إلى اجلماعات تتجلى في ما يلي:
— —اختصاصات ذاتية :التعمير والصحة والسكينة وتدبير املرافق العمومية احمللية(توزيع املاء والكهرباء والتطهير
السائل) واإلنارة العمومية والطرقات وجمع ومعاجلة النفايات وتهيئة املساحات اخلضراء؛
— —اختصاصات حتولها الدولة لهذه اجلماعات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة :بناء وصيانة املدارس ومراكز التكوين املهني
واملستوصفات ومراكز الصحة والعالج وحماية وإعادة تأهيل املآثر التاريخية واحملافظة على التراث الثقافي وتكوين
املوظفني واملنتخبني.
جتدر اإلشارة في ما يخص هذا النوع األخير من االختصاصات ،إلى أن أي عملية حتويل بشأنها لم تتم بعد لفائدة هذه
اجلماعات ،علما بأن أي حتويل في هذا اإلطار يجب أن يقترن بتحويل للموارد الالزمة ملمارستها.
ويتخذ التعاون بني اجلماعات احلضرية والقروية واجلماعات الترابية األخرى ومصالح الدولة أشكاال مختلفة ،كما هو
الشأن بالنسبة لوضع املوظفني رهن اإلشارة والدعم التقني الذي تقدمه اجلهات لفائدة اجلماعات ،خاصة القروية منها،
فضال عن التمويل املشترك للمشاريع.
ويبلغ عدد اجلماعات الترابية حاليا ما مجموعه  1594وحدة منها  16جهة و 13عمالة و 62إقليما و 1503جماعة 221
منها حضرية و 1282قروية.
ومن أجل ممارسة بعضا من اختصاصاتها ،خاصة تلك املرتبطة باملرافق العمومية التجارية ،أحدثت اجلماعات الترابية
 15مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وتساهم في رأسمال  16شركة مجهولة االسم.
ويبلغ عدد املؤسسات العمومية التي يصطلح عليها بالوكاالت املستقلة  12وكالة تتولى توزيع املاء والكهرباء والتطهير
السائل ووكالتني للنقل احلضري ووكالة للتبريد.
على صعيد آخر ،تلجأ اجلماعات الترابية أكثر فأكثر بشكل مضطر ،من خالل أسلوب التعاقد ،إلى التدبير املفوض
ملرافقها العمومية ،السيما توزيع املاء والكهرباء والتطهير السائل والنقل احلضري والنظافة وجمع األزبال...الخ.

1 .1التنظيم املالي احمللي
يؤطر التنظيم املالي للجماعات الترابية القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات الترابية ومجموعاتها
الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  1.09. 02بتاريخ  18فبراير  .2009وتنظم احملاسبة العمومية لهذه اجلماعات
بواسطة املرسوم رقم  2-09-441بتاريخ  3يناير  ،0102والذي يحدد املبادئ األساسية والقواعد املطبقة على عمليات
املداخيل والنفقات وعمليات اخلزينة ،وكذا القواعد التي تسري على احملاسبة وتصفية امليزانيات واإلدالء باحلسابات
واملراقبة.
ويروم هذا القانون حتقيق شفافية وشرعية عمليات اجلماعات الترابية سواء على مستوى النفقات أو املوارد .وهكذا،
تعتبر امليزانية من آليات هذه الشفافية ،إذ يعرف القانون املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات الترابية ومجموعاتها
امليزانية بأنها « الوثيقة التي يقرر ويؤذن مبوجبها بالنسبة لكل سنة مالية ،في مجموع موارد وحتمالت اجلماعة احمللية
أو اجملموعة»..
وكما هو الشأن بالنسبة للدولة ،تخضع اجلماعات الترابية لقواعد مشتركة في إعداد امليزانيات ،وذلك وفقا ألربعة مبادئ.
يتعلق املبدأ األول مببدأ السنوية الذي يقضي بأن امليزانية تتعلق بسنة مالية توافق السنة املدنية .ومبدأ الشمولية الذي
يفيد بعدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وإجراء املقاصة بني املداخيل والنفقات .أما املبدأ الثالث فيتعلق مببدأ
14
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الوحدة حيث تدرج بامليزانية جميع التحمالت واملوارد .في حني يهم املبدأ األخير وجوب التوازن بني املوارد والنفقات املدرجة
في امليزانية.
غير أن القانون سالف الذكر أورد مجموعة من اآلليات مبثابة استثناءات لهذه املبادئ جتيز البرمجة املتعددة السنوات
وإمكانية تخصيص موارد ملشاريع خاصة .ويتعلق األمر بترخيصات البرامج (متعددة السنوات) وامليزانيات امللحقة
واحلسابات املرصودة ألمور خصوصية.
وتشتمل ميزانية اجلماعة الترابية على جزئني :جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص باالستثمار .وتدرج في اجلزء األول عمليات
التسيير سواء من حيث املوارد أو النفقات بينما يتعلق اجلزء الثاني بعمليات التجهيز ويشمل جميع املوارد املرصدة
للتجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله .ويجب أن تكون امليزانية متوازنة في جزئيها ،وإذا ظهر فائض تقديري في اجلزء
األول ،وجب رصده باجلزء الثاني .غير أنه ال يجوز استعمال مداخيل اجلزء الثاني في مقابل نفقات اجلزء األول.
وميكن أن تتضمن امليزانية حسابات خصوصية وميزانيات ملحقة .وترصد هذه األخيرة التدخالت اخلاصة بشكل ميكن من
تبيان التوازن في نشاط جماعي مستقل ،وبالتالي حتديد تكاليف التسيير املترتبة عن هذا النشاط ومردوديته الضريبية
أو املالية.
وتدرج املوارد والتحمالت في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وسطور وأسطر تدرج فيها العمليات من نفس النوع.
وإلى جانب املوارد املدرجة في امليزانية ،ميكن للجماعات الترابية احلصول على مساهمات من الدولة أو اجلماعات الترابية
األخرى في إطار شراكات مع اجلمعيات أو القطاع اخلاص .كما ميكنها اللجوء إلى االقتراض لدى صندوق التجهيز اجلماعي.
وترتبط هذه املوارد مبيزانية السنة املالية املعنية بها.
في هذا اإلطار ،تخضع اجلماعات الترابية لثالث قواعد احترازية في مجال اللجوء إلى االقتراض تتجلى في وجوب احلصول
على ترخيص مسبق من طرف سلطة الوصاية ومنع اللجوء إلى قروض جديدة لتسديد استحقاقات سابقة ،فضال عن
األمر بالصرف التلقائي لنفقات خدمة الدين باعتبارها نفقة إجبارية.
وتستأثر ثالث وظائف رئيسية باجلزء األكبر من وسائل اإلدارة احمللية ،وهي:
— —اإلدارة العامة؛
— —التنمية احلضرية والقروية؛
— —التدخالت االجتماعية ومجال الترفيه.
وتخضع املشاريع التي تتم برمجتها في ميزانيات اجلماعات ملداوالت وتصويت مجالسها التداولية في بداية دورة شهر
أكتوبر حيث تعتبر مصادقة هذه اجملالس شرطا أساسيا إلضفاء الطابع القانوني على هذه امليزانيات .وبعد التصويت،
ولكي تصبح قابلة للتنفيذ ،توجه هذه امليزانيات إلى سلطة الوصاية قصد املصادقة عليها.
وتخضع أعمال اجلماعات الترابية للمراقبة القبلية للدولة .في هذا الصدد ،تخضع جميع القرارات املالية وتلك املتعلقة
بتنفيذ امليزانية لترخيص قبلي من طرف سلطة الوصاية .وبصفة عامة ،تخضع مالية اجلماعات الترابية ألشكال رقابية
مختلفة نوردها كاآلتي:
— —مراقبة مالية قبلية ميارسها احملاسب العمومي ،طبقا ملبدأ الفصل بني مهام اآلمر بالصرف التي ميارسها رئيس
اجلماعة الترابية من خالل االلتزام بالنفقة ومهام احملاسب العمومي الذي يتولى أداء هذه النفقة؛
— —مراقبة إدارية ومالية متارسها املفتشيات العامة لوزارتي املالية والداخلية؛
— —مراقبة قضائية بعدية تتوالها اجملالس اجلهوية للحسابات.
وإلى حد اآلن ،تتشابه طريقة تقدمي املعلومات املالية واملتعلقة مبيزانيات اجلماعات الترابية مع تلك املطبقة على الدولة،
إذ ال متكن من تقدمي احلساب حول ممتلكات اجلماعات واجنازاتها االقتصادية واملالية احلقيقية .
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بيد أن املرسوم رقم  2 - 09 - 441الصادر بتاريخ  3يناير  2010املتعلق بسن نظام حملاسبة اجلماعات الترابية ومجموعاتها
ينص في مادته  106على اعتماد مخطط محاسبي لهذه اجلماعات طبقا ملبادئ املدونة العامة للتنميط احملاسبي ،وذلك
بواسطة قرار مشترك يصدر عن الوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية .ويجب أن تعطي البيانات املالية ووضعيات التدبير
املنصوص عليها في هذا املرسوم صورة حقيقية عن حالة تنفيذ امليزانية وعن وضعية ممتلكات اجلماعة احمللية أو اجملموعة.
وإلى يومنا هذا ،لم يتم اعتماد اخملطط احملاسبي للجماعات الترابية ،األمر الذي يتعذر معه إعداد البيانات املالية ووضعيات
التدبير املذكورة أعاله.
كذلك ،يجب أن تواكب عملية وضع إطار محاسبي وميزانياتي جديد لهذه اجلماعات السيرورة احلالية لتطبيق اخملطط
احملاسبي للدولة الذي يستند على املعايير احملاسبية الدولية املعتمدة في القطاع العام ( ،)IPSASوذلك إلدراج البعد املتعلق
باملمتلكات وبالتالي االنتقال من محاسبة للصندوق إلى محاسبة للممتلكات ترتكز على مبدأ احلقوق وااللتزامات.

2 .2تطور املالية احمللية
 - 1.2معطيات إجمالية
يوضح تنفيذ ميزانيات اجلماعات الترابية وهيآتها خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  2012االجنازات املعروضة كاآلتي:
موارد وحتمالت اجلماعات الترابية خالل الفترة ما بني  2008و 2012مباليني الدراهم
2008

2009

2010

2011

2012

املداخيل

21 995

25 642

27 370

29 149

28 746

املوارد املسيرة من طرف اجلماعات الترابية

5 241

5 045

5 755

5 819

6 284

الرسوم احمللية والوجيبات اخملتلفة

2 262

2 648

3 140

3 056

3 392

عوائد اخلدمات

673

688

781

789

775

عوائد األمالك

2 306

1 709

1 834

1 974

2 117

املوارد املسيرة من طرف الدولة لصالح
اجلماعات احمللية

105

4 058

4 668

4 621

4 690

الرسم املهني

1 594

1 521

1 638

1 711

1 787

رسم السكن

2 511

266

353

270

254

2 271

2 677

2 640

2 649

املوارد احملولة

12 649

16 539

16 947

18 709

17 772

احلصة في عائد الضريبة على القيمة
املضافة

11 679

15 291

15 774

17 343

15 871

حصة اجلهات في عائد الضريبة على
الدخل والشركات

542

660

494

581

713

أموال املساعدة

428

588

679

785

1 188

النفقات العادية

12 559

14 293

15 527

17 664

18 249

األمالك واخلدمات

12 092

13 804

14 895

16 950

17 462

املوظفني

7 296

8288

8 629

10 020

10 328

مختلف األمالك واخلدمات

4 796

5 516

6 266

6 930

7 134

رسم اخلدمات اجلماعية
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467

489

632

714

787

الفائدة على الدين

9 436

11 349

11 843

11 485

10 497

15

27

-5

28

38

رصيد احلسابات اخلصوصية

1 620

1 824

1 652

2 160

2 641

الرصيد اإلجمالي

11 071

13 200

13 490

13 673

13 176

االستخدامات

9 012

10 750

10 441

11 592

12 708

االستثمار

8 176

9 812

9 611

10 739

11 835

836

938

830

853

873

املوارد

12 834

15 048

15 419

15 408

15 240

الرصيد اإلجمالي

11 071

13 200

13 490

13 673

13 176

مداخيل القروض

1 763

1 848

1 929

1 735

2 064

3 822

4 298

4 978

3 816

2 532

الرصيد العادي
رصيد امليزانيات امللحقة

أداء أصل الدين

الفائض االجمالي

 - 2.2املقارنة مع الناجت الداخلي اخلام
بلغت مداخيل اجلماعات الترابية برسم سنة  2012ما مجموعه  28,8مليار درهم مثلت  3,47في املائة من الناجت الداخلي
اخلام الوطني ،في حني حددت النفقات العادية في  18,2مليار درهم أي بنسبة  2,2في املائة من الناجت الداخلي اخلام .أما
االستثمار فلم يشكل سوى  1,43في املائة من الناجت الداخلي اخلام.
موارد اجلماعات الترابية

النفقات العادية للجماعات
الترابية

االستثمار في اجلماعات الترابية

2009

2010

2011

2012

القيمة

25 642

27 370

29 149

28 746

بالنسبة للناجت الداخلي
اإلجمالي اخلام

% 3,50

% 3,58

% 3,63

% 3,47

القيمة

14 293

15 527

17 664

18 249

بالنسبة للناجت الداخلي
اإلجمالي اخلام

%1,95

% 2,03

% 2,20

% 2,20

القيمة

9 812

9 611

10 739

11 835

% 1,34

% 1,26

%1,34

% 1,43

732 449

764 031

802 607

828 169

بالنسبة للناجت الداخلي
اإلجمالي اخلام
الناجت الداخلي اإلجمالي اخلام

املبالغ مباليني الدراهم

 - 3.2نفقات اجلماعات الترابية
بلغت النفقات اإلجمالية للجماعات الترابية  30,10مليار درهم سنة  2012مسجلة نسبة منو سنوي تصل إلى 9,75
في املائة منذ  2008مقابل  9,3في املائة بالنسبة للمداخيل كما هو مفصل أسفله:
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توزيع املصاريف اإلجمالية (متوسط الفترة )2012 – 2008

 - 1.3.2النفقات العادية
بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية ما مجموعه  18,2مليار درهم سنة  ٬2012بنسبة منو سنوي تناهز  10في املائة
منذ  .2008ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى نفقات املوظفني التي تشكل اجلزء املهم من النفقات العادية.
نفقات التسيير

الموظفون
مختلف األمالك والخدمات
الفائدة على الدين
المجموع

2008

2009

2010

2011

2012

نسبة النمو السنوي
املتوسط

7 296

8 288

8 629

10 020

10 328

% 9,08

4 796

5 516

6 266

6 930

7 134

% 10,44

467
12 559

489
14 293

632
15 527

714
17 664

787
18 249

% 13,94
% 9,79

املبالغ مباليني الدراهم

تركيبة نفقات االستثمار سنة 2012

— —نفقات املوظفني
بلغت نفقات موظفي اجلماعات الترابية  10.328مليون درهم سنة  ،2012مبا ميثل  57في املائة من مجموع نفقات
التسيير .وقد سجلت نسبة منو سنوي وصل إلى  9,8في املائة منذ .2008

18
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— —املنتجات واخلدمات األخرى
بلغت النفقات برسم املنتجات واخلدمات األخرى التي تشمل باألساس املعدات والدعم  6مليار درهم في املتوسط في
الفترة من  2008إلى ،2012مبعدل نسبة منو سنوي تصل إلى  10,42في املائة.
— —فوائد الدين
بلغت التحمالت املرتبطة بالفوائد عن الدين معدال سنويا يقدر ب 0,62مليار درهم ،مبعدل نسبة منو سنوي ب  14في املائة
خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  .2012وقد مثلت  3في املائة من املداخيل العادية سنة .2012

 - 2.3.2نفقات االستثمار
بلغت نفقات االستثمار للجماعات الترابية  10مليار درهم في املتوسط ما بني  2008و ،2012أي مبعدل نسبة منو سنوي
يصل إلى  9,69في املائة .
وتتكون هذه النفقات أساسا من األشغال اجلديدة واإلصالحات الكبرى التي مثلت اجلزء املهم خالل اخلمس سنوات
األخيرة ،متبوعة باملشاريع املندمجة والبرامج الوطنية واإلمدادات.
نفقات االستثمار
2008

2009

2010

2011

2012

نسبة النمو
السنوي
املتوسط

االشغال اجلديدة واالصالحات
الكبرى

2 746

4 161

4 046

4 540

4 679

%14,25

املشاريع املندمجة

1 873

2 099

1 521

1 774

2 066

%2,48

752

853

610

861

977

%6,76

البرامج الوطنية

1 886

1 750

2 012

1 659

1 861

%-0,33

االقتناءات املنقولة

454

507

522

803

630

%8,54

االمدادات

465

441

902

1 101

1 622

%36,66

8 176

9 811

9 613

10 738

11 835

% 9,69

االقتناءات الغير منقولة

اجملموع

املبالغ مباليني الدراهم
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 - 4.2مداخيل اجلماعات الترابية
ينبني متويل اجلماعات الترابية على نظام يجمع ما بني اجلبايات احمللية ومنح الدولة والقروض
وقد عرفت موارد اجلماعات الترابية مبا فيها القروض ارتفاعا ملموسا خالل العشريتني األخيرتني منتقلة من  5مليار درهم
سنة  1988إلى أزيد من  35,5مليار درهم في .2011
ويرجع حتسن املوارد املالية للجماعات الترابية إلى تقاسم منتوج الضرائب بني الدولة واجلماعات الترابية وحتسن املوارد
الذاتية لهذه األخيرة.

 - 1.4.2التحليل حسب أنواع املداخيل
بلغت املداخيل  26,6مليار درهم في املتوسط خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  .2012وقد سجلت نسبة منو سنوي
متوسط وصل إلى  6,92في السنة ،متأثرة في املقام األول باملوارد احملولة التي تطورت سنويا بنسبة  8,87في املائة في
املتوسط خالل نفس الفترة.
2008

2009

2010

2011

2012

نسبة النمو
السنوي املتوسط

املوارد املسيرة من طرف اجلماعات
الترابية

5 241

5 045

5 755

5 819

6 284

%4,64

املوارد املسيرة من طرف الدولة
لصالح اجلماعات احمللية

4 105

4 058

4 668

4 621

4 690

%3,39

املوارد احملولة

12 649

16 539

16 947

18 709

17 772

%8,87

21 995

25 642

27 370

29 149

28 746

%6,92

اجملموع

املبالغ مباليني الدراهم

تركيبة موارد اجلماعات الترابية

 - 1.1.4.2املوارد املسيرة من لدن اجلماعات الترابية
بلغت مجموع املوارد املسيرة من طرف اجلماعات الترابية متوسطا سنويا يقدر ب  5,3مليار درهم خالل الفترة من 2008
إلى  ،2012بنسبة منو سنوي متوسط تصل إلى  4,64في املائة .وقد وصلت أقصى مستوياتها مببلغ يناهز  6,3مليار درهم
سنة  ،2012موزعة بنسبة  54في املائة للرسوم احمللية واإلتاوات اخملتلفة و 34في املائة ملنتوج بيع املمتلكات و 12في املائة
لعوائد اخلدمات.
20
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تطور املوارد املدبرة من طرف اجلماعات الترابية

 - 2.1.4.2املوارد املسيرة من لدن الدولة
بلغت املوارد املسيرة من طرف الدولة حلساب اجلماعات الترابية  4,43مليار درهم كمعدل سنوي خالل الفترة املمتدة من
 2009إلى  ،2012أي بتطور متوسط بلغ  5في املائة في السنة ،لتصل إلى مبلغ  4,7مليار درهم سنة  ،2012مع اجتاه نحو
االستقرار منذ سنة .2010

تركيبة املوارد املدبرة من طرف الدولة

وقد مثل الرسم على اخلدمات اجلماعية املكون األساسي للموارد املسيرة من لدن الدولة ،بأزيد من  50في املائة خالل
األربع سنوات من  2009إلى  ،2012مقابل  35في املائة للرسم املهني .أما رسم السكن،الذي يعتبر ثالث مورد جبائي ،فلم
تتجاوز نسبته  9في املائة من املوارد املسيرة من لدن الدولة خالل نفس الفترة.

 - 3.1.4.2املوارد احملولة
ارتفعت حصة منتوج الضريبة على القيمة املضافة،التي متثل املورد األساسي احملول لصالح اجلماعات الترابية ،إلى 15,2
مليار درهم كمعدل سنوي ،مبا ميثل  57في املائة من مجموع مدا خيل هذه اجلماعات .فبعد حتسن ملحوظ ما بني سنتي
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 2008و 2009حيث انتقل من  11,7مليار درهم إلى  15,3مليار درهم ،استقر منتوج هذه الضريبة في حوالي  15,8مليار
درهم في  ،2010لكي يرتفع من جديد إلى  17,3مليار درهم سنة  2011ويتراجع بعد ذلك إلى  15,9مليار درهم سنة ،2012
أي إلى مستوى قريب من املبلغ املسجل سنة .2009

 - 2.4.2مدا خيل اجلبايات احمللية خالل سنتي  2011و2012
يبرز اجلدول اآلتي بشكل مفصل مدا خيل اجلبايات احمللية خالل السنتني  2011و:2012
2011

2012

نسبة التغيير

املداخيل اجلبائية

25 275

24 368

%-3,60

الضرائب املباشرة

5 829

6 233

% 6,90

رسم اخلدمات اجلماعية

2 640

2 649

% 0,30

الرسم املهني

1 711

1 787

% 4,40

رسم السكن

270

254

%-5,90

الضريبة على األراضي احلضرية الغير مبنية

627

831

% 32,50

حصة اجلهات في عائد الضريبة على الدخل

297

413

% 39,10

حصة اجلهات في عائد الضريبة على الشركات

284

299

% 5,30

الضرائب غير املباشرة

19 446

18 135

%-6,70

احلصة في عائد الضريبة على القيمة املضافة

17 342

15 872

%-8,50

الضريبة على عمليات البناء

664

722

% 8,70

الضريبة على عمليات جتزئة األراضي

214

249

% 16,40

الضريبة على محال بيع املشروبات

131

138

% 5,30

الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع

170

174

% 2,40

الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية

155

149

%-3,90

الرسم املفروض عن استعمال املوانئ

130

145

% 11,50
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640

686

% 7,20

3 874

4 376

%13,00

األمالك

871

868

%-0,30

الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية مؤقتا

555

516

%-7,00

أموال املساعدة

571

942

%65,00

الرسم املفروض على البيع في أسواق البيع باجلملة

483

470

%-2,70

فوائد األموال املودعة باخلزينة العامة

234

230

%-1,70

اإلمدادات

214

244

%14,00

مداخيل مختلفة

946

1 106

% 16,90

149 29

744 28

%-1,4

باقي الضرائب غير املباشرة
املداخيل غير اجلبائية

مجموع املداخيل

							
املصدر  :اخلزينة العامة للمملكة

املبالغ مباليني الدراهم

 - 1.2.4.2املداخيل اجلبائية
تتكون املداخيل اجلبائية ،التي بلغت  24,4مليار درهم سنة  ،2012بنسبة انخفاض وصلت إلى  3,60في املائة مقارنة مع
السنة املاضية ،من  74في املائة من الضرائب غير املباشرة .ومتثل احلصة في منتوج الضريبة على القيمة املضافة اجلزء
املهم من الضرائب غير املباشرة بنسبة  87,52في املائة.
تركيبة املداخيل اجلبائية للجماعات الترابية خالل سنة 2012
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تركيبة الضرائب غير املباشرة للجماعات الترابية خالل سنة 2012

 - 2.2.4.2املداخيل غير اجلبائية
وصل مستوى املداخيل غير اجلبائية برسم سنة  2012إلى  4,3مليار درهم ،مبا ميثل نسبة  15في املائة من مجموع
املداخيل احمللية .وقد سجلت هذه املداخيل ارتفاعا نسبته  13في املائة مقارنة بالسنة السالفة ،ويرجع ذلك باألساس
إلى أموال املساهمة املتكونة في معظمها من الدفوعات املنجزة من طرف بعض الوزارات.
تركيبة مداخيل اجلماعات الترابية خالل سنة 2012

 - 5.2الرصيد العادي
أدى تنفيذ ميزانيات اجلماعات الترابية خالل الفترة من  2008إلى  ،2012بصفة مستمرة ،إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي.
2008

2009

2010

2011

2012

الرصيد العادي

9 436

11 349

11 843

11 485

10 497

نسبة التطور

-

% 20,27

% 4,35

% -3,02

% -8,60

املبالغ مباليني الدراهم

24

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

ظل تطور الرصيد العادي ايجابيا إلى غاية  ،2010ليسجل تطورات سلبية ب  -3,02في املائة و -8,6في املائة على التوالي
خالل سنتي  2011و ،2012وذلك تبعا للنمو السريع الذي عرفته النفقات العادية مقارنة مع املداخيل الذاتية وخصوصا
نفقات املوظفني التي عرفت ارتفاعا بنسبة  16,2في املائة ما بني  2010و 2011و 3,07في املائة ما بني  2011و.2012
وقد مكن الرصيد العادي احملقق من تغطية  89في املائة من نفقات االستثمار في .2012
تطور الرصيد العادي

 - 6.2التحمالت واملوارد حسب أصناف اجلماعات الترابية
 - 1.6.2النفقات العادية
يوضح توزيع النفقات العادية خالل الفترة املمتدة بني  2009و 2012أن  62في املائة من هذه النفقات قد أجنزت من طرف
اجلماعات احلضرية مقابل  22في املائة من طرف اجلماعات القروية.
وقد ارتفع مجموع النفقات العادية إلى  18مليار درهم سنة  ،2012أجنز  11مليار درهم منها من طرف اجلماعات احلضرية
و 4,2مليار درهم من طرف اجلماعات القروية و 2,5مليار درهم من طرف العماالت واألقاليم و 0,32مليار درهم من طرف
اجلهات.
النفقات العادية خالل فترة  2012 – 2009حسب أصناف اجلماعات الترابية
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 - 2.6.2املداخيل العادية
أجنزت اجلماعات احلضرية ،خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  ،2012نسبة  52في املائة من املداخيل في املتوسط ،متبوعة
باجلماعات القروية بنسبة  22في املائة والعماالت واألقاليم بنسبة  21في املائة ،ثم اجلهات بنسبة  5في املائة من
مجموع املداخيل التي حققتها اجلماعات الترابية.
وقد حققت اجلماعات احلضرية مداخيل وصلت إلى  15,2مليار درهم مقابل  1,3مليار درهم بالنسبة للجهات.
املداخيل العادية خالل فترة  2012 – 2009حسب أصناف اجلماعات الترابية

3 .3مؤشرات تدبير اجلماعات الترابية
يستند التحليل أدناه ،من جهة ،على عرض البيانات املالية واملتعلقة مبيزانيات اجلماعات الترابية للسنتني املاليتني 2011
و ،2012على شاكلة قريبة من تلك املستعملة من طرف وكاالت التصنيف الدولية .ومن جهة أخرى ،على مجموعة من
النسب واملؤشرات املالية ذات األهمية بالنظر إلى خصوصيات اجلماعات الترابية.
وجتدر اإلشارة إلى أن اإلطار احملاسبي احلالي ال يسمح بربط التحمالت واملوارد بالسنة املعنية بهذه العمليات ،األمر الذي
يطرح صعوبات بخصوص املقارنة على مستوى الزمان واملكان ،وخاصة حينما يتعلق األمر بحالة انتقال املوارد أو النفقات
في نهاية السنة إلى السنة املالية املوالية.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي ظل غياب للبيانات املتأتية من احملاسبة العامة ،فإن التحليل لن يستند على بنية املوازنة ،أو على
التوازن املالي للجماعات احمللية من حيث األصول واخلصوم ،أو من حيث االلتزامات املالية خارج قائمة املوازنة.

 - 1.3اإلجنازات املتعلقة بامليزانية
يبني اجلدول أسفله التوقعات واإلجنازات املتعلقة بنفقات وموارد اجلماعات الترابية ،خالل الفترة املمتدة من  2009إلى
: 2012
التقديرات

اإلجنازات

نسبة اإلجناز

املداخيل

23 395

25 642

%110

النفقات العادية

16 205

14 293

%88

نفقات االستثمار

19 566

9 812

%50

السنة
2009
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2010

2011

2012

املداخيل

24 501

27 370

%112

النفقات العادية

18 447

15 527

%84

نفقات االستثمار

25 466

9 611

%38

املداخيل

26 395

29 149

%110

النفقات العادية

20 578

17 664

%86

نفقات االستثمار

27 323

10 739

%39

املداخيل

26 534

28 746

%108

النفقات العادية

20 919

18 249

%87

نفقات االستثمار

23 294

11 835

%51
املبالغ مباليني الدراهم

تظهر مقارنة اإلجنازات بالتوقعات ،كما هو مبني في اجلدول أعاله ،تباينا ملحوظا خالل الفترة من  2009إلى .2012
وفيما يتعلق باملوارد خارج القروض ،والتي بلغت متوسطا سنويا قدره  28مليار درهم ،فإن نسبة التنفيذ الفعلي وصلت
إلى  % 108سنة  ،2012مقابل  % 110سنتي  2009و ،2011و % 112سنة .2010
ويبدوهذا املعدل ألول وهلة مرضيا ،غير أنه يخفي في الواقع املنهجية املعتمدة حلساب توقعات املوارد واملتسمة بكثير
من احلذر .إذ تعتمد اجلماعات الترابية في تقدير املوارد اخملصصة لنفقات التسيير على قاعدة غير فعالة .حيث حتتسب
املوارد املتوقعة على أساس متوسط املداخيل احملصلة برسم السنتني األخيرتني وكذا  9أشهر األولى من السنة اجلارية.
ويحد هذا التقدير احلسابي احملض من دور امليزانية كأداة للتدبير موجهة نحو املستقبل.
أما بخصوص النفقات العادية التي بلغت  16,4مليار درهم كمتوسط سنوي ،فقد بلغ معدل التنفيذ املتعلق بها نحو
 % 87سنة  ،2012بحد أقصى بلغ  % 88سنة  2009وحد أدنى يعادل  % 84سجل برسم سنة .2010
ويعزى هذا املعدل ،املرتفع نسبيا ،أساسا إلى الطابع اليقيني واحملقق لتوقعات كتلة األجور التي متثل أكثر من  % 56من
مجموع النفقات العادية.
غير أنه بخصوص نفقات االستثمار ،التي بلغت في املتوسط  10,5مليار درهم سنويا خالل الفترة املعنية ،فقد بلغ
مستوى التنفيذ أعلى نسبه سنة  2012بنسبة  ،% 51مقابل  % 50سنة  2009و % 38سنة  2010و % 39سنة .2011
وميكن تفسير هذا املستوى املتواضع ،أساسا ،بضعف البنيات التنظيمية ونظم املعلومات التدبيرية وكذا نقص املوارد
البشرية املرصودة ملهام التخطيط وتتبع املشاريع ،وبشكل ثانوي بتعقيد العمليات اإلدارية املتعلقة بإعداد واملصادقة
على الصفقات والعقود.

 - 2.3أرصدة التدبير واملؤشرات املالية
رصيد التسيير للجماعات الترابية

2011

2012

نسبة التغير املعدل السنوي

مداخيل التسيير

26 941

26 399

%-2,0

26 670

اجلبايات

7 677

8 082

%5,3

7 880

التحويالت املقبوضة

17 924

16 584

%-7,5

17 254

باقي املداخيل

1 340

1 733

%29,3

1 537
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نفقات التسيير

- 16 950

- 17 462

%3,0

- 17 206

املوظفني

10 020

10 328

%3,1

10 174

مختلف األمالك واخلدمات

6 930

7 134

%2,9

7 032

ادخار التسيير

9 991

8 937

%-10,5

9 464

احملاصيل املالية

234

230

%-1,7

232

التحمالت املالية

- 714

- 787

10,2%

- 751

االدخار اخلام

9 511

8 380

%-11,9

8 946

مداخيل االستثمار
1 974

2 117

%7,2

2 046

عوائد األمالك
نفقات االستثمار

- 10 739

- 11 835

%10,2

- 11 287

رصيد االستثمار

- 8 765

- 9 718

%10,9

- 9 242

الرصيد قبل املديونية

746

- 1 338

%-279,4

- 296

أداء أصل الدين

- 853

- 873

%2,3

- 863

الديون اجلديدة

1 735

2 064

%19,0

1 900

882

1 191

%35,0

1 037

الرصيد املالي

1 628

- 147

%-109,0

741

الباقي من الديون

10 640

11 636

%9,4

11 138

املوجودات املالية

24 085

24 400

1,3%

24 243

املتغير الصافي للدين

							
املصدر  :اخلزينة العامة للمملكة

املبالغ مباليني الدراهم

تتشكل موارد التسيير ،والتي تقدر سنويا مببلغ  27مليار درهم ،من التحويالت الواردة من الدولة بنسبة  % 63واملوارد
الضريبية بنسبة تصل إلى  ،% 30فيما يتشكل الباقي مبوارد أخرى مختلفة ،وهو ما يؤكد االعتماد القوي للجماعات
احمللية على عائدات الضريبة على القيمة املضافة.
وتتكون نفقات التسيير ،والتي تبلغ سنويا حوالي  17مليار درهم ،من  % 59كنفقات للموظفني و % 41كنفقات لشراء
السلع واخلدمات ،وهو ما يعكس املرونة املنخفضة نسبيا لنفقات التسيير بالنظر إلى ثبات كتلة األجور.
وقد عرف ادخار التسيير ،الذي يعتبر نوعا من القدرة اآلنية لتغطية نفقات التسيير ،وهو ما يعادل الفرق بني موارد ونفقات
التسيير ،انخفاضا من  9.991مليون درهم برسم سنة  2011إلى  8.937مليون درهم سنة  ،2012وذلك بسبب التراجع
الذي سجل على مستوى املوارد مبا يقدر ب  542مليون درهم مع زيادة في النفقات تصل إلى  512مليون درهم من بينها
 308مليون درهم متعلقة باألجور.
ويرجع هذا االنخفاض في املوارد إلى التراجع الذي عرفته التحويالت املتأتية من الدولة والتي عرفت تراجعا مببلغ 1.340
مليون درهم .وقد مت تعويض هذا االنخفاض جزئيا بتحسن على مستوى املداخيل الضريبية التي تدبرها مباشرة اجلماعات
الترابية وكذا املوارد اخملتلفة األخرى التي تقدر ب  798مليون درهم.
يشكل االدخار اإلجمالي اخلام ،الذي يساوي ادخار التسيير مضاف إليه العائدات املالية ومخصوم منه التحمالت املالية،
قدرة اجلماعات على ضمان هامش ميكنها من أداء القروض التي في ذمتها وكذا تغطية جزء من استثماراتها.
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وبسبب ضعف املوارد والتحمالت املالية ،التي بلغت على التوالي  232و 750مليون درهم في املتوسط سنويا ،فإن مبلغ
االدخار اإلجمالي اخلام اقترب من املبلغ املتعلق بادخار التسيير والبالغ  9.511مليون درهم سنة  2011و 8.380مليون درهم
برسم سنة .2012
وقد بلغ رصيد االستثمار ،الذي يساوي الفرق بني نفقات االستثمار وعائدات بيع املمتلكات 9.718 ،مليون درهم سنة 2012
مقابل  8.765درهم سنة  ،2011أي بزيادة تصل إلى .% 11
وهكذا ،فإن الرصيد ما قبل الديون ،والذي يساوي الفرق بني االدخار اإلجمالي اخلام ورصيد االستثمار ،جاء إيجابيا بنحو
 746مليون درهم سنة  2011ليصبح سلبيا مببلغ يعادل  1.338مليون درهم في سنة  .2012ويرجع ذلك إلى تراجع االدخار
اإلجمالي اخلام بحوالي  1.131مليون درهم في حني ارتفع رصيد االستثمار ب  953مليون درهم.
ظل التحول الصافي للديون ،والذي يساوي الفرق بني املوارد املتأتية من القروض اجلديدة واملبالغ املسددة من أصل الديون
السابقة ،إيجابيا برسم سنتي  2011و ،2012وذلك على التوالي ب  882و 1.191مليون درهم .وتعكس هذه األرقام املستوى
املنخفض ملديونية اجلماعات الترابية.
وسجل رصيد امليزانية ،والذي يساوي الفرق بني الرصيد ما قبل الديون والتحول الصافي للديون ،مبلغا سلبيا ب 147
مليون درهم برسم  ،2012بعد أن كان إيجابيا سنة  2011مببلغ  1.628مليون درهم ،ويرجع ذلك ،في املقام األول ،إلى
تراجع الرصيد ما قبل الديون على الرغم من االرتفاع الذي عرفه التحول الصافي للديون ب  310مليون درهم خالل الفترة
الفاصلة بني السنتني.
وقد بلغت الديون املتأتية في مجملها من صندوق التجهيز اجلماعي  11.636مليون درهم في نهاية عام  ،2012مسجلة
ارتفاعا مببلغ  996مليون درهم مقارنة مع سنة  .2011وتعكس هذه األرقام املستوى املنخفض ملديونية اجلماعات الترابية،
وهو ما يتيح لها هامشا مهما إلمكانية االقتراض من جديدة قصد متويل استثماراتها في املستقبل.
وقد نتج عن مديونية اجلماعات الترابية حتمالت مالية بقيمة  787مليون درهم برسم سنة  ،2012أي مبعدل فائدة
متوسط يقدر ب .% 6,6
وسجلت املوجودات املالية مستوى مرتفعا نسبيا .فقد جتاوزت  24مليار درهم ،أي ما يعادل تقريبا مجموع املداخيل خالل
سنة .ولم تصل مجموع عائدات هذه املوجودات املالية ،التي أدتها اخلزينة العامة ،سوى  230مليون درهم برسم سنة
 ،2012أي بنسبة فائدة أقل من .% 1
إجماال ،ومع ما ميكن إبدائه من حتفظات حول التعديالت التي ميكن إدخالها على البيانات احملاسبية أخذا بعني االعتبار
ملبادئ احملاسبة على أساس السنة ،فإن اجلماعات الترابية تتمتع بوضع مالي ميكنها من الوفاء بشكل طبيعيي بالتزاماتها.
املؤشرات املالية للجماعات الترابية

2011

2012

املؤشرات املتعلقة بامليزانية
/مداخيل التسيير ادخار التسيير

%37

%34

االدخار اخلام /مداخيل التسيير

%35

%32

مؤشرات املديونية
االعباء املالية  /مداخيل التسيير

%3

%3

 /نفقات التسييرخدمة الدين

%9

%10

الباقي من الدين  /مداخيل التسيير

%39

%44

)الباقي من الدين/االدخار اخلام (بالشهر

13

17

الدين عن كل فرد بالدرهم

24

24

مؤشرات املداخيل
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املداخيل اجلبائية  /مداخيل التسيير

%28

%31

التحويالت اجلارية املقبوضة/مداخيل التسيير

%67

%63

مداخيل التسيير عن كل فرد بالدرهم

813

797

مؤشرات النفقات
نفقات التسيير  /ميزانية التسيير

%86

%87

نفقات املوظفني  /نفقات التسيير

%59

%59

نفقات االستثمار  /ميزانية االستثمار

%39

%59

نفقات االستثمار  /مجموع النفقات

%38

%39

مجموع النفقات عن كل فرد بالدرهم

858

909

نفقات االستثمار عن كل فرد بالدرهم

324

357

إمدادات االستثمار  /نفقات االستثمار

%10

%14

متويل االستثمارات
االدخار اخلام  /نفقات االستثمار

%89

%71

االستثمار  /نفقات االستثمارمداخيل

%18

%18

املتغير الصافي للدين  /نفقات االستثمار

%8

%10

وتفيد مؤشرات ادخار التسيير أو االدخار اإلجمالي اخلام إذا ما قيست مبداخيل التسيير ،والتي تتراوح بني  % 32و% 37
بالنسبة للسنتني املعنيتني ،بوجود هامش مرضي نسبيا للتدخل امليزانياتي .وهو ما يتيح للجماعات الترابية إمكانية
تسديد ديونها وكذا متويل جزء كبير من استثماراتها.
باإلضافة إلى ذلك ،فجميع املؤشرات املتعلقة بالديون تفيد باملستوى املنخفض جدا ملديونية اجلماعات الترابية ،حيث
يقدر الدين للفرد الواحد ب  24درهم فقط .في حني ال متثل مقابل خدمة الدين سوى  %10من نفقات التسيير .أما
التحمالت املالية فال تتعدى نسبة  % 3من موارد التسيير.
وبالنظر إلى الوتيرة احلالية لالدخار اإلجمالي اخلام ،فإنه ميكن سداد الديون اجلماعية بالكامل خالل  17شهرا ،وهي فترة
قصيرة للغاية.
وتظهر املؤشرات ،بخصوص املوارد ،أهمية املوارد احملولة من الدولة والتي متثل حوالي ثلثي مداخيل التسيير ،متبوعة
بعائدات الضرائب احمللية بنسبة حوالي  .% 30وتبقي مداخيل التسيير للفرد ،والتي تقدر ب  800درهم سنويا ،في مستوى
منخفض نسبيا يصل إلى  % 3,60من الناجت الداخلي اإلجمالي .ولإلشارة ،فهي تصل في فرنسا إلى  38.000درهم في
املتوسط ،بنسبة  % 11,7من الناجت الداخلي اإلجمالي.
أما بالنسبة لنفقات التسيير ،فتتميز بأهمية تكاليف األجور ،والتي متثل  % 59من مجموع نفقات التسيير مقابل% 50
بالنسبة للدولة.
ويبقى معدل نفقات االستثمار مرضيا ،إذ يصل إلى  % 39من مجموع النفقات ،غير أن اإلشكال يكمن في انخفاض
نسبة تنفيذ ميزانية االستثمار التي ال تتجاوز  .% 50غير أنه جتدر اإلشارة ،إلى احلصة الكبيرة نسبيا لإلعانات التي متنحها
اجلماعات الترابية ،والتي بلغت ما يقارب  % 14من نفقات االستثمار سنة .2012
وبلغ إجمالي النفقات للفرد الواحد ما يقارب  900درهم سنويا ،وبحوالي  350درهم متعلقة بنفقات االستثمار .وهي
متناسبة مع مداخيل اجلماعات الترابية.
من الناحية املالية وبنفس املستوى من املداخيل ،كان من املمكن رفع وتيرة اإلنفاق احمللي لو أن اجلماعات الترابية وفرت
تدبيرا أكثر جودة ملوجوداتها املالية وكذا إدارة أفضل ملشاريعها االستثمارية وجلأت بشكل أكبر إلى االقتراض.
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4 .4املوارد البشرية للجماعات الترابية
 – 1.4أعداد املوظفني
يبلغ عدد العاملني باإلدارة احمللية  150.000موظفا وعونا وتخصص اجلماعات الترابية أكثر من نصف اعتماذات التسيير
لتغطية كتلة األجور .كما ميثل عدد موظفي اجلماعات احمللية ما يناهز ربع العدد اإلجمالي ملوظفي الدولة واجلماعات
الترابية ،وفقا ملا هو مبني في اجلدول التالي برسم سنة :2008
2008
عدد موظفي اجلماعات الترابية

151 610

عدد موظفي الدولة

442 263

نسبة موظفي اجلماعات الترابية في اجملموع

%25,30
املصدر  :اجلماعات احمللية في أرقام 2011

ويجدر التذكير .،في هذا اإلطار،أن األطر العليا ال متثل سوى نسبة  %10من هذا العدد ،في حني تبلغ نسبة اليد العاملة
واألعوان املكلفني بالتنفيذ نسبة  .%70ويبني اجلدول والرسم اآلتيني العدد اإلجمالي ملوظفي اجلماعات الترابية خالل سنة
 ،2008وذلك حسب أشكال هذه اجلماعات:
عدد املوظفني

النسبة

378

%0,25

العماالت واألقاليم

24 877

%16,41

اجلماعات احلضرية

89 449

%59,00

اجلماعات القروية

36 906

%24,34

151 610

%100,00

اجلهات

اجملموع
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 - 2.4تكاليف املوظفني
خالل سنة  ،2012بلغت النفقات املتعلقة مبوظفي اجلماعات الترابية  10.328مليون درهم  ،وهو ما ميثل نسبة  % 57من
نفقات التسيير اإلجمالية ،مسجلة بذلك معدل منو سنوي يقدر ب  % 9,08منذ سنة . 2008
وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،يقترن التزايد امللحوظ في نفقات التسيير بارتفاع النفقات املتعلقة باملوظفني .وجتد
هذه الوضعية جزءا من تفسيرها في تطور كتلة أجور املوظفني اجلماعيني ،ذلك أنه ،وباملوازة مع النفقات األخرى ،ارتفعت
تكاليف املوظفني بنسبة  % 40سنة  2012مقارنة بسنة .2008
تكاليف املوظفني (املبالغ مباليني الدراهم)
2008

2009

2010

2011

2012

نسبة النمو
السنوي املتوسط

نفقات املوظفني

7 296

8 288

8 629

10 020

10 328

%9,08

مجموع نفقات التسيير

12 559

14 293

15 527

17 664

18 249

%9,79

%58

%58

%56

%57

%57

نسبة نفقات املوظفني في
مجموع نفقات التسيير

وهكذا ،بلغت كتلة األجور املدفوعة في املتوسط خالل السنوات املمتدة من  2008إلى  2012ما قدره  9مليارات من
الدراهم ومبعدل منو سنوي نسبته  .% 9كما يصل معدل كلفة األجرة (األجرة اخلامة مضافة إليها التحمالت اإلجتماعية
) لعون جماعة ترابية ما قدره  5.800درهم في الشهر مقابل ما يناهز  13.000درهم بالنسبة ملوظف تابع للدولة .ويفسر
هذا املعطى بشكل خاص بالضعف الشديد في معدل التأطير على صعيد اجلماعات الترابية.
وعلى سبيل املقارنة ،قدرت كتلة أجور مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية مببلغ  28,9مليار درهم في سنة 2011
ملا يناهز  130.000مستخدما ،أي بكلفة  18.500درهم عن كل أجير شهريا.

 - 3.4تدبير املوارد البشرية

تشوب التدبير احمللي إشكالية تدبير املوارد البشرية .وميكن تلخيص االختالالت األساسية التي رصدتها اجملالس اجلهوية
للحسابات في هذا اجملال في ما يلي:
— —تضخم غير مناسب في تكاليف األجور نتيجة العدد الزائد للموظفني ؛
— —عدم استجابة التوظيفات للحاجيات احلقيقية؛
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— —الضعف الشديد في معدالت التأطير؛
— —سوء استخدام للكفاءات املتوفرة؛
— —عدم مالئمة التكوين للوظائف التي يتم شغلها؛
— —نقص في تأهيل املوظفني بالنظر إلى املهمات املسندة إليهم؛
— —عجز في التنظيم وعدم الكفاية في املردودية واألداء؛
— —غياب التكوين وتأهيل الكفاءات.
وفي أغلب احلاالت ،ال يتوفر موظفواجلماعات الترابية على تكوين ميكنهم من تطوير ثقافة املشروع لفائدة اجلماعة،
والربط ما بني إجناز البنيات التحتية والتنمية االقتصادية على الصعيد احمللي ،وكذا اإلملام بالقوانني واألنظمة التي تنظم
مجاالت تدخل اجلماعات الترابية.
في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أن حتقيق احلكامة اجليدة للجماعات الترابية يستوجب حتديث اإلدارة احمللية وتدعيم
الكفاءات املهنية وتدبير املوارد البشرية.
ألجله ،يوصى بتمكني اجلماعات الترابية من املوارد البشرية الضرورية سواء على املستوى الكمي أو النوعي ،وذلك قصد
تعزيز مستواها التقني ،وجعلها مؤهلة بشكل خاص لتنفيذ مشاريعها االستثمارية .كذلك ،يوصى بالتحسني النوعي
في أمناط تدبير أنظمة املعلومات ،وذلك باتخاذ اإلجراءات والتدابير التالية:
— —متكني اإلدارة الترابية من الهياكل التنظيمية ومالءمتها مع متطلباتها في مجال التدبير من خالل وصف دقيق
ملهام كل وحدة إدارية ووظائف ومسؤوليات األشخاص املكلفني باإلدارة؛
— —العمل ،في مرحلة أولى ،نحو إعادة توزيع العدد الزائد من املوظفني مع احلرص على اعتماد منهجية تروم حتسني
اجلودة والرفع من نسبة التأطير ؛
— —اعتماد تدبير توقعي للموارد البشرية وفق احلاجيات اآلنية واملستقبلية على مستوى الكفاءات ،وذلك بشكل
ينسجم مع مشاريع اجلماعات الترابية ومستلزمات حتسني جودة اخلدمات املقدمة.
على صعيد آخر ،يجب أن يحظى تعزيز القيادة التنظيمية للموظفني املؤطرين باألولوية مبا من شأنه جعل تدبير املصالح
اجلماعية يتسم بفعالية وجناعة أكثر ويستجيب ملعايير اجلودة العالية.
لذلك ،ينبغي إعداد وإرساء آليات جديدة قصد حتفيز وتشجيع األطر ذات الكفاءة العالية لتقلد املسؤوليات في ميدان
تدبير املصالح اجلماعية ،وذلك مبراجعة وتقومي أنظمة التعويضات واملكافئات ووتيرة الترقيات ،وذلك حسب النتائج
واالجنازات احملققة.

5 .5العالقات املالية ما بني الدولة واجلماعات الترابية
 - 1.5مقارنة ما بني املالية العمومية للدولة واجلماعات الترابية
 - 1.1.5النفقات العادية
في سنة  ،2012بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية ما قدره  18,2مليار درهم مقابل  215,7مليار درهم للدولة ،أي
بنسبة  % 8من اجملموع العام.
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نسب نفقات اجلماعات الترابية ونفقات الدولة في مجموع النفقات العمومية خالل سنة 2012

ماليني الدراهم

 - 2.1.5املداخيل العادية
بلغت املداخيل العادية للجماعات الترابية سنة  2012ما قدره  28,75مليار درهم مقابل  199مليار درهم للدولة ،أي
بنسبة  13في املائة من اجملموع العام للمداخيل العمومية.
وقد ظل هذا التوزيع مستقرا في الفترة املمتدة من  2009إلى  ،2012في حني سجلت مداخيل اجلماعات الترابية ،خالل
نفس الفترة منو ا سنويا متوسطا بنسبة .% 3,8

تطور مداخيل الدولة واجلماعات الترابية بني سنتي  2009و2012

34
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نسب مداخيل اجلماعات الترابية ومداخيل الدولة في مجموع املداخيل العمومية خالل سنة 2012

 - 3.1.5االستثمارات
تقدر استثمارات اجلماعات الترابية مببلغ  11,9مليار درهم مقابل مبلغ  48,5مليار درهم لفائدة الدولة ،وحتظى حصة
اجلماعات الترابية في االستثمار بنسبة مرتفعة مقارنة بحصة املداخيل والنفقات.
بيد أنه ،يالحظ تدني هذه االستثمارات نسبيا على اعتبار أنها لم تسجل سوى زيادة ال تتجاوز  ،% 20وذلك خالل الفترة
املمتدة من  2009إلى .2012
2009

2010

2011

2012

استثمارات الدولة

46 219

47 031

50 023

48 515

استثمارات اجلماعات الترابية

9 812

9 611

10 739

11 835

اجملموع

56 031

56 642
%17

60 762

60 350

%18

%20

نسبة اجلماعات الترابية في اجملموع

%18

نسب استثمارات اجلماعات الترابية واستثمارات الدولة في مجموع االستثمارات العمومية خالل سنة 2012
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 - 2.5التحويالت من الدولة إلى اجلماعات الترابية
باملوازاة مع مواردها الذاتية ،تستفيد اجلماعات الترابية من حتويالت مالية متنحها لها الدولة في شكل مخصصات من
منتوج الضريبة على القيمة املضافة والضريبة على الشركات ،إذ كرس القانون مبدأ توزيع منتوج الضرائب األساسية
للدولة ،وذلك بتحويل جزء من هذا املنتوج لفائدة اجلماعات الترابية حسب النسب املئوية التالية:
— — % 30من منتوج الضريبة على القيمة املضافة؛
— — % 1من منتوج الضريبة على الشركات؛
— — % 1من منتوج الضريبة على الدخل.
وتعتبر هذه التحويالت مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لغالبية اجلماعات الترابية .باملقابل ،تشكل هذه التحويالت
عامال حاسما بالنسبة للدولة في تقليص التفاوتات بني هذه اجلماعات على مستوى املداخيل.
ويقدر املعدل العام حلصة منتوج املداخيل املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة والضربية على الشركات والضريبة
على الدخل الذي حتوله الدولة إلى اجلماعات الترابية بنسبة  % 38بالنسبة للجماعات احلضرية و % 32في ما يخص
العماالت واألقاليم ونسبة  % 26على مستوى اجلماعات القروية ،مقابل نسبة  % 4لفائدة اجلهات التي تستفيد فقط من
التحويالت برسم الضريبة على الشركات.
نسبة كل صنف من اجلماعات الترابية في مجموع املداخيل احملولة خالل فترة 2012 - 2009

وتبقى أعلى نسبة للتبعية املالية للدولة خالل مرحلة  2012- 2009تلك التي تعرفها األقاليم والعماالت والتي
بلغت في املتوسط  ،% 91,4مقابل  % 44,14بالنسبة للجماعات احلضرية التي تسجل النسبة الدنيا.
املؤشر

اجلماعات احلضرية

اجلماعات القروية

العماالت واألقاليم

اجلهات

التبعية املالية

% 44,14

% 70,07

% 91,42

% 54,10

نسبة االرتباط املالي = حصة منتوج الضريبة على القيمة املضافة والضريبة على الشركات  /مجموع املداخيل العادية
ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة املضافة في مداخيل التسيير بني نسبتي  % 55و ،% 92ليبقى
مهما مقارنة مع مساهمتها في مداخيل االستثمار كما يوضح ذلك اجلدول بعده .ويوضح هذا األمر التبعية الهيكلية
للجماعات الترابية للدولة اجتاه حصة الضريبة على القيمة املضافة حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها.
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توزيع حصة الضريبة على القيمة املضافة حسب صنف اجلماعات الترابية وحسب أوجه استعمالها

خامتة
اعتبارا لكون مجال اجلماعات الترابية ال يشكل منظومة متجانسة ،فإن اخلاصية األساسية لهذه األجهزة تتجلى في
التنوع الذي مييزها سواء على مستوى احلكامة أو حجم هذه األجهزة أو نطاق تدخلها أو مواردها املالية.
وبصفة إجمالية ،تتمتع اجلماعات الترابية بوضعيات مالية متكنها من الوفاء بالتزاماتها ،فضال عن توفرها على قدرة
واسعة للتمويل بواسطة االقتراض وطاقة مهمة من املوارد الذاتية .وتشكل هذه اإلمكانيات مزايا من شأنها متكني هذه
اجلماعات من املساهمة بشكل أفضل في حتسني مستوى عيش الساكنة وخلق الثروات الوطنية.
بيد أنه ،وحسب املعطيات املتوفرة ،تظل مستويات حتقيق االجنازات املالية للجماعات الترابية متباينة .فإذا كانت توقعات
املوارد والنفقات املتعلقة بالتسيير تتحقق مبستويات مقبولة نسبيا ،فإن األمر ال ينطبق كذلك على نفقات االستثمار،
إذ يسجل تنفيذها معدالت أقل مقارنة مع األهداف املرسومة ،األمر الذي يستوجب تعزيز وحتسني القدرات التدبيرية
والتنظيمية للجماعات الترابية على مستوى إعداد وقيادة وتتبع مشاريع االستثمار اخلاصة بها.
ففي مجال املوارد ،ونظرا للتبعية الواضحة للجماعات الترابية اجتاه التحويالت برسم الضريبة على القيمة املضافة،
يتعني بذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير املوارد الذاتية عن طريق إعادة النظر في الوعاء الضريبي وحتديث مساطر
إصدار واستخالص الرسوم احمللية التي تديرها هذه اجلماعات بشكل مباشر.
في نفس السياق ،وإذا كانت كتلة األجور ،باعتبارها املكون األساسي لنفقات التسيير ،حتد من هامش التدبير امليزانياتي،
فإن األمر يستوجب تدعيم الوظيفة التوقعية في تدبير الوظائف واملؤهالت واستغالل جميع اإلمكانيات واحلوافز من
أجل التحكم في املوارد البشرية وعقلنتها .كذلك ،من املهم الرفع من مستويات التأهيل الواجب توفرها في املسؤولني
احملليني الذين يتولون اإلشراف على املصالح التقنية واإلدارية ،وكذا األنظمة األساسية التي يخضعون لها ووسائل
التحفيز لديهم ،التي يجب أن ترتكز مستقبال على النتائج واالجنازات.
جتدر اإلشارة إلى أن تدبير املالية احمللية يشكل جزءا أساسيا من املالية العامة .كذلك ،ال ميكن فصل تطورها عن تطور
القطاع العام في شموليته .وعليه ،يتعني تأهيل أنظمة املعلومات والتدبير للجماعات الترابية ،وذلك بشكل مواز
لالصالحات التي تضطلع بها الدولة بشكل خاص والتي يخضع لها القطاع العام بشكل عام.
في هذا اإلطار ،يجب أن يحظى باألولوية وضع واعتماد نظام للبرمجة املتعددة السنوات خملططات تدخل اجلماعات
الترابية وحتسني مقروئية الوضعيات احملاسبية وامليزانياتية بشكل يجعلها تعكس الصورة الصادقة ألصولها وخصومها
ولوضعياتها املالية واللتزاماتها والجنازاتها من خالل اقتباس املعايير واملمارسات اجليدة املعتمدة في هذا اجملال.
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الفصل الثاني  :مراقبة التدبير
واستخدام األموال العمومية
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خالل سنة  ،2012أجنزت اجملالس اجلهوية للحسابات  95مهمة تتعلق مبراقبة التدبير ومهمة واحدة تتعلق
باستخدام األموال العمومية.

فيما يتعلق مبهام مراقبة التسيير ،فقد همت :
— —خمسة ( )5أقاليم؛
— — 20جماعة حضرية؛
— —ثالث ( )3مرافق مسيرة عن طريق التدبير املفوض؛
— — 64جماعة قروية؛
— —مرفقني ( )2عموميني محليني؛
— —مهمة موضوعاتية.
وقد مت انتقاء  93تقريرا أدرجت ملخصاتها في هذا التقرير السنوي.
ويقدم هذا الكتاب خالصات ملهام املراقبة التي أجنزتها اجملالس اجلهوية للحسابات للرباط والدار البيضاء
ووجدة ،في حني سيخصص الكتاب الثاني من هذا اجلزء للمهام التي أجنزتها اجملالس اجلهوية للحسابات
األخرى.
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التدبير املفوض لتوزيع املاء والكهرباء والصرف الصحي
على مستوى مدن الرباط وسال ومتارة
بتاريخ  14ماي  ،1998أبرمت كل من اجملموعات احلضرية السابقة للرباط وسال ومتارة-الصخيرات واجلماعات احلضرية
للصخيرات وبوزنيقة واجلماعات القروية سيدي بوقنادل والسهول وعني عتيق والصباح ومرس اخلير وسيدي يحيى زعير
والشراط مع شركة « ريضال» عقدا للتدبير املفوض ملرافق توزيع الكهرباء واملاء الصالح للشرب والتطهير السائل لوالية
الرباط-سال ومتارة ملدة  30سنة .وقد دخل العقد املذكور حيز التنفيذ بتاريخ فاحت يناير .1999
في أكتوبر  2002تغير املساهمون في رأسمال شركة ريضال حيث مت بيع مجموع أسهم الشركة التي كانت في ملك
اجملموعة املكونة من الشركات ( S.A Pleiadeو Urbaserو EDP Electridad De Portugalو )Alboradaللمجموعة املكونة
من  Vivendi Environnementوالشركة العامة للماء ( )CGEوالشركة املغربية خلدمات البيئة .وبتاريخ  9أكتوبر ،2007
مت بيع مساهمة ( )CGEفي شركة ريضال ( % 50من رأس املال) لشركة ،Veolia service Environnementحيث أصبحت
هذه األخيرة متلك  % 99من رأسمال شركة ريضال التي يقدر رأسمالها ب  400مليون درهم وبذلك يكون تغيير املساهم
األساسي قد مت خارج املقتضيات التعاقدية التي جتمع بني السلطة املفوضة والشركة ذات التدبير املفوض (ريضال).
إضافة لذلك فإن الشركة املفوض إليها لم حتترم بنود العقد والتي تنص على إدخال مساهمني مغاربة في رأس مال
شركة ريضال والذي كان من املفروض أن يتم ما بني السنة اخلامسة والثامنة من تاريخ دخول عقد التدبير املفوض حيز
التنفيذ ،أي سنة  2005على أبعد تقدير.
برقم أعمال يبلغ  2.838مليون درهم (سنة  )2012وناجت صافي بلغ  101مليون درهم ،تشغل ريضال  1.632إطار وعون
بنسبة تأطير تصل إلى  .%16ويستفيد من خدمات الشركة ما يقارب  437.074زبون بالنسبة للربط بشبكة املاء الصالح
للشرب وشبكة التطهير السائل و 544.831زبون لشبكة الكهرباء.
انصبت مراقبة التسيير من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط على إجناز تقييم دقيق للتدبير احملاسباتي واملالي
للوقوف على مدى احترام املفوض إليها (شركة ريضال) اللتزاماتها التعاقدية من حيث مسك احملاسبة والتعرفات
املطبقة وفوترة األشغال املسددة والتدبير التجاري ومراجعة التعرفات ودورة األعمال التجارية وفوترة استهالك الكهرباء
واملاء الصالح للشرب والتطهير السائل.
لهذه الغاية ،نذكر باملالحظات الرئيسية واملتعلقة بأجهزة احلكامة واملراقبة قبل التطرق لتلك املتعلقة بالتدبير
احملاسباتي وباألشغال املسددة والتدبير التجاري.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -أجهزة احلكامة ومراقبة التسيير املفوض
1 .1نواقص النظام املؤسساتي للتتبع ومراقبة التدبير املفوض
تتكون السلطة املفوضة من  13جماعة مفوضة للتدبير العمومي احمللي والتي حتدد اجملال الترابي للتدبير املفوض .هذه
السلطة ال تتوفر على الشخصية املعنوية واالستقالل املالي .هذه الوضعية جتعل التركيبة املؤسساتية مخالفة
ملقتضيات امليثاق اجلماعي وغير قادرة على النهوض بكامل االختصاصات اخملولة للسلطة املفوضة مبقتضى عقد التدبير
املفوض أساسا في مجال املراقبة .هذه الوضعية ال تسمح أيضا للسلطة املفوضة بتدبير املوارد املالية املضمنة في عدد
من حساباتها (احلساب اخلاص ،حساب صندوق األشغال ،ممتلكات السلطة املفوضة) مما يترتب عنه عدة خسائر مالية
للسلطة املفوضة ،مثال فيما يخص استرجاع الضريبة على القيمة املضافة.
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وبينما تتكلف مصلحة املراقبة الدائمة مبهام املراقبة االقتصادية واملالية والتقنية للخدمات واألشغال املنجزة من طرف
املفوض إليها وذلك حلساب السلطة املفوضة فإنها مع ذلك تظل في وضعية تبعية مطلقة لشركة ريضال من حيث
تدبير الوضعية اإلدارية واملهنية للعاملني بها ،حيث تقرر املفوض إليها في املوارد البشرية املوضوعة رهن إشارة مصلحة
املراقبة الدائمة كما وكيفا .حيث ال يتعدى عدد األطر واألعوان املعينني بهذه املصلحة  8أطر و 4أعوان إداريني خالل فترة
تواجد فريق املراقبة للمجلس اجلهوي للحسابات .ويتوقع أن ينزل هذا العدد إلى ما دون  5أطر و 4أعوان إداريني بحلول سنة
.2014
إضافة لذلك ،فإن انعدام التكافؤ في احلصول على املعلومات الذي يرجح كفة املفوض إليها وغياب مساطر خاصة تؤطر
عملية تزويد السلطة املفوضة باملعلومات التي تطلبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،وتضمن دقة املعلومات املسلمة
ووثوقيتها إلى جانب الثغرات املتعددة في صياغة عقد التدبير املفوض يفتحان اجملال للمفوض إليها لالستفادة من
الوضعيات اخلالفية املتكررة لهدف التنصل من بعض االلتزامات التعاقدية املبرمة مع السلطة املفوضة.
بالرغم مما سبق ،فإن السلطة املفوضة ال تقوم من جانبها بتفعيل اإلجراءات العقابية اخملولة لها برسم عقد التدبير
ضد املفوض إليها ،بالرغم من متادي هذه األخيرة في التماطل في تقدمي املعلومات والوثائق الدورية املدرجة في العقد ،مما
يشكل خرقا واضحا لعقد التدبير.
تتكون جلنة التتبع من 16عضوا ( 7منهم ميثلون السلطة املفوضة و 7ميثلون املفوض إليها وعضوان ميثالن السلطة
الوصية) وتتخذ قراراتها بالتوافق بني أعضائها .غير أن هذا الشكل التوافقي في اتخاذ القرار يعرقل عملية احلسم في
القرارات املتخذة ويؤدي إلى اعتماد العديد من القرارات املؤقتة أو االستثنائية ،وتراكم القضايا العالقة واإلحداث املتكرر
للجان فرعية واللجوء للخبرة .هذه الوضعية ينتج عنها اعتماد توصيات مشروطة بتنازالت ومتديد مدة احلسم في
القضايا املعروضة أمام اللجنة عندما تعجز في وضع حد لالختالف احلاصل بني مكوناتها .بناء على ما سبق ،فإن جلنة
التتبع في صيغتها احلالية ال تسمح بتحقيق األهداف التقنية واملالية واالقتصادية وراء االلتزامات التعاقدية واملتعلقة
خاصة باالستثمارات املدرجة في عقد التدبير املفوض .في حني أن املفوض إليها تستفيد ،وبالرغم من كل ذلك ،من
مراجعات همت عدة تعرفات وعائدات املساعدة التقنية ومداخيل أخرى في خرق تام للمقتضيات التعاقدية.

2 .2حساب وتثمني فارق االستثمارات
بعد مرور  6سنوات عن التاريخ احملدد للمراجعة اخلماسية ،اجتمعت جلنة مكونة من ممثلني عن األطراف املعنية ألجل
حتديد مبلغ فارق االستثمارات .ومن خالل حتليل الوثائق املرتبطة بعمل هذه اللجنة ،من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات،
وباستعمال نفس املبادئ املعتمدة داخل اللجنة املذكورة إضافة إلى املعطيات املضمنة في قاعدة البيانات احملاسبية
وتلك اخلاصة باملشاريع لدى ريضال ،وقف اجمللس على عدة فوارق مع املبالغ التي قررتها اللجنة املذكورة والتي تخص
مختلف مصادر التمويل .فنسبة اإلجناز بالنسبة لالستثمارات املمولة من لدن املفوض إليها حدد من طرف ريضال في
 % 88بينما حددته اللجنة في  % 80أي ما يعادل  1.190,90مليون درهم كفارق االستثمار .وباعتماد نفس العينة ،حدد
اجمللس الفرق في  1.775,39مليون درهم أي مبعدل إجناز يصل إلى  % 57فقط وبذلك يكون فارق االستثمارات بالنسبة
جلميع املشاريع يقدر ب  2.326,58مليون درهم .إن معدل  % 57يقل عن احلد األدنى احملدد في  % 75الذي يسمح للمفوض
إليها إجراء مراجعة للتعرفات ،مما يتوافق ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات في تقريره السابق حول مراقبة تسيير
ريضال موضوع التقرير السنوي عن سنة .2010
أما فيما يخص عمليات التجديد املمولة من طرف املفوض إليها ،واعتمادا على نفس العينة واملبادئ املعتمدة من طرف
اللجنة ،فقد حدد اجمللس مبلغ فرق املبالغ املنجزة في  571مليون درهم بذل  300مليون احملددة من طرف اللجنة.
أما فيما يتعلق باالستثمارات املمولة من لدن صندوق األشغال فقد بلغ الفارق احملدد من لدن اجمللس  371مليون درهم بذل
 99مليون درهم الذي توصلت إليه اللجنة.
وبناء على كل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —مراجعة التركيب املؤسساتي للسلطة املفوضة من خالل تخويلها الشخصية املعنوية والتنصيص الصريح
على نظام جديد ومالئم للتتبع وذلك للحد من اخلالفات بني أطراف جلنة التتبع وتيسير عملية اتخاذ القرارات
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داخلها عبر التخلي عن الشكل التوافقي الذي تنتهجه؛
— —دعم مصلحة املراقبة بالوسائل الكفيلة بتمكينها من االضطالع مبهامها بطريقة فعالة وحتديد إطار مالئم
لعالقتها بالسلطة املفوضة؛
— —توفير إطار منهجي واضح وملزم لعملية تقدمي الوثائق واملعلومات وإرساء وسيلة لالستغالل املشترك لقاعدة
املعطيات احملاسباتية والتجارية؛
— —مراجعة مبالغ فارق االستثمارات عبر اعتماد املعلومات املضمنة في قاعدة البيانات املتعلقة بالعمليات
احملاسبية وبتدبير املشاريع والقيام بافتحاص عملياتي للتأكد من حقيقة األشغال واخلدمات املنجزة.

ثانيا -التدبير احملاسبي واملالي
1 .1مسك احملاسبة
عدم مسك ريضال للمحاسبة التحليلية وللمحاسبة املتعلقة بامليزانية
بالرغم من توفر ريضال على نظام متطور ومكلف للتدبير احملاسبي « ،»NAVISIONفإنها لم تقم بعد بإرساء احملاسبة
التحليلية واحملاسبة املتعلقة بامليزانية وذلك في خرق للمقتضيات التعاقدية.
التصديق على حسابات ريضال دون حتفظ من لدن اخلبراء احملاسبيني مع وجود تقارير تفيد بوجود عدة
حتفظات
من خالل حتليل اجمللس اجلهوي للحسابات حملاسبة ريضال مت الوقوف على عدة مخالفات ملقتضيات املدونة العامة
للتنميط احملاسبي باملغرب وبالرغم من ذلك فقد متت املصادقة على حسابات ريضال من لدن اخلبراء احملاسبيني دون حتفظ
في حني تشير تقارير إلى وجود حتفظات عن تلك احلسابات .على سبيل املثال ،نحيل على تقارير حول تبرير وتصفية
حساب فاتورات املمونني غير املتوصل بها اجنزت من طرف مكتب «م.ت.إ ».سنتي  2006و .2007وإضافة إلى ما سبق ،ال
تتوفر ريضال على جرد للممتلكات كما هو مبني في املواد عدد  12و 14من عقد التدبير املفوض.
إجناز خارج اآلجال لعملية الرفع من رأسمال ريضال ملا مجموعه  65.633.658,96درهم من بينها تعويضات
مقابل أسهم عن مستحقات لفائدة املساهمني  EDPو Alboradaو Pleiadeملا قدره  41.792.168,00درهم
إضافة إلى عدم حترير كامل رأسمال ريضال بالعملة األجنبية فيما يخص املساهمني األجانب بقيمة توازي على األقل
مبلغ التعويض مقابل األسهم الذي مت قبوله في عملية الرفع من رأسمال .جتدر اإلشارة إلى أن هذا التعويض قد مت قبوله
في غياب الوثائق املثبتة للخدمات املنجزة ولعالقتها بالتدبير املفوض.
التسجيل احملاسبي من طرف ريضال ألداءات وتصفية خصوم املفوض إليها جتاه السلطة املفوضة مبا
قدره  139.925.501,00درهم كحق الدخول
يخالف استرجاع املبلغ املذكور من طرف املساهم اجلديد املقتضيات التعاقدية خاصة امللحق رقم  19بعقد التدبير
املفوض (مسودة االتفاقية) .حيث جتدر اإلشارة إلى أن ريضال قد نابت بدون وجه حق عن املساهم اجلديد ()CMSE ،Veolia
في تأدية مبلغ هذه اخلصوم.
أداء ريضال ملصاريف دون أساس تعاقدي أو تنظيمي
قامت ريضال بأداء مبالغ مبا مجموعه  49.574.086,00درهم واملطابقة ملصاريف عقود السلف املنجزة مع مجموعة
الدائنني ( BMCEو )BMCIمببلغ  32مليون درهم ومصاريف اتفاقية املساعدة التقنية لتنفيذ التمويل املنجزة مع CMSE
مببلغ  17.5مليون درهم .هذه املصاريف تتعلق بترتيب االكتتاب في سلف على املدى البعيد وال تستند على إثباتات
تعاقدية أو تنظيمية ومتثل أداءا مزدوجا لتكاليف املساعدة التقنية .وقد حتملت ريضال أداء مبلغ  5.270.000,00درهم
كجزاءات عن عدم استعمال السلف امللتزم به ؛مما ترتب عنه خسارة لريضال ناجتة عن برمجة غير فعالة للسلف.
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املوازنة وحساب العائدات والتكاليف غير متوازنني داخل امليزان احملاسبي
لقد سجل انعدام التوازن بالنسبة للموازنة وحساب العائدات والتكاليف داخل امليزان احملاسبي املصادق عليه فيما
يخص الدورات احملاسبية لسنوات  2002و 2003و 2004و .2005وبلغ الفرق بني حسابات العائدات والتكاليف ما يقارب
 6.574.157,89درهم .باإلضافة ملا سبق فإن املبالغ اخلاصة بصندوق األشغال واملقيدة في احلساب  FT( 147دون احتساب
الرسوم) متناقضة مع تلك املقيدة في حسابات القسم  22و FT( 23دون احتساب الرسوم) ،حيث سجل اجمللس اجلهوي
للحسابات فارقا مببلغ  7.420.167,20درهم بني مبلغ صندوق األشغال باحلساب  147واألصول املثبتة املقابلة له في
احلسابات  22و 23وذلك برسم سنتي  2002و.2003
تناقضات بني ديون املمونني املقيدة في احملاسبة وتلك املستخرجة من قاعدة بيانات املشاريع
بلغت الديون املستحقة للممونني خالل الفترة ما بني  2002و 2011حوالي  7مليارات درهم حسب حتليل احلسابات اخلاصة
بكل مشروع ،بينما ال يتعدى مبلغ التحمالت داخل احملاسبة مليار درهم .إضافة ملا سبق ،ال تقوم ريضال بتفصيل مبالغ
احلساب  4417بالرغم من توفر مديرية احملاسبة على نظام معلوماتي للمحاسبة متطور ومكلف.

2 .2التسجيل احملاسبي للتسليمات وفواتير األشغال واخلدمات
قيام ريضال بإلغاءات متكررة للتسليمات مما يجعل وثوقيتها محل استفهام
بلغت قيمة التسليمات امللغاة خالل الفترة ما بني  2002و 2012مبلغ ناقص  102.218.386.507,00درهم وذلك مبا يعادل
 112مرة مبلغ التسليمات اإلجمالي (دون احتساب التعديالت ما بني أوامر األشغال وفواتير املمونني غير املتوصل بها
اليدوية  .)FNP manuelleوقد متت مراجعة هذا املبلغ إلى  434.711.769,00درهم من خالل حذف أخطاء شابت عملية
إدخال املعطيات املتعلقة بسنة  2009إلى النظام املعلوماتي .يجدر بالذكر بأن التسليمات تطبع مباشرة من النظام
املعلوماتي وتقدم للمصادقة عليها من لدن ممثلي ريضال والشركة املمونة كما لو كانت جداول حقيقية للمنجزات وذلك
في غياب كلي لدفاتر األوراش واحملاضر ووثائق التتبع وسندات التوريدات .وهو ما من شأنه أن يشكك في جدية وحقيقة
التسليمات كون أن تسجيلها في احملاسبة وإلغاؤها قد يتمان في سنوات مختلفة .كمثال على ذلك ،بالنسبة للمشروع
رقم  I117926الذي عرف تسجيل  15إلغاء ألشغال مت تسلمها وتسجيلها في احملاسبة خالل الفترة ما بني  2010و2011
منها  13إلغاء يهم سنوات مختلفة عن سنة تسجيل التسليمات ،حيث سجل في سنة  2011تسلم ما يقارب
 544.749,00درهم وإلغاء تسليمات بقيمة ناقص  25.737.422درهم تخص نفس السنة وأخرى بقيمة ناقص 792.923
درهم مسجلة عن سنة ( 2010والتي تخص ال  13تسلم املشار إليهم أعاله) ،وكذلك مت تسجيل فوارق مهمة أخرى في
باقي املشاريع خاصة منها تلك املتعلقة باالستثمارات .إضافة إلى ما سبق ،فإن العدد األكبر من اإللغاءات يتم تسجيله
خالل شهر دجنبر من كل سنة في غياب كلي للوثائق املثبتة خاصة بالنسبة لسنة  2012حيث مت التسجيل احملاسبي ل
 % 30من التسليمات فقط خالل شهر دجنبر بينما املعدل الشهري في هذا الباب ال يتعدى  % 8وقد بلغت قيمة تسليمات
هذا الشهر من سنة  2012حوالي  62.622.995درهم مبا يعادل  % 48من التسليمات املنجزة عن نفس الفترة منذ .2002
هذا االرتفاع املهم خالل شهر دجنبر من سنة  2012هو فقط نتيجة تغيير في نهج شركة ريضال من أجل الرفع ،وبشكل
صوري ،في قيمة االستثمارات املنجزة خالل السنة بذل الرفع من مبالغ فواتير املمونني غير املتوصل بها حيث أصبحت
ريضال تعمد إلى التسجيل احملاسبي لتسليمات غير حقيقية يتم إلغاؤها جزئيا أو كليا بعد ذلك.
قبول تسليمات ألشغال وتوريدات وخدمات ال تستند على مشاريع وأوامر أشغال
تقوم ريضال بتسلم أشغال وخدمات ال تستند ملشاريع وأوامر أشغال ،حيث بلغ مجموع التسليمات في هذا الباب ما
يقارب  3.235.201درهم (مع احتساب اإللغاءات) .وتبلغ هذه التسليمات (دون احتساب اإللغاءات) برسم الصفقات حوالي
 1.804.461درهم وعن طريق سندات الطلب حوالي  3.375.833درهم .فيما بلغت اإللغاءات التي ال تستند على مشروع
في إطار الصفقات ما يناهز ناقص  219.788درهم وتلك موضوع سندات الطلب حوالي ناقص  1.774.185درهم .وجتدر
اإلشارة إلى أن هذه التسليمات تخضع للفوترة بطريقة عادية بالرغم من عدم حجيتها واستنادها ملشاريع.
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التسجيل احملاسبي لتسليمات تفتقد لطلبات قبلية مما قد يؤشر على غياب اجناز األشغال واخلدمات
املرتبطة بها
بالرغم من توفر ريضال على مسطرة داخلية تؤكد على ضرورة التقيد بإصدار طلبات قبلية عن التسليمات املقبولة
سواء تعلق األمر بالصفقات أو بسندات الطلب بلغت التسليمات املنجزة خارج إطار هذه املسطرة ما قدره 258.601.522
درهم أي بنسبة  % 6من مجموع التسليمات .لذلك فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يسجل عدم حقيقة املنجزات املتعلقة
بها بنسبة  % 6من مجموع مبلغ  4.454.918.421درهم أي مبا يقدر ب  267.295.105درهم .إضافة ملا سبق ،فقد مت قبول
 1.312تسلم عن منجزات بقيمة  167.247.840درهم بتواريخ سابقة لتواريخ الطلبات املتعلقة بها و 242تسلم بقيمة
إجمالية تصل  16.580.156درهم حتمل وثائق لطلبات مؤرخة بعد تاريخ التسلم و 227تسلم مبا قيمته 15.631.360
بتاريخ للطلب جاء بعد تاريخ التسلم ،بينما بلغت قيمة التسليمات دون طلبات مسبقة ،في خرق للمساطر املعتمدة
من لدن ريضال ،مبلغ  199.459.915درهم .وجتدر اإلشارة إلى أن ريضال تسلمت أيضا ما مجموعه  908.885.340درهم عن
طلبات منجزة غير مؤرخة ،ولقد بلغ مجموع الفواتير املتعلقة بالتسليمات دون طلبات قبلية ما قدره 4.003.739.225
درهم وذلك بنسبة  % 90من مجموع التسليمات ،وسجل اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد نسبة فوترة ضعيفة
عن سنة  2002مبعدل  % 22وعن سنة  2012مبعدل .% 52

3 .3التسجيل احملاسبي للمخصصات من خالل فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها
فواتير املمونني غير املتوصل بها ،والتي متثل تقديرات للمنجزات ،تسجل محاسبيا كتكاليف حقيقية
في غياب اإلثباتات خالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية
تعتبر ريضال فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها ( )FNP manuellesكونها مجرد تقديرات وذلك في غياب الوثائق
املثبتة (جداول املنجزات ،وضعية املنجزات ،دفاتر األوراش ،الدليل املادي لإلجناز .)...وتهدف هذه التقديرات إلى القيام
بالتعديالت الالزمة بخصوص االستثمارات وتسجيلها محاسبيا .هذه التعديالت تنعكس مباشرة على حسابات
املوازنة وحساب العائدات والتكاليف ثم على عملية اقتسام األرباح مع السلطة املفوضة من خالل الفائض اإلجمالي
لالستغالل إضافة إلى احلصول على احلق في مراجعة تعرفة االستهالك .ويتم بعد ذلك حتويل فواتير املمونني غير املتوصل
بها (كمخصصات) إلى أصول ثابتة في طور اإلجناز بالقسم ( 2عبارة عن أصول ثابتة منتجة من املنشأة لنفسها) ثم
إلى أصول ثابتة سوف تخضع كذلك حلسابات مخصصات االستهالك بعد دخولها في اخلدمة .وبالرغم من كون هذه
التقديرات غير حقيقية في غالب األحيان ألن نسبة اإللغاءات اخلاصة بها جد مرتفعة ،فهي ال تتوفر في املقابل ال على
التسليمات وال على الفواتير املطابقة .حيث لم تتعدى املبالغ املستردة بناء على أشغال حقيقية مت تسلمها أوفوترتها
نسبة  % 4.7من أصل املبلغ اإلجمالي املسترد واملقدر بناقص  19.809.304.663درهم.
تعدد اخلروقات خالل عملية إلغاء فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها بالنظر إلى مقتضيات املدونة
العامة للتنميط احملاسبي
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات كون التقييدات احملاسبية فيما يخص استرداد مبالغ فواتير املمونني ()FNP manuelles
ال حتترم املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل من خالل:
— —عدم احترام طبيعة احلسابات عند تسجيل التحمالت أو االستردادات وفيما يتعلق بإدخال التعديالت أو الزيادة أو
اإللغاء في كتابات حساب فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها ()FNP manuelles؛
— —تسجيل حتمالت اخملصصات برسم فواتير املمونني غير املتوصل بها في غير احلسابات اخملصصة لها كاحلساب
رقم  44170001مببلغ  16.413.775,80درهم واحلساب رقم  44172001مببلغ  1.913.034,48درهم وهما حسابني
مخصصني لتلقي تقييدات فواتير املمونني التلقائية غير املتوصل بها ( ،)FNP automatiquesحيث إن هذه املبالغ
لم يتم استردادها بالرغم من كون احلسابات املعنية قد صفيت محاسبيا؛
— —عدم ربط التسجيالت احملاسبية بالسنة املالية املعنية؛
— —عدم تقييد مبالغ الضريبة برسم الضريبة على الشركات على أساس املبالغ املستردة وزيادة غرامات التأخير املترتبة
عنها .فمثال ،يشير تقرير حول تصفية وتسوية عدة تقييدات محاسبية مرتبطة بفواتير املمونني اليدوية غير
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املتوصل ،بها خصوصا برسم سنتي  2005و ،2006إلى حتديد مبلغ الضريبة على الشركات فيما قدره 11.472.804,88
درهم دون احتساب الغرامات وفوائد التأخير؛
— —التقييد احملاسبي ملبالغ مهمة ال تعدو أن تكون تقديرات فقط وإلغاؤها بناء على رسائل الكترونية للمسؤول عن
املشروع دون أي دليل يثبت حقيقة إجناز األشغال أو اخلدمات املرتبطة بها.
وعليه تكون فواتير املمونني غير املتوصل بها ( )FNPكما يتم استغاللها في ريضال عبارة عن آلية لتحديد مستويات
الناجت الصافي للسنة املالية صعودا ونزوال ،فعندما تسجل فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها محاسبيا كما
لو كانت تكاليف حقيقية يترتب عن ذلك الزيادة في التكاليف مما يؤثر سلبا على الناجت الصافي للسنة املالية ،وعند
استردادها ينتج عن ذلك الزيادة في العائدات والتأثير إيجابيا على الناجت الصافي.
استرداد فواتير املمونني غير املتوصل بها ( )FNPفي مشاريع غير تلك التي قيدت بها
يناهز املبلغ املتعلق بتقديرات املصاريف ،دون األخذ بعني االعتبار التصحيحات غير املطابقة لها وفواتير املمونني غير
املتوصل بها حتت بند “مختلفات”  60.963.170درهم كتحمالت و ناقص  25.853.352درهم كاسترجاعات ،أي برصيد
 35.109.818درهم .جتدر اإلشارة باإلضافة إلى ذلك أن حتمالت التكاليف املقدرة تقيد على حساب مشاريع االستثمار ،في
حني أن االستردادات املطابقة لها يتم تقييدها في مشاريع متعلقة بالتسيير ،والعكس صحيح .وهو ما ينتج عنه عدم
صدقية احلسابات والزيادة في قيمة االستثمارات املنجزة مما يخول الشركة ذات التدبير املفوض االستفادة من زيادات في
التعرفة دون حتقيق نسبة اجنازات االستثمار الالزمة لذلك .وقد قدر هذا املبلغ ب  19.761.946درهم.
استرداد فواتير املمونني غير املتوصل بها ( )FNPفي حسابات غير تلك التي قيدت بها عند األصل
يخالف املبلغ املطابق لتقييد التحمالت باحلساب املبلغ املسترد املنجز برسم  FNPفي نفس احلساب ،ويقدر هذا الفرق
ب 224.088.942,94درهم كتقديرات عند التحمل وناقص  226.912.318,81درهم عند استرجاعها .باإلضافة لذلك،
تسجل االسترجاعات املرتبطة ب  FNPاليدوية في احلساب رقم  44170001غير اخملصص لهذا الغرض مببلغ يقدر ب
 3.037.705,34درهم وفي احلساب رقم  44171003الذي يضم هذه النوعية من اخملصصات مبا قدره  32.836.054,53درهم،
كما تقيد كذلك هذه االستردادات في كل من حسابات القسم  2والقسم  6والقسم .7
تقييدات محاسبية الستردادات برسم فواتير املمونني غير املتوصل بها اليدوية ( )FNPلم يتم حتملها
استنادا إلى التقييدات احملاسبية ،بلغت االستردادات ما يقدر ب  16.403.094,49درهم بينما تشير تقييدات املشاريع ملبلغ
استردادات يقدر ب  35.873.789درهم.
عملية استردادات فواتير املمونني غير املتوصل بها تصل إلى عدة سنوات
بناء على التقييدات احملاسبية ،بلغ مجموع االستردادات ما يقارب  19.809.304.663,07درهم منها مبلغ 1.303.194.071,83
درهم مت استرداده خالل السنوات املوالية يتضمن مبلغ  1.264.969.062,28درهم استردت السنة املوالية لتقييد حتمل
التكاليف بينما يبقى مبلغ  207.497.441,57درهم مقيد في التحمالت دون أن يتم استرداده.
فيما يخص تقديرات فواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها املقيدة في دجنبر من كل سنة ،فقد بلغت خالل الفترة ما
بني  2002إلى  2011ما يقدر ب  3.248.581.260,14درهم منها  1.643.707.287,87درهم قيدت فقط خالل يومي  30و31
دجنبر من كل سنة .فيما يتعلق فقط بتقديرات نهاية السنة (يومي  30و 31دجنبر) فإن مبلغ  174.770.751،36درهم
يظل غير مسترد.
وجود فوارق بني التقييدات احملاسبية والدفتر اليومي وتقييدات قوائم املشاريع
بغض النظر عن اختالف املبالغ املسجلة سواء في الدفتر اليومي وفي قوائم املشاريع والتقييدات احملاسبية ،تسجل
التقديرات احملاسبتية املتحمل بها لفواتير املمونني اليدوية غير املتوصل بها مبلغ  20.016.802.104,64درهم بينما بلغت
االستردادات املسجلة ما قيمته ناقص  19.825.707.575,56درهم .ويقدر املبلغ غير املسترد املستخلص من قوائم املشاريع
ب  207.497.441,57درهم بينما تشير حزمة احملاسبة إلى ما قدره  176.736.924,92درهم.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

47

4 .4إدراج اليد العاملة املشغلة في األصول الثابتة ()comptabilisation de la main d’œuvre activée
تسجيل مبالغ فيه لليد العاملة املدرجة في األصول الثابتة
تقوم ريضال بإدخال اليد العاملة في تقييم وتثمني منجزات االستثمار املقيدة في احملاسبة ،وبالرغم من كون تشغيل
اليد العاملة مسموح به في نظام احملاسبة املغربي فإن هذه املمارسة تتضمن العديد من اخلروقات من بينها:
— —عدم دميومة طرق االحتساب ،وحتى في حالة التغيير في طريقة االحتساب والذي من شأنه أن يؤثر على حسابات
الشركة فإنه ال تتم اإلشارة لذلك في قائمة املعلومات التكميلية ،هذه الطرق املبنية على تداخل التقديرات
والزيادات في التكلفة املعيارية ( )coût standardوتكرار التسجيالت وجتاوز القدرة الزمنية تؤدي إلى احتساب مبالغ
مرتفعة لليد العاملة املدرجة في األصول الثابتة؛
— —اعتماد معطيات خاطئة في احتساب التكلفة املعيارية لليد العاملة عبر التخفيض من عدد األطر واألعوان ب 523
إطار وعون مقارنة مع املعطيات الصادرة عن مديرية املوارد البشرية وتضخيم قيمة كتلة الرواتب بزيادة ما يقارب
 329.620.389درهم مقارنة مع حجم الرواتب احلقيقي بني سنوات  2002و2011؛
— —اعتبار «كلفة البيئة» (وقود ،تكوين ).....كليا في التكلفة املعيارية دون حذف الكلفة املتعلقة بالهيكلة العامة؛
— —تضخيم التكلفة املعيارية اخلاصة باملصاريف العامة املتعلقة بالوحدات اإلجرائية ()structure unité opérationnelle
من خالل إدخال كلفة املديرية التجارية والتسويق واإلخالل بالتوازن بني فئات الشغيلة من أطر وأعوان؛
— —احتساب ساعات عمل تتجاوز القدرة الزمنية احلقيقية مما من شأنه تضخيم كلفة اليد العاملة املدرجة في
األصول الثابتة؛
— —االحتساب املزدوج لتكاليف أعوان الهيكل اإلداري والتي سبق اعتبارها في حساب التكلفة املعيارية ،كمثال
على ذلك بالنسبة للدورات احملاسبية  2002و 2005مت احتساب كلفة هذه الفئة بزيادة  138.569ساعة قدرت ب
 23.889.631درهم؛
— —إدراج اليد العاملة املشغلة في احلسابات بصفة غير منتظمة مع زيادات مبالغ فيها في شهر دجنبر ،وذلك مبعدل
 % 19مع تسجيل معدالت مرتفغة برسم سنة  2003مبعدل  % 29وسنة  2010مبعدل .% 25
إلغاء جزئي لليد العاملة احملتسبة في األصول الثابتة املمولة من لدن صندوق األشغال والتي تخص
الفترة املمتدة من  2002إلى 2011
الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات بصفة إيجابية استجابة ريضال للتوصية التي جاءت بالتقرير السنوي للمجلس األعلى
للحسابات برسم سنة  2010والتي تهم إلغاء املبالغ احملتسبة عن تشغيل اليد العاملة املدرجة في حساب صندوق
األشغال ،إال أن هذه اإللغاءات املقدرة ب  58.752.587,60درهم تبقى جزئية ولم تشمل مجموع قيمة اليد العاملة
املشغلة ،والتي تناهز ما قدره  101.909.806درهم دون احتساب نسبة  % 10عن اجملهود املبدول ودون احتساب الضريبة
على القيمة املضافة أي مبلغ  112.100.787درهم مع احتساب اجملهود املبدول ودون احتساب الضريبة على القيمة
املضافة .وعليه يستخلص بأن ريضال الزالت تواظب على االحتساب املزدوج لتكاليف املراقبة والتتبع أو اجملهود املبدول
زيادة على مبلغ اليد العاملة املشغلة في تكاليف املشاريع املمولة من طرف صندوق األشغال .باإلضافة إلى ذلك يتحمل
صندوق األشغال تكاليف الهيكلة العامة تقدره ب  21.894.440,03درهم في  2002وب  21.613.914,02درهم في سنة
 2003زيادة على تكاليف اجملهود املبدول .إجماال فإن املبالغ التي ما زالت في ذمة ريضال تصل إلى  187مليار درهم دون
احتساب الفوائد املترتبة عن مدة احليازة.
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بأنه لم يتم تطبيق نفس التعامل مع استثمارات التجديد واإلصالحات الكبرى حيث بلغ
مجموع اليد العاملة احملتسب بطريقة مزدوجة  116.169.389درهم (خارج اجلهد املبدول) أي ما يقدر ب  127.786.328مع
احتساب اجلهد املبدول حيث تظل هذه املبالغ ممسوكة من لدن ريضال دون اجناز خدمة مقابلة لها ،بل ويتم استغاللها
من طرف مجموعة فيوليا في إطار التجمع النقدي (.)cash pooling
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5 .5املساعدة التقنية
تسجيل تكاليف املساعدة التقنية في حسابات ليست خاصة بها
تقوم ريضال بتقييد تكاليف املساعدة التقنية في حسابات للتكاليف مختلفة ومتعددة مثل 612851 :و61372002
و 61372003و 161373001و ،61374001هذه التكاليف موجودة أيضا داخل حسابات مشتريات األصول الثابتة واخلدمات.
وباعتماد هذه املمارسة تتمكن ريضال من إخفاء جتاوز مخصصات أبواب املساعدة التقنية املضمنة في األبواب املتوقعة
في املقتضيات التعاقدية .يقدر مجموع املبالغ املقيدة في احلسابات املذكورة ب  26.461.705درهم عند تاريخ .2001 /12/ 31
وتقوم شركة ريضال أيضا بتقييد نفقات املساعدة التقنية في احلساب  4495دون األخذ بعني االعتبار بأن هذا احلساب
يكون رصيده صفر عند نهاية السنة املالية .إضافة إلى تقييد النفقات في باب املساعدة التقنية دون أن تكون لها أية
عالقة بهذه املساعدة مثال على ذلك واجبات بئر تامسنا مبا قيمته  80.000درهم.
تسجيل مبالغ مخصصة للموارد البشرية من األجانب تتجاوز بقدر كبير احلد األقصى املسموح به بناء
على عقد التدبير املفوض
لقد حدد عقد التدبير املفوض مبلغ تكاليف األطر املغتربة واملسموح به بناء على هذا العقد في ما يقدر ب 211.777.994,38
بتاريخ  2011/ 12/ 31في حني بلغت التكاليف املقيدة في حسابات ريضال في هذا الباب مبلغ  235.183.709,13درهم أي
بتجاوز مهم يقدر ب  23.405.714,75درهم .جتدر اإلشارة أن مبلغ  22مليون درهم عن سنة  2002يخص ،حسب ريضال،
املساهم القدمي والذي يدخل في تقديرات املفوض إليها برسم السنة املذكورة وال يخص فيوليا التي دخلت رسميا في
رأسمال ريضال في  15أكتوبر  2002حيث مت تعويض فيوليا عن شهرين ونصف من التسيير مبا قدره  13مليون درهم،
ويعتبر هذا املبلغ غير متوافق مع تعويض املساهم القدمي الذي حصل على  22مليون درهم عن  9أشهر ونصف من
التسيير.
أداء تكاليف املساعدة التقنية عن باب «املهمة» في غياب إجناز اخلدمة
بلغت قيمة مهام املساعدة التقنية ما قدره  22.199.161درهم بتاريخ  2012 /12 /31متت فوترة جزء مهم منها في غياب
إجناز اخلدمات .وقد مت تسليم اجمللس اجلهوي للحسابات  143ملف تتعلق مببلغ إجمالي قدره  67.121.385درهم ،وبعد
دراستها اتضح أن مبلغ  3.933.534درهم فقط من النفقات هو املبرر بتسليمات وذلك بغض النظر عن جودتها ومدى
استجابتها ألهداف املهام املعنية.
تخصيص غالف مالي عن التكوين املهني يقدر ب  58.341.944درهم خالل الفترة بني  2002و 2012مجمله
لفائدة مجموعة فيوليا
استفادت شركة  ،CAPVEMوالتي هي في نفس اآلن شركة فرعية ل  ،VEOMمن النصيب األكبر من الغالف املالي
اخملصص للتكوين املهني والتكوين املستمر ،وذلك مببلغ إجمالي بلغ  30.896.149درهم أي بنسبة  % 62من كامل نفقات
التكوين .ويتضح من خالل حتليل تطور التعرفة املعتمدة بأن معدلها عن كل مشارك بلغ  1310درهم خالل الفترة ما بني
 2003و ،2005في حني أصبح يناهز  5610درهم عن كل مشارك خالل سنة  2009وذلك بعد إنشاء شركة  CAPVEMفي
 ،2006حيث مرت التعرفة عن كل ساعة تكوين من  668درهم سنة  2003إلى  1460درهم سنة .2009
أداء نفقات املساعدة التقنية «اجلزء األجنبي» في غياب الوثائق املثبتة إلجناز اخلدمة
بلغت النفقات اخملصصة للمساهمة في البحث والتطوير (اجلزء األجنبي) ما قدره  113.850.769درهم إلى نهاية  ،2012إال
أن هذه النفقات املؤداة عن الوضع رهن إشارة ريضال بصفة دائمة كامل خبرة فيوليا في ميادين اإلدارة التقنية والبحث
والتطوير لم يصاحبها فعليا أي حتويل مادي أو المادي حقيقي لصالح التدبير املفوض أو تسليمات أو وثائق وإثباتات
خلدمات منجزة للرفع من مستوى التدبير املفوض.
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إدماج نفقات املساعدة التقنية في االستثمارات املنجزة
تقوم ريضال بتقييد النفقات اخملصصة للمساعدة التقنية كمنجزات لالستثمارات ،حيث تستفيد بصفة مزدوجة
من احتسابها كتكاليف متحمل بها وكإجنازات في باب االستثمارات مما نتج عنه زيادة في مبالغ االستثمارات واألصول
الثابتة مبا قدره ب  2.949.831درهم خارج املبالغ املسموح بها من لدن السلطة املفوضة.

6 .6دراسة وحتليل دورة األصول الثابتة
إدراج املصاريف الهيكلية العامة واليد العاملة املشغلة في التكاليف والنفقات احملولة
من خالل التقييد املزدوج في الفترة بني  2002و 2003ملبلغ  43.476.406,93درهم عن اليد العاملة املشغلة ومبلغ
 43.568.354,05درهم عن املصاريف الهيكلية العامة ،تقوم ريضال بزيادة مهمة في املبالغ التي يتم حتويلها إلى أصول
ثابتة خالل هذه السنوات ،وهذه الزيادة تخص مشاريع البنيات التحتية والتوزيع والتجديد واإلصالحات الكبرى إضافة
إلى وسائل التسيير.
نفقات االستثمار احملولة ( )TCE investissementتختلف عن تكاليف االستثمار (األصول الثابتة املباشرة
غير مضمنة)
تختلف التكاليف املدرجة والتي من شأنها أن حتول إلى أصول ثابتة بقدر كبير عن النفقات احملولة في احملاسبة .هذه
الفوارق بني املبالغ احملولة واملبالغ الواجب حتويلها يحول دون احلصول على صورة وفية للمحاسبة العامة لريضال وحلقيقة
العمليات احملاسباتية املعتمدة .وينعكس ذلك على صحة حساب حتويل النفقات (قسم  )7وحساب األصول الثابتة
في طور اإلجناز.وحسابات مخصصات االستهالك املترتبة عنها ،حيث بلغت القيمة املطلقة لهذه الفوارق ما يقارب
 851.106.081,26درهم.
النفقات موضوع التحويل ( )TCEتختلف عن النفقات املوجودة في قاعدة بيانات املشاريع
تختلف مبالغ نفقات مشاريع االستثمار عن املبالغ احملولة محاسباتيا عن طريق حتويل النفقات إلى أصول ثابتة (TCE
 ،)investissementبلغ الفارق الناجت بالقيمة مطلقة ما يقارب  199.261.214,90درهم يخص كافة أنواع النفقات .وعند
احتساب النفقات التي لم يتم حتويلها لكونها مصاريف غير استثمارية يرتفع الفارق بالقيمة املطلقة بني النفقات
احملولة ونفقات املشاريع املطابقة لها إلى ما قدره  30.960.723,06درهم.
عدم حجية وشمولية التعديالت املنجزة بخصم مبالغ عن حتويل النفقات
تقدر التعديالت مببلغ إجمالي يناهز  28.281.382,56درهم (بالقيمة املطلقة) خالل سنوات  2002و 2003و 2004و2011؛
منها ما يتعلق بدورات محاسبية سابقة مببلغ  15.170.535,49درهم وما يتعلق بالدورة احملاسبية للسنة املعنية مببلغ
 13.110.847,07درهم.
تضخيم التكاليف احملولة عبر إدراج نفقات منجزة برسم مشاريع التسيير واملصاريف العامة في
االستثمارات
تشمل التكاليف احملولة نسبة  % 12عبارة عن تكاليف التسيير واإلدارة العامة ال عالقة لها باالستثمار ولم تبرمج في
ميزانية االستثمار ،وقد بلغ مجموع هذه التحويالت ما يقارب  37.213.585,70درهم تشمل عمليات الصيانة وإصالح
التسربات وخدمات قطع وإعادة الربط وشراء اآلالت احلاسبة واألحذية ...الخ .زيادة على إدراج هذه النفقات في قيمة
االستثمارات فإنها حتتسب بصفة مزدوجة بفعل تطبيق نسبة  % 10املتعلقة باجملهود املبدول إضافة إلى املصاريف
الهيكلية العامة وتشغيل اليد العاملة.
تضخيم التكاليف احملولة بإضافة نفقات غير مرتبطة بأية مشاريع
تقدر نفقات االستثمار احملولة املتعلقة بتكاليف ال ترتبط بأي مشروع ( )OTب  32.789.658درهم ،هذه النفقات يتم
حتويلها إلى أصول ثابتة وتدخل بعد ذلك في حساب مخصصات االستهالك.
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احتساب مبالغ فواتير املمونني غير املتوصل بها ( )FNPغير حقيقية داخل التكاليف احملولة إلى
استثمارات
تتضمن التكاليف احملولة مبالغ لفواتير ممونني غير متوصل بها يدوية ( )FNP manuelleلم يسبق لها أن استردت .وقد
وصل املبلغ املطابق لهذه التكاليف إلى  14.510.255,97درهم في التسجيالت احملاسبية و 17.363.316,35درهم عند
حتليل املشاريع.
احتساب مصاريف اآلليات التي سبق أن أخذت بعني االعتبار في حساب اليد العاملة ضمن التكاليف
احملولة
يتم احتساب مصاريف اآلليات بصفة مزدوجة كاستثمارات ،حيث أن اليد العاملة املشغلة ( )MO activéeتتضمن من
بني عناصر تصفيتها تكلفة غير مباشرة حتت اسم “تكلفة البيئة” ،والتي حتتوي على كل النفقات املرتبطة بأسطول
آليات ريضال .وباإلضافة إلى تضخيم هذه التكلفة ،تعمد ريضال إلى إدراج مصاريف اآلليات في كل مشروع استثماري.
احتساب مزدوج للنفقات املثبتة بصفة مباشرة في التكاليف احملولة إلى استثمارات
تقوم ريضال بتحويل النفقات املدرجة مباشرة في حساب لألصول الثابتة (قسم  )2في جزء منها إلى استثمارات منجزة
وذلك بقيمة فارق قدره  586.171,90درهم ،ومببلغ بالقيمة املطلقة في حدود  2.954.514,74درهم سنويا .هذا التقييد
يؤدي إلى تثبيت مزدوج للتكاليف مما ينتج عنه زيادة غير مبررة في حجم األصول الثابتة في طور اإلجناز واألصول الثابتة
واألصول الثابتة في وضعية الدخول في اخلدمة ومخصصات االستهالك .وحيث أن مبالغ هذا التحويل ال تلغي التكاليف
املقابلة له ،فهي بذلك تشكل ربحا غير حقيقي يؤثر على الناجت الصافي للسنة املالية.

 7 .حتليل عملية تفعيل األصول الثابتة
تثبيت نفقات التسيير املضمنة داخل مشاريع االستغالل واإلدارة العامة
ترفع نفقات االستغالل املدرجة ضمن مشاريع التسيير والنفقات من دون مشاريع متعلقة بها من حجم االستثمارات،
وتدخل بالتالي في حساب األصول املثبتة ،وحتتسب عليها أيضا مخصصات االستهالك ،حيث تؤثر على املوازنة وحساب
العائدات والتكاليف اخلاصة بالدورة احملاسبية املعنية ،على سبيل املثال في سنة  2002بلغت نفقات االستغالل والنفقات
غير املرتبطة مبشاريع  50.919.229,60درهم و 97.698.620,34درهم على التوالي.
زيادات في حجم األصول الثابتة عن طريق تقييدات مباشرة في حسابات األصول الثابتة في غياب
الوثائق املثبتة
تقوم مديرية احملاسبة لريضال بإدراج تقييدات مباشرة على حسابات األصول الثابتة دون أن تكون ذات طابع متعلق بأصول
مثبتة بصفة مباشرة أو بتحويل للتكاليف أو بناء على أصول ثابتة منتجة من املنشأة لنفسها .هذه التقييدات ال
تتعلق بالنفقات املدرجة في املشاريع ،وتبقى من دون تبرير أو إثباتات .وقد بلغت قيمتها ما يقارب  33.147.486,19درهم.
باإلضافة إلى الفوارق املشار إليها أعاله والتي مت رفعها في مختلف فترات دورة األصول الثابتة انطالقا من حتليل النفقات
وصوال إلى مخصصات االستهالك عن كل مشروع ،يتبني من خالل التحليل الشامل لكل سنة مالية فارقا إضافيا غير
مبرر بلغ  113.765.278,68درهم باعتبار القيمة املطلقة.
إعادة إدراج مصاريف يراد منها خفض استثمارات املفوض إليها على حساب صندوق األشغال وحساب
التجديد
تقوم ريضال بتنفيذ نفقات يعود اجنازها إلى املفوض إليها على حساب مصاريف التجديد وصندوق األشغال ،ومتكن هذه
التعديالت من خفض نفقات ريضال في مشاريع التوزيع وحتويلها إلى حساب التجديد املمول على أساس منحة ترتكز
على رقم املعامالت مببلغ  1.555.838درهم من ناحية ،وإدراج نفقات مشاريع البنية التحتية املوكولة للمفوض إليها على
حساب صندوق األشغال مببلغ يقدر ب  25.809.013,91درهم من ناحية أخرى.
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سحب أو بيع األصول الثابتة دون ربطها بأصولها عند اإلجناز (متويل  ،سجل)...
تقيد عملية السحب والبيع بطريقة شمولية عبر خصمها من مشاريع املفوض إليها دون أن يتم التعرف على أصول
إجنازها مما إذا كانت من متويل املفوض إليها أو صندوق األشغال .وبلغت عمليات السحب والبيوعات على التوالي مبلغ 61
مليون درهم و 11مليون درهم .إضافة إلى ذلك ،توضح البيوعات برسم سنة  ،2003خاصة تلك املنجزة في إطار احلساب
رقم  23400001واخملصص لوسائل النقل ،بأن وسائل النقل املعنية بهذه البيوعات تعود إلى فترة تدبير الوكالة ()RED
مببلغ يقدر ب  3.337.722,23درهم والذي لم يتم حتويله إلى حساب السلطة املفوضة.

 8 .حتليل عملية الدخول في اخلدمة
إضافة إلى الفوارق والتناقضات املبينة في العمليات املرتبطة بدورة األصول الثابتة ابتداء من تقييد التكاليف وحتويلها
وتسجيل األصول الثابتة ووصوال إلى حساب وتقييد مخصصات االستهالك ،وقف اجمللس اجلهوي للحسابات على عدة
اختالالت ندرج أهمها كما يلي:
مجموع األصول الثابتة في طور اإلجناز تخالف حتويالت التكاليف في سنة 2002
اعتمادا على املعطيات احملاسبية ،بلغ مجموع حتويالت التكاليف اخلاصة باالستثمار (احلساب رقم )71978002
 335.402.977,10درهم أو  339.508.938,38درهم باحتساب نسبة اجملهود املبدول احملدد في  4.105.961,28درهم ،كما هو
مبني في الوضعية احملاسبية .بينما يصل هذا املبلغ في حسابات املوازنة إلى  344.404.545,49درهم أي بفارق 4.895.607,11
درهم .باإلضافة لذلك ،بلغت قيمة وسائل االستغالل املوضوعة في اخلدمة تلقائيا ما مجموعه  34.935.081,60درهم في
حني أن النفقات املتعلقة بها ال تتعدى  34.303.359,58درهم.
تقييد واحتساب مخصصات االستهالك يخالفان املقتضيات التعاقدية ومقتضيات املدونة العامة
للتنميط احملاسبي
تقوم ريضال باحتساب وتقييد مخصصات االستهالك ابتداء من تاريخ الدخول في اخلدمة بدال من تواريخ االستالم
اجلزئية أو الكلية للمشروع كما هومنصوص عليه في عقد التدبير املفوض ،هذا األخير يوافق مقتضيات املدونة العامة
للتنميط احملاسبي ( .)CGNCإضافة لذلك فإن مخصصات االستخماد عن التقادم ( )amortissement de caducitéال
تطبق كما جاءت في صياغة عقد التدبير املفوض ،مما من شأنه إثقال التكاليف املتحمل بها خالل السنوات األخيرة من
التدبير املفوض والرفع من تكلفة إلغاء العقد عند االقتضاء.
ومع ذلك ،فإن ريضال ال حتترم املسطرة املعتمدة من طرفها الحتساب مخصصات االستهالك على أساس تاريخ الدخول
في اخلدمة ،حيث سجل اجمللس تثبيت مشاريع مت استالمها وإصدار قرارات إدخالها في اخلدمة بالرغم من عدم جاهزيتها
وعدم الشروع في استغاللها ،وهي حالة كل من القنوات االعتراضية والقناة البحرية ومحطة املعاجلة األولية حيث كان
مقررا إجنازها حسب العقد في سنة  ،2003بينما مت إجنازها سنوات  2005و 2009وإدخالها اخلدمة مببلغ 406.143.011,02
درهم سنة  2011دون أن تكون مشغلة فعليا ،وهو ما يعكس انعدام دميومة طرق املعاجلة احملاسبية في هذا الصدد .وقد
نتج عن الدخول في اخلدمة للقنوات واحملطة املذكورين إدراج مخصصات استهالك مببلغ  12مليون درهم مما أثر سلبا على
الناجت الصافي للسنة املالية .2011
احتساب اعتباطي للدخول في اخلدمة يؤثر سلبا على صدقية األصول الثابتة ومخصصات االستهالك
املرتبطة بها
ال حتترم محاسبة األصول الثابتة تواريخ الدخول في اخلدمة للمشاريع املنجزة وذلك حسب ما جاء في قرارات املصالح
امليدانية .أكثر من هذا ،فتواريخ تقييد حتمالت التكاليف داخل احملاسبة ال حتترم أيضا ،مما نتج عنه فوارق بني تواريخ الدخول
في اخلدمة وتواريخ اإلجناز من ناحية وتواريخ الدخول في اخلدمة وتواريخ احتساب حتمالت التكاليف املرتبطة بها من
ناحية أخرى.
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إدراج املشاريع املنجزة في اخلدمة مببالغ تفوق مجموع تكاليفها احلقيقية
تقوم ريضال بالتسجيل احملاسباتي ملشاريع االستثمارات كأصول ثابتة بقيمة تفوق مجموع التكاليف املتحمل بها خالل
إجنازها ،كمثال على ذلك ،هناك مشاريع مت تسجيلها في األصول الثابتة بقيمة تفوق التكاليف احلقيقية ب .% 15
حتويل تكاليف التسيير إلى أصول ثابتة عبر إدخالها في اخلدمة
تقوم ريضال بتحويل نفقات التسيير إلى أصول ثابتة كتلك املتعلقة بعمليات البستنة وصيانة البنايات ومصاريف
استغالل املعلوميات ولوازم املكاتب وكذلك نفقات الرعاية للجمعيات والنوادي....
املبالغ املدرجة في محاسبة ريضال ال تعكس كلفة العمليات املرتبطة باملشاريع
من خالل دراسة وحتليل حزم احملاسبة من ناحية والتقييدات احملاسبية عن كل مشروع خلص اجمللس اجلهوي للحسابات
إلى تسجيل فوارق يصل حاصلها إلى  5.343.323,75درهم ومجموعها بالقيمة املطلقة إلى  274.435.241,61درهم.
تقييد محاسباتي الستخالصات مرتبطة بأداءات في غياب أي خدمة منجزة
تقوم ريضال بأداء فواتير صورية ألشغال أو خدمات غير منجزة وغير حقيقية ،وألجل استدراك هذه األداءات ،عقدت ريضال
صفقة تصاحلية مع أحد املمونني بقيمة  3.394.712,83درهم مت تسجيلها في محاسبة ريضال حتت احلساب 75870001
على شكل عائدات استثنائية ،والتي لم يتم إدراجها في فارق االستثمارات بالنسبة للمشاريع املمولة من طرف املفوض
إليها أو في صندوق األشغال عند ما يتعلق األمر مبنجزات ممولة من طرفه.
حتمل ريضال لتكاليف ونفقات ال تدخل في مجال اختصاصها
تتحمل ريضال نفقات أدرجت في القسم  6وأخرى كأصول ثابتة في احلساب  235201بقيمة إجمالية تقدر ب 1.203.803,29
درهم ،تتعلق بنادي الرياض املسير من لدن جمعية األعمال االجتماعية لريضال .إضافة إلى ما سبق ،فإن استهالك
املاء والكهرباء والتطهير السائل للنادي املذكور يسجل كاستهالك خاص بريضال ،ويحضى بنفس املعاملة احملاسبية
اخملصصة لبنايات ريضال ،مما يؤثر على حسابات ريضال من خالل تقييدات محاسبية غير مستحقة سواء كتكاليف أو
عائدات .كما مت تسجيل نفقات إضافية منجزة في مركز التكوين( )CAPVEMفي حني أن فيوليا هي من يستفيد من
عائداته .وجتدر اإلشارة أيضا إلى أن الوضعية القانونية للعقار الذي يشغله مركز التكوين غير مصفاة .ولم تقم السلطة
املفوضة بأية مبادرة للدفع بريضال إلى التقيد باملقتضيات التعاقدية في هذا الشأن.

9 .9حتليل اخملزونات احملاسبية
احتساب مخصصات اخملزونات من طرف ريضال بصفة مؤقتة وعند احلاجة
لم تقم ريضال باحتساب مخصصات اخملزونات إال لسنوات  2002و 2006و 2011بقيمة  3.023.832درهم و770.270,30
درهم و 3.024.440,83درهم على التوالي ،وهو ما ينم عن عدم احترام ريضال لدميومة عملياتها احملاسبية مما يؤثر على
الناجت الصافي للدورة احملاسبية.
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خطر تبديد اخملزونات خارج اخلدمة غير املدرجة في احملاسبة
بلغ العدد احلقيقي للمحوالت الكهربائية املتالشية اخملزنة  337محوال بتاريخ  2011 /11/ 29وهو ما يتجاوز ثالثة أضعاف
عدد تلك احملوالت املسجلة في احملاسبة والتي تبلغ  106محمول كهربائي متالشي بنفس التاريخ .حيث أن قيمة مخزون
احملوالت املسجل في محاسبة ريضال بتاريخ  2012 /12/ 31بلغت  916.824,16درهم وهو ما يخالف القيمة احلقيقية خملزون
احملموالت والتي تفوق  11.175.710,04درهم مما يعرضها خلطر التبديد أو للبيع دون أي تسجيل مادي أو محاسباتي ناهيك
على أنها تعتبر من املمتلكات املسترجعة.
استعمال احملوالت املؤدى ثمنها من طرف اجملزئني ألغراض ريضال اخلاصة
فيما يخص احملوالت الكهربائية املقتناة أو املؤدى ثمنها من طرف اجملزئني ،فإن غالبيتها ال يتم إنزالها في املراكز اخملصصة
لها 86(،محوال مت استرجاعه من التجزئات منذ  2004بقيمة تفوق  4مليون درهم) ،حيث تستعيد ريضال احملوالت املوضوعة
من طرف اجملزئني حتت ذريعة منع تعرضها للسرقة لتقوم بعد ذلك باستعمالها حلاجيات خاصة بريضال .جتدر اإلشارة إلى
قيمة احملوالت املقتناة من طرف اجملزئني ال يتم تسجيلها في احملاسبة كعائدات مسبقة أو عند االقتضاء أدائها لصندوق
األشغال.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —وضع آليات للمحاسبة التحليلية واحملاسبة املتعلقة بامليزانية بتوافق مع السلطة املفوضة بناء على
املقتضيات التعاقدية؛
— —القيام بجرد للممتلكات في إطار املقتضيات التعاقدية وربط تلك املمتلكات باجلماعات احمللية املكونة
للسلطة املفوضة؛
— —إرجاع مبلغ  139مليون درهم ومصاريف التنظيم املقتطعة إضافة إلى كل اجلزاءات عن عدم استغالل القروض
امللتزم بها مبا يعادل تقريبا  55مليون درهم وذلك من طرف املساهم أو إدماجها عند االقتضاء في عملية
تصفية اخلصوم مع تطبيق الفوائد املترتبة عنها؛
— —إرجاع كل املبالغ املقتطعة من صندوق األشغال في غياب أي مقابل ألشغال االستثمار أو اليد العاملة؛
— —إنهاء كل املمارسات بشأن تقييد التسلمات الصورية وذلك باعتماد مسطرة لتسلم اخلدمات أو األشغال
بناء على دفاتر األوراش ،جداول املنجزات التواجهية ،ملفات املشاريع .وذلك باحترام تام للمسطرة اخلاصة
بالطلبات؛
— —االمتناع عن احتساب فواتير املمونني غير املتوصل بها اليدوية كما لو كانت حقيقية في غياب اإلجناز الفعلي
للخدمة والوثائق املثبتة وإعادة إدماج اخملصصات املتعلقة بالضريبة على الشركات احملتسبة بناء على تصفية
الفواتير الصورية للممونني غير املتوصل بها.
— —إعادة احتساب الناجت الصافي والفائض اإلجمالي لالستغالل بناء على فواتير املمونني غير املتوصل بها
والتسلمات الفعلية ومراجعة اقتسام األرباح مع السلطة املفوضة؛
— —مراجعة نفقات املساعدة التقنية التي تفتقد للحجية ولثبوت اإلجناز الفعلي للخدمة ،والتي مت إدراجها
بطريقة مزدوجة داخل االستثمارات والتي تتعدى قيمتها املبالغ احملددة في عقد التدبير املفوض ،وذلك بتوافق
مع السلطة املفوضة؛
— —احترام املقتضيات التعاقدية فيما يخص مخصصات االستهالك ودميومة الطرق احملاسبية وقرارات املسؤولني
عن األشغال حول نسب إجناز األشغال واملشاريع وتواريخ الشروع في استغاللها؛
— —تسوية حساب حتويل التكاليف وتثبيت األصول املرتبطة به عبر خصم مصاريف اإلدارة العامة ،ومبالغ فواتير
املمونني غير املتوصل بها الصورية واملبالغ موضوع التسلمات غير املستندة على إجناز اخلدمة وتكاليف
التسيير والتكاليف املثتبة مباشرة املدرجة بصفة مزدوجة وتلك التي ال ترتبط بأي مشروع.
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ثالثا  :األشغال املسددة
املبالغ املسجلة في احملاسبة برسم األشغال املسددة في انتظار الفوترة ال متثل صورة وفية لوتيرة إجناز
األشغال املتعلقة بها
يختلف مبلغ األشغال املسددة في انتظار الفوترة املسجل في احملاسبة من طرف مديرية احملاسبة عن مجموع املبالغ
املستخرجة من وضعية كل مشروع وكل زبون املستمدة من مديرية االستثمارات ،وقد بلغ الفارق املسجل بني املبلغني
برسم سنوات  2009و 2010و 2011ما قدره  181.000,00درهم و 7.300,00درهم و 438.000درهم على التوالي ،وباعتماد
القيمة املطلقة فإن الفارق يصل  117.116.000درهم و 107.509.000درهم و 67.293.000درهم برسم نفس هذه السنوات
على التوالي .وينتج هذا الفرق عن إغفال من لدن املديريتني وعن غياب أية مقارنة دورية وقيام مديرية احملاسبة بالفوترة
دون إشراك مديرية االستثمارات .وعليه ،فهذه الفوارق تؤثر على حقيقة املبالغ املسجلة في احملاسبة وتؤدي إلى تناقضات
بني العائدات املسبقة وتلك التي ترتبط بالفواتير في انتظار اإلجناز.
فوارق في الفواتير في انتظار اإلجناز تؤثر على مدى حقيقة رقم املعامالت
يؤثرعدم ضبط مبلغ الرصيد الناجت عن مبالغ التحمالت واستردادات املتعلقة باألشغال املسددة في انتظار الفوترة
مباشرة في قيمة رقم معامالت السنة املالية املعنية ،على سبيل املثال:
املبالغ بآالف الدراهم

2009

2010

2011

2012

71241091

التقييدات احملاسبية عن كل
وثيقة

- 50.426

- 50.866

- 24.665

- 17.193

71241091

 FAEفي خدمة احملاسبة

- 13.191

439

- 26.201

- 9.178

الفارق

- 37.235

- 51.305

1536

- 8.015

نسبة الفارق

% 282

% - 11687

%-6

% 87

تقوم ريضال بطريقة متكررة بتقديرات لقيمة مبالغ األشغال في انتظار الفوترة دون سند أو معايير دائمة مما انعكس
على رقم املعامالت وعلى الناجت الصافي للسنة املالية وذلك بشكل كبير ابتداء من  2008حيث بلغت التقييدات خالل
هذه السنة ما يقارب ناقص  1.086.644.761درهم واالستردادات ما يقارب  1.090.985.824درهم مما نتج عنه انعكاس
سلبي على ناجت السنة املالية .2008
فوترة ريضال لهامش ربح غير تعاقدي في عمليات البيع اخلاصة باألشغال املسددة
تقوم ريضال بفوترة هامش أرباح يفوق ما هو متعاقد بشأنه ،ويساوي هامش األرباح املشار إليه الفرق بني العائدات
املفوترة والتكاليف املتعلقة بها سواء بالنسبة ألشغال املشتركني ( )travaux abonnésأو لألشغال املسددة (travaux
 .)remboursablesويفوق هذا الهامش الذي يبلغ ( % 13دون احتساب اجملهود املبدول) و( % 40باحتساب اجملهود املبدول)
نسبة  % 10املنصوص عليها في عقد التدبير املفوض مما ينتج عنه زيادة في الفوترة ب  92.359.313,03درهم (دون احتساب
اجملهود املبدول) أي ما يعادل  101.595.244,34درهم مع احتساب اجملهود املبدول .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه النسب ال
تتضمن هامش األرباح الناجت عن عمليات الربط االجتماعي املمولة من لدن صندوق األشغال.
التضخيم في مبالغ عروض األشغال املنجزة من طرف ريضال مقارنة مع حقيقة األشغال املطابقة لها
ينتج ربح غير مشروع
دون األخذ بعني االعتبار عمليات الربط العادي للحجم الصغير والتي حتتسب على أساس مبلغ جزافي ،فإن غالبية
العروض املقدمة من طرف ريضال تفوق مبالغها تلك املتعلقة باألشغال املزمع إجنازها إما من طرف ريضال أو من طرف
املنعش العقاري ( .)promoteurإضافة ملا سبق ،فإن ريضال تفوتر وتستخلص أيضا مبالغ املراقبة والتتبع على العروض
املبالغ فيها املقدمة من طرفها في حالة إجناز األشغال من طرف املنعش العقاري أو مبالغ اجملهود املبدول بناء على
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عروضها املتضمنة ملبالغ مبالغ فيها في حالة إجناز األشغال من طرف ريضال ،وتطبق هذه الزيادة على جميع الزبائن سواء
كانوا خواصا أو أجهزة عمومية ،وكمثال على ذلك ،توضح دراسة وحتليل مبالغ العروض ومبالغ الفواتير لفائدة مؤسسة
عمومية ،تقوم بتتبع دقيق إلجناز األشغال املسددة ،وجود مبلغ زائد بقيمة  4.551.786,23درهم أي بنسبة ناقص 16,43
 %من املبالغ املفوترة.
الزيادة في فوترة واستخالص مبالغ األشغال املسددة مقارنة بالنفقات احلقيقية عندما تقوم ريضال
بإجناز األشغال
تقوم ريضال بفوترة مبالغ للنفقات تفوق بكثير النفقات احلقيقية ،حيث ينتج عن ذلك ربح غير مشروع إضافي جلميع
املشاريع:
•املشاريع املنتهية بتاريخ 2011 /12/ 31
بلغت الزيادات غير املشروعة فيما يخص املشاريع املنتهية إلى تاريخ  2011 /12/ 31ما قيمته  1.554.422درهم (أي
 1.709.864درهم مع احتساب اجملهود املبدول) ،مما يشكل فارقا بني األشغال املفوترة والنفقات احلقيقية للمشاريع املتعلقة
بها،والتي متت فوترتها واستخالصها مسبقا من اجملزئني اخلواص .نفس الشيء يسري على اجملزئني العموميني ،حيث بلغ
الفارق الزائد ما قيمته  5.204.833درهم مبا يعادل  % 6من قيمة األشغال ،وباحتساب اجلهد املبدول بنسبة ()% 10
يرتفع حجم الفارق الزائد إلى  5.725.317درهم وذلك من خالل دراسة شملت عينة من املشاريع مت االنتهاء من اجنازها
قبل  .2011 /12 /31كما بلغت املبالغ الزائدة املطبقة على عينة املشاريع اخلاصة باإلرادات عمومية إلى تاريخ 2011 /12/ 31
ما قيمته  1.676.428درهم أي بنسبة  % 33من قيمة األشغال ،إضافة لهذا الفارق املفوتر وغير املستحق ،ومع احتساب
قيمة اجلهد املبدول والذي يعادل  % 10من األشغال يرتفع املبلغ الزائد ليصل إلى  1.844.071درهم .وبالنسبة لعينة من
املشاريع املنتهية املمولة من طرف اجلماعات احمللية إلى تاريخ  31/12/2011بلغ الفارق الزائد غير املستحق ما قيمته
 10.702.575درهم أي ما يعادل  % 136من قيمة األشغال دون احتساب اجلهد املبدول ،وما قيمته  11.772.833,05درهم
باحتساب اجلهد املبدول .أما املبلغ الزائد بالنسبة لباقي املؤسسات الصغرى ،فقد قدر هذا الفارق الزائد ب 155.147,61
درهم مبا يعادل  % 26من نفقات األشغال دون احتساب اجلهد املبدول وب  170.662,37درهم مع احتساب اجلهد املبدول.
جتدر اإلشارة إلى أن قاعدة املعطيات تتضمن مبالغ مفوترة مقابل نفقات أشغال دون تسجيل أسماء اجملزئني املتعلقة بها،
حيث بلغ الفارق الزائد ما مجموعه  5.173.264درهم دون احتساب اجلهد املبدول و 5.690.590درهم مع احتساب اجلهد
املبدول جلميع املشاريع ،و 4.150.810درهم دون احتساب اجلهد املبدول أي  4.656.891درهم مع احتساب اجلهد املبدول
بالنسبة للمشاريع املنهية قبل تاريخ .2011 /12/ 31
•املشاريع املفوترة بالكامل
بينت دراسة عينة مشاريع بطور اإلجناز والتي متت فوترتها بالكامل إلى تاريخ  2011 /12 /31فوارق زائدة غير مستحقة
بالنظر إلى النفقات احلقيقية لألشغال املتعلقة بها ،وذلك بقيمة  6.191.290,01درهم دون احتساب اجلهد املبدول أي
 6.810.419,01درهم مع احتساب اجلهد املبدول في حق اجملزئني اخلصوصيني ،و 5.710.357,04درهم دون احتساب اجلهد
املبدول أي  6.281.392,74درهم مع احتساب اجلهد املبدول في حق اجملزئني العموميني .إضافة إلى  844.910,81درهم دون
احتساب اجلهد املبدول أي  929.401,89درهم مع احتساب اجلهد املبدول على حساب اإلدارات العمومية ،وذلك ما ميثل
بالنسبة لهذه األخيرة زيادة ب  % 25من قيمة النفقات املتحمل بها.
فوترة واستخالص مبالغ غير مستحقة برسم املراقبة والتتبع لألشغال املسددة ناجتة عن تضخيم
قيمة العروض عند ما يتكلف املنعش العقاري باجناز األشغال بنفسه
بلغ الفرق الزائد بني تقديرات قيمة األشغال موضوع العروض املؤداة من طرف املنعشني والنفقات احلقيقية لريضال
لعينة من املشاريع املفوترة بنسبة  % 100تبعا لنسبة تقدم األشغال املتوصل بها من ريضال إلى غاية  2011 /12/ 31ما
قدره  10.600.626,71درهم دون احتساب اجلهد املبدول أي  11.660.689,38درهم مع احتساب اجلهد املبدول.
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فوترة واستخالص غير مستحق ملبالغ عن املراقبة والتتبع وعن األشغال املسددة ناجتة عن تضخيم
للعروض عندما تنجز األشغال من طرف ريضال واملنعش العقاري
بلغ الفارق الزائد غير املشروع بني قيمة األشغال موضوع العروض املؤداة عنها والنفقات احلقيقية لريضال بالنسبة
للمشاريع املنتهية قبل تاريخ  2011 /12/ 31ما يقدر ب  20.793.474,00درهم دون احتساب اجلهد املبدول أي ما يناهز
 22.872.821,40درهم مع احتساب اجلهد املبدول.
فوترة تكميلية لصالح ريضال عندما تتجاوز النفقات مبلغ العروض املؤدى عنها دون اللجوء إلى إرجاع
الفارق الزائد غير املشروع لفائدة الزبناء في حالة العكس
تقوم ريضال بفوترة تكميلية السترداد الفارق الناجت عن جتاوز مبالغ النفقات املنجزة لتلك املقدرة في العروض ،لكن
في حقيقة األمر تسترد ريضال مبالغ تفوق نفقاتها في املشاريع املسددة مبا قيمته  1.165.610,48درهم بالنسبة
للمجزئني العموميني و 1.405.004,94درهم بالنسبة لإلدارات العمومية .كما جتدر اإلشارة أنه في حالة جتاوز ما متت
فوترته واستخالصه على حساب اجملزئني ملبالغ نفقات املشاريع املقابلة لها ال تلجأ ريضال إلرجاع الفرق الزائد للزبناء
املعنيني بل حتتفظ به دون وجه حق.
فوترة مبالغ فيها لعروض الربط العادي تؤدي إلى استخالص مبالغ غير مستحقة لفائدة ريضال
تعرف عروض الربط العادي مبالغة مهمة في فوترتها تؤدي إلى أرباح إضافية لصالح ريضال وذلك يخص جميع اجملزئني
العموميني واخلواص واإلدارات العمومية واجلماعات احمللية .وعليه ،يقدر الفارق الزائد بني العروض وقيمة املنجزات احلقيقية
من خالل حتليل عينة من  362ملف لعروض مت استخالصها من اجملزئني واجنازها من طرف ريضال ما قيمته  7.000درهم
على األقل عن كل عرض ،يتعلق األمر بعروض تتضمن  11.400.535درهم كمساهمات للمشتركني في البنية التحتية
و 8.811.752درهم عن األشغال املنجزة وبالتالي بلغ الفارق الزائد غير املشروع املفوتر واملستخلص من طرف ريضال ما
يقارب  7.245.118درهم وهو ما يعادل  5مرات قيمة النفقات احلقيقية.
اقتطاعات من صندوق األشغال في خرق للمقتضيات التعاقدية
اقتطعت ريضال من حساب صندوق األشغال ،في إطار متويله لعمليات الربط االجتماعي ،مبلغا بقيمة 22.669.154,40
درهم مسجلة بذلك هامشا غير مستحق يناهز  .% 90جتدر اإلشارة أن فوترة األشغال على حساب صندوق األشغال تتم
اعتمادا على أثمنة تفوق تلك املضمنة جلدول األثمان اخلاص بصفقات صندوق األشغال.
عدم إيداع مجموع مبالغ مساهمات املشتركني في البنية التحتية املستخلصة لصالح السلطة املفوضة
ال تفي ريضال بالتزاماتها فيما يخص إيداع مجموع مبالغ مساهمات املشتركني املستخلصة في صندوق األشغال،
حيث بلغ الفارق الناقص بني مبلغ املساهمات املستخلصة وما مت إيداعه فعليا في حساب صندوق األشغال ما يفوق
 187.848.291,00درهم ،ناهيك عن اإليداع املتأخر للمبالغ املستخلصة في خرق للمقتضيات التعاقدية .وجتدر اإلشارة
إلى أن ريضال قامت بفوترة  158ملفا دون فرض واستخالص مبالغ مساهمات املشتركني في البنية التحتية والتي ترجع
للسلطة املفوضة من خالل إيداعها صندوق األشغال.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات ب:
— —احترام املقتضيات التعاقدية فيما يخص إعداد العروض وفوترة واستخالص املبالغ املقابلة لألشغال املنجزة
فعليا واملبنية على الكلفة احلقيقية للمشروع ومقارنتها مع العروض املسبوقة الدفع املتعلقة بها وإرجاع
الفارق غير املستحق للزبناء املعنيني وذلك في احترام أحكام العقدة املبرمة مع السلطة املفوضة؛
— —االمتناع عن فوترة خدمات غير معللة وغير مضمنة في عقد التدبير املفوض كمصاريف الدراسة التقنية
وغسل القنوات...،؛
— —تسوية املبالغ الزائدة غير املشروعة سواء املفوترة منها أو املستخلصة بتشاور مع السلطة املفوضة والناجتة
عن األشغال املسددة حلساب اجملزئني اخلواص والعموميني واإلدارات العمومية واجلماعات احمللية وكذلك األشغال
املمولة من طرف صندوق األشغال.
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رابعا  -تدبير الدورة التجارية للسوائل
 1 .محاسبة رقم املعامالت اخلاص باستهالك السوائل
التسجيل احملاسباتي للعديد من التقييدات من دون إثباتات مما ينعكس سلبا على رقم املعامالت وعلى
مردودية السنة املالية
مباشرة بعد دخول تسيير ريضال  2حيز التنفيذ ،قامت مديرية احملاسبة بتسجيل عدد من التقييدات احملاسبية في غياب
املبررات والوثائق املثبتة وتضم إلغاءات وحتمالت بلغ عددها  102تقييدا خالل شهر دجنبر  ،2002والتي تخص حصريا فوترة
االستهالك .حيث أسفرت هذه التقييدات على إنقاص مهم في رقم املعامالت لسنة  2002وهو ما أثر سلبا على املردود
السنوي والذي انخفض من  % 90,8سنة  2001إلى  % 84,94سنة  2002بالنسبة للكهرباء؛ ومن  % 75,04سنة  2001إلى
 % 68,24سنة  2002بالنسبة للماء .جتدر اإلشارة إلى أن خفض  6نقاط في مردود الكهرباء و 9نقاط في مردود املاء خالل
سنة واحدة واستعادتها خالل  5سنوات املوالية ال ميكن تبريره بحسن التدبير أو عدمه.
عدم شمولية رقم املعامالت السنوي اخلاص مببيعات السوائل ينعكس على صدقية الناجت الصافي
احملاسبي
تعمد ريضال أحيانا إلى عدم التسجيل احملاسبي في رقم األعمال السنوي جملموع مبيعات السوائل .هذه املمارسة من
شأنها أن تغير أو تعدل من طبيعة املعطيات احملاسبية وتنعكس مباشرة على حصيلة الدورة احملاسبية املعنية ،كمثال
على ذلك التسجيالت احملاسبية لسنة  ،2009والتي ال تتضمن فواتير استهالك لم يتم إدراجها إال في يناير من سنة
 ،2010وذلك بقيمة تقدر ب  30مليون درهم ،في حني مت التسجيل في حساب الفواتير في انتظار اإلعداد اخلاصة باألشغال
املسددة ملبالغ تخص السنة املالية  2009بقيمة ناقص  13مليون درهم وذلك بتاريخ  13يناير  ،2010مما خفض الناجت
الصافي للسنة  2009إلى ناقص  20مليون درهم بعدما كان هذا الناجت إيجابيا ب  6مليون درهم بتاريخ .2009 /12/ 31
تقديرات عشوائية في رقم املعامالت تخص الفواتير في انتظار اإلعداد ينتج عنها أثمنة بيع أحادية غير
مطابقة لألثمنة حيز التطبيق
بلغ الثمن األحادي املتوسط احملتسب بناء على الرصيد اإلجمالي السنوي للفواتير في انتظار اإلعداد ما قدره  59,05درهم
للمتر مكعب عن سنة  2006و 16,13درهم للمتر املكعب عن سنة  2007بالنسبة ملنتوج بيع املاء للخواص ،أما بالنسبة
لإلدارات العمومية فإن الثمن املتوسط املتحصل عليه بناء على الفواتير في انتظار اإلعداد قد وصل إلى  12,98درهم
للمتر املكعب عن سنة  2006و 11,79درهم للمتر املكعب عن سنة  .2009وفيما يخص اتاوات خدمات التطهير السائل
فإن الثمن املتوسط باعتبار الفواتير في انتظار اإلعداد يقدر ب  24,14درهم للمتر املكعب عن سنة  2006و 11,79درهم
عن سنة  .2009إضافة لذلك ،مت تسجيل تناقض في تطور املبيعات اخلاصة باملاء الصالح للشرب من جهة ،وبالتطهير
السائل من جهة أخرى ،في منحيني متعاكسني خالل سنة  .2009وسجلت أثمنة البيع األحادية مستويات قياسية غير
عادية ببلوغ  59درهم للمتر املكعب عن املاء الصالح للشرب و 24درهم للمتر املكعب عن التطهير السائل سنة .2006
إضافة ملا سبق ،مت استعمال العديد من الطرق حلساب قيمة الفواتير في انتظار اإلعداد وحتديد الكميات املتعلقة بها،
ذلك دون أية إشارة إلى التغييرات في مناهج التقومي املطبقة في ريضال في قائمة املعلومات التكميلية ( ،)ETICحيث
متت ثالثة تغييرات هامة ذات تأثير معبر على محاسبة ريضال ملناهج تقومي الفواتير في انتظار اإلعداد ( )FAEخالل سنوات
 2002و 2006و.2010
اختالف هيكل املبيعات املعتمد من طرف ريضال في تقييم الفواتير في انتظار اإلعداد مع ذلك املستخرج
من قاعدة املعطيات التجارية
يختلف بشكل الفت هيكل املبيعات املستعمل في تقدير مبلغ الفواتير في انتظار اإلعداد وهيكل املبيعات املستخرج
من قاعدة املعطيات التجارية ،حيث يتراوح الفرق على سبيل املثال بالنسبة لسنة  2009بني  % 13و % 4عن مبيعات املاء
لإلدارات العمومية وبني ناقص  % 57و %62عن ملبيعات الكهرباء.
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الرفع من قيمة الفواتير في انتظار اإلعداد ( )FAEاملتعلقة بشهر دجنبر بدون أي أساس
يتضح من خالل مقارنة البيانات املستعملة في تقدير الفواتير في انتظار اإلعداد والتسجيالت احملاسبية املقابلة لها
أن املبالغ املسجلة محاسبيا للفواتير في انتظار اإلعداد تفوق بكثير املبالغ املستخلصة من املعطيات التجارية كما
هو احلال بالنسبة لسنة  ،2010حيث بلغت تسجيالت احملاسبة  55مليون درهم بينما حسابات البيانات التجارية ل  FAEال
تتعدى  27مليون درهم .كذلك الشأن بالنسبة لسنة  2011مببالغ تقدر ب  56مليون و 27مليون درهم على التوالي.

2 .2مراجعة تعرفة االستهالك
تناقضات بني هياكل املبيعات املعتمدة في مراجعة التعرفة وتلك املستخرجة من قاعدة املعطيات
التجارية
يعتمد اجلهاز املكلف مبراجعة التعرفة على هياكل مبيعات السوائل املسلم إليه من طرف ريضال دون مراقبته من
طرف السلطة املفوضة .وقد اتضح عدم صدقية هذه الهياكل على اعتبار أن هياكل املبيعات املعتمدة تختلف عن تلك
املستخلصة من قاعدة املعطيات التجارية ويتراوح الفرق بني معطيات هيكل املبيعات املستعمل في مراجعة التعرفة
والهيكل الناجت عن قاعدة البيانات ما بني ناقص  % 20و %103بالنسبة للكهرباء خالل  2006و %17و %542بالنسبة
للكهرباء خالل سنة  2007وما بني ناقص  %12و %36عن املاء والتطهير السائل برسم سنة  .2007إضافة لذلك يتم إدراج
كميات استهالك ال تتعلق بالسنة موضوع املراجعة ،حيث تساهم هذه الزيادة في خفض الثمن املتوسط للبيع ،PMV
مما ميكن ريضال من احلصول على زيادات مهمة في التعرفة غير مستحقة .كمثال على ذلك ،فإن مراجعة التعرفة في
مارس  2007خفض الثمن املتوسط للمبيعات إلى  0,9355إثر إقحام ريضال لكمية مهمة من املبيعات بلغت 351.541
كيلوواط ساعة برسم عملية جتزيء الفوترة ( )lissageوالتي مت تقييمها فقط ب  315731درهم على أساس ثمن أحادي
بلغ  0,8430درهم عن الكيلوواط ساعة الواحد ،وعليه استفادت ريضال من خالل هذه املراجعة من زيادة مهمة للحصول
على متوسط ثمن حدد في  0,9413درهم للكيلوواط ساعة من الكهرباء.
التخفيض من قيمة األثمنة املتوسطة للمبيعات املقدرة من طرف ريضال واعتمادها في مراجعة التعرفة
حددت ريضال ثمن البيع املتوسط لسنة  2006خالل مراجعة التعرفة لسنة  ،2007في قيمة  0,9355درهم ،في حني
بلغ الثمن املتوسط للمبيعات املستخرج من خالل قاعدة املعطيات التجارية  0,9655درهم عند نهاية سنة  .2006جتدر
اإلشارة إلى أن األثمنة املتوسطة للمبيعات املسجلة خالل السنوات املوالية للمراجعة تتجاوز األثمنة املتفق عليها
مع السلطة املفوضة ،مما ميكن ريضال من حتقيق أرباح إضافية سنوية تبلغ  40مليون درهم على األقل ،فبعدما حصلت
ريضال بعد مراجعة تعرفة املاء خالل مارس  2007على ثمن متوسط ب  7,7435درهم للمتر مكعب حققت من جانبها
ثمنا متوسطا للبيع خالل سنة  2008ب  7,8126درهم أي بزيادة  0,0691درهم ،مما مكنها من احلصول على ربح إضافي
بلغ  4.921.172،00درهم خالل سنة  ،2008كذلك الشأن بالنسبة إلتاوات خدمة للتطهير ،حيث حصلت ريضال على زيادة
حددت في  2,0733درهم بعد مراجعة التعرفة في مارس  ،2007بينما حققت ثمنا متوسطا للبيع بلغ  2,1189درهم خالل
 2008أي بزيادة  0,0456درهم ،مما مكنها من حتقيق ربح إضافي سنوي بلغ  3.236.324,00درهم خالل سنة  .2008و نفس
الشيء خالل مراجعة التعرفة في شتنبر  ،2008حيث حصلت ريضال على ثمن متوسط للبيع حدد  2,1611درهم ،بينما
حققت ريضال ثمن بيع متوسط بلغ  2,4082درهم بزيادة  0,2471درهم وأرباح سنوية إضافية مببلغ  18.374.419,00درهم
في سنة  .2009وبالنسبة للكهرباء ،حصلت ريضال على ثمن متوسط للبيع حدد في  0,9077درهم في مارس ،2006
بينما حققت ثمنا متوسطا سنة  2007في حدود  0,91012درهم إي بزيادة بلغت  0,00242درهم وربحا إضافيا سنويا
لريضال يقدر ب  3.504.668درهم سنة  .2007ونفس الشيء بالنسبة ملراجعة مارس  ،2007حيث حصلت ريضال على ثمن
 0,9413درهم مكنها من حتقيق ربح إضافي سنوي بلغ  13.692.316,00درهم سنة .2008
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3 .3فوترة واستخالص مبالغ استهالك في إطار عملية جتزئ الفوترة ()lissage
فوترة بال أساس لكميات استهالك بقيمة  48.679.870,09درهم على األقل في إطار جتزئ الفوترة
لم تقدم ريضال ما يبرر متأخرات االستهالك موضوع جتزيء الفوترة سواء من خالل نظامها املعلوماتي التجاري املستعمل
« »ELAGأو الصور املأخوذة لقاعدة البيانات عند نهاية كل سنة واملصادق على شموليتها للفوترة السنوية من طرف
الشركة املبتكرة للنظام املعلوماتي ،أو الوثائق احملاسبية املتعلقة بالتحمالت واإللغاءات .وبالرغم من أن ريضال تفسر
عملية جتزئ االستهالك بتصحيح من جانبها لفواتير سابقة عوجلت حتت النظام املعلوماتي السابق ليطابق االستهالك
املتعلق بها مدة الفوترة احملددة في  30يوما ،إال أن هذه العملية استهدفت ثلة قليلة من املشتركني حيث همت فقط
 78.600مشترك بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل من بني  270.000مشترك (فئة اخلواص العاديني) في
بداية  2002وهو ما يعادل نسبة  % 29من مجموع الزبناء عن نفس الفئة ،وشملت أيضا  37.600مشترك بشبكة الكهرباء
ذات التوتر املنخفض من أصل  356.000مشترك (فئة اخلواص العاديني) وهو ما يعادل نسبة  % 10,56من مجموع الزبناء
عن نفس الفئة .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه الفوترة لم تخص سوى جزء من زبائن يتواجدون في نفس املنطقة بل وحتى في
نفس اإلقامة السكنية .إضافة لذلك ،فقد مت الوقوف على وجود كميات استهالك مسجلة عن فترات ما قبل  2002في
قاعدة بيانات قراءات العدادات تنتظر فوترتها على الزبائن املعنيني ،حيث بلغت تلك الكميات اإلجمالية  438متر مكعب
بالنسبة للماء (والتطهير السائل) تتراوح من  1متر مكعب إلى  65متر مكعب و 22069كيلوواط ساعة بالنسبة للطاقة
الكهربائية ذات التوتر املنخفض تتراوح من  1كيلوواط ساعة إلى  1931كيلوواط ساعة .املراقبة امليدانية وقراءة العدادات
لم متكن من حتديد أي اختالف بني الكمية املستهلكة احلقيقية والكمية التي متت فوترتها في السابق .من ناحية أخرى،
فإن املعطيات املسلمة من طرف ريضال تتضمن عدة تناقضات من بينها تسجيل نفس رمز مكان االستهالك بأسماء
مشتركني مختلفني وبفواتير لنفس كميات االستهالك اخلاصة بهم ،وأماكن استهالك تتضمن معطيات عن زبائن
وكميات مستهلكة غير منسجمة ،ونفس أرقام العدادات في أماكن استهالك مختلفة وقراءات للعدادات في تواريخ
الحقة أقل من القراءات التي سبقتها ،إضافة إلى قراءات حقيقية أقل من القراءات موضوع جتزئ الفوترة (.)lissage
تسجيل قراءات لالستهالك في إطار عملية جتزئ الفوترة تفوق القراءات املسجلة بتواريخ مماثلة أو
الحقة
يتضح بعد حتليل قراءات عدادات الزبائن املعنيني بفوترة كميات االستهالك موضوع جتزئ الفوترة أن تطور استهالكهم
عادي خالل معظم الفترات مع وجود ذروة لالستهالك متثل كميات مت إدخالها عمدا من طرف ريضال ألجل إدماج الكميات
موضوع جتزئ الفوترة في قاعدة البيانات ،حيث إنه بعض قراءات العدادات املسجلة في قاعدة البيانات ،املنجزة بعد تاريخ
إدخال الكمية موضوع جتزئ الفوترة  ،تقل عنها بكثير.
فرض أداءات متعلقة باالستهالك موضوع جتزيء الفوترة على زبائن قاموا باشتراكات بتواريخ الحقة
لفترة االستهالك املعني
يشمل فرض األداءات املتعلقة باالستهالك موضوع جتزيء الفوترة بعض الزبناء بالرغم من كون عقود االشتراكات اخلاصة
بهم مؤرخة بعد الفترة التي سجلت االستهالك موضوع جتزئ الفوترة ،وهنالك أيضا فواتير لكميات موضوع جتزئ الفوترة
عن عقود مت فسخها والتي يتم استخالصها من لدن الزبائن اجلدد بنفس أماكن االستهالك وغير املعنيني بها.
تناقض بني كميات استهالك منتوج املاء في فوترة استهالك املاء وفوترة إتاوات التطهير السائل
تختلف كميات املاء أساس فوترة استهالك املاء وخدمة التطهير السائل في إطار جتزئ الفوترة بناء على املعطيات اخلاصة
لسنوات  2006إلى  ،2011في حني أنه من املفروض أن تكون الكمية أساس الفوترة متساوية في املنتوجني معا.
تقدير قيمة االستهالك موضوع جتزئ الفوترة بناء على متوسط االستهالك اليومي وذلك في غياب
تسلسل تاريخي للقراءات احلقيقية
تقوم ريضال بحساب قيمة االستهالك موضوع جتزئ الفوترة بالدرهم باعتماد متوسط االستهالك اليومي للزبائن في
غياب تسلسل تاريخي يبرز فوترة الكميات املعنية والتواريخ املطابقة لها في عملية جتزئ الفوترة.
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4 .4فوترة استهالك السوائل
الرفع من قيمة الفوترة املتعلقة باالستهالك املاء والكهرباء والتطهير السائل مبا قدره  13مليون درهم
على األقل ما بني  2003و2012
ال حتترم عملية الفوترة املعتمدة شهريا مقتضيات دفتر التحمالت ،حيث تطبق ريضال قيمة التعرفة على الكميات
املستهلكة دون تصحيح األشطر على أساس فترة االستهالك التي غالبا ما تكون مختلفة عن  30يوما مما نتج عنه
مبالغ مستخلصة غير مستحقة بالنسبة لعينة من الفواتير تقدر ب  13مليون.
فوترة استهالك اإلدارات العمومية عبر تقديرات لالستهالك ملدة طويلة
تتم فوترة جل اإلدارات العمومية بنسبة قد تصل إلى  % 100عبر تقديرات غير حقيقية لالستهالك خالل السنة ،وذلك
لفترات طويلة ودون إجراء أية قراءة للعدادات ،والتي ثبتت صعوبة حتديد أماكن وجودها .ودأبت ريضال على هذه املمارسة
منذ اعتماد النظام التجاري احلالي وإدماج الدورة التجارية لإلدارات العمومية في قاعدة البيانات منذ سنة .2005
فوترة استهالك السوائل باعتماد األشطر العليا
تقوم ريضال بفوترة االستهالك على فترات قصيرة مقارنة مع تلك املتعلقة بتواريخ إجراء القراءات ،مما نتج عنه قصر
فترة الفوترة وإزاحة كميات االستهالك إلى األشطر العليا ،علما أن تعرفة الشطر العالي تفوق بكثير تلك املطبقة على
األشطر الدنيا .على سبيل املثال ،يرتفع ثمن املتر املكعب من املاء من  2,6001درهم بالنسبة للشطر االجتماعي إلى
 7,8752درهم في الشطر الثاني بزيادة  .% 303إضافة لذلك ،تقوم ريضال أحيانا بفوترة االستهالك اعتمادا على فترات قد
تبدأ بتواريخ سابقة لتاريخ االشتراك ووضع العداد.
فوترة استهالك السوائل عن فترات تنتهي بتواريخ الحقة لتاريخ إنهاء االشتراك
تقوم ريضال بفوترة االستهالك لزبائن ألغوا اشتراكهم لديها ،وذلك عن فترات متتد بعد تاريخ إنهاء االشتراك ،حيث
وصل استهالك العدادات عن عقود االشتراكات امللغاة سنة  2010ما قدره مليون ( )1درهم عن منتوج املاء (عينة من
 1007مشترك) مبعدل  1000درهم كزيادة في كل فاتورة االستهالك ثم مليوني ( )2درهم عن منتوج الكهرباء (عينة من
 1250مشترك) وذلك مبعدل زيادة في كل الفاتورة ب  1.700درهم ،ويضطر الزبناء اجلدد الذين يطلبون اشتراكات بأماكن
االستهالك التي عرفت تسجيل استهالك بعد إنهاء عقد االشتراك ،إلى أداء قيمة الكميات املستهلكة عند تاريخ إجناز
االشتراكات وذلك دون تبريرات ،حيث فاق مجموع مبالغ فوترة الكميات املستهلكة عن أماكن استهالك بعقود ملغاة 3,2
مليون درهم عن استهالك املاء والكهرباء.
فوترة كميات االستهالك بصورة غير مشروعة باعتماد التعرفة القصوى للشطر األعلى
تقوم ريضال بفوترة كميات االستهالك بصورة غير مشروعة بناء على التعرفة القصوى ألعلى شطر .كمثال على ذلك
وبالنسبة لسنة  ،2010حصلت ريضال على زيادة في الفوترة غير مستحقة بقيمة  355.689,89درهم عن مجموع
مبالغ فواتير بقيمة  4.257.934,38درهم ،وذلك بزيادة بنسبتها  ،% 9وكما تطبق ريضال رمز التعرفة لفئة الزبائن التي
متكن من حتقيق أعلى قيمة لكمية االستهالك بصورة غير مشروعة .وكما جتدر اإلشارة أن ريضال تلجأ إلى قطع التزويد
باملاء والكهرباء فور الوقوف على حالة استهالك قد تكون غير شرعية إلجبار الزبون على املوافقة باإلمضاء على محضر
املعاينة ،والذي يحرر غالبا في غيابه ،وتقوم ريضال أيضا بتغيير العداد دون إشعار مسبق مما يحرم الزبون املعني من حق
الطعن في احملاضر املنجزة واللجوء إلى تفعيل املساطر القانونية للمنازعات.
استخالص فواتير غير مدرجة في قاعدة املعطيات اخلاصة بالنظام املعلوماتي التجاري
يتبني من خالل ترقيم الفواتير املستخرجة من النظام التجاري وجود ثغرات في عملية الترقيم التي يشترط فيها أن
تكون مستمرة وغير منقطعة .تخص هذه الفواتير غير املدرجة في قاعدة املعطيات جميع السنوات املالية ،وكمثال على
ذلك متت حتديد  410فاتورة غير مدمجة عن شهر يناير  2011فقط.
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الرفع املبالغ فيه لقيمة االستهالك حتت ذريعة صعوبات استعمال النظام التجاري املعلوماتي ()ELAG
تهدف عملية الفوترة التي تنجزها ريضال أساسا إلى الدفع باملبالغ املفوترة إلى أقصى قيمة وذلك في غياب أي توجه
لتحسني ظروف استهالك الكهرباء ومن خالل ذلك التخفيف من عبء املبالغ املفوترة على زبائنها .كمثال على ذلك،
تتم فوترة مبالغ مهمة عن استهالك الكهرباء للزبناء الكبار كشركة الترامواي حيث األسلوب التقني املعتمد للتزويد
بالطاقة يرفع بشكل مبالغ فيه من قيمة فواتير االستهالك.

5 .5فوترة املصاريف واجلزاءات
فوترة مصاريف إضافية من قبل ريضال في خرق للمقتضيات التعاقدية وغياب موافقة السلطة املفوضة
ترفع فوترة هذه املصاريف من قيمة الفواتير بكيفية مهمة ومتثل  %2من مجموع رقم املعامالت اخلاص باالستهالك،
حيث يبني حتليل قاعدة معطيات الفوترة عن الفترة ما بني  2005و ،2010أن هذه املصاريف تزيد من كلفة الفاتورة ب
 11درهم بالنسبة للتوتر املتوسط و 12درهم بالنسبة للتوتر املنخفض و 12درهم بالنسبة للماء و 12درهم بالنسبة
للتطهير السائل ،حيث أن كل الزبناء ريضال معنيون بتطبيق هذه املصاريف التي ترفع من مبلغ كل فاتورة مبا قدره 36
درهم (خارج مشتركي الكهرباء ذات اجلهد املتوسط).
فرض مصاريف وضع وإزالة العداد على الزبناء دون خدمة منجزة
تستخلص ريضال عائدات تتعلق مبصاريف وضع وإزالة العداد دون خدمة منجزة حيث متثل  %17من مجموع مبالغ
املصاريف بقيمة وصلت  178.823.535درهم عن الفترة املمتدة من  2005إلى  ،2010ويتحمل الزبون القدمي عند إنهاء
العقد ،والزبون اجلديد هذه املصاريف املتعلقة بوضع وإزالة العداد دون إجناز حقيقي لهذه اخلدمة.
فرض مصاريف رسالة اإلشعار ومصاريف عن القطع وإعادة الربط لزبناء من بينهم من لديهم ودائع لدى
ريضال
تطبق ريضال مصاريف عن رسالة اإلشعار ومصاريف عن خدمة القطع وإعادة الربط في خرق لاللتزامات التعاقدية ،وقد
فاقت املبالغ املقابلة لها نسب  % 31و % 38على التوالي من املبلغ اإلجمالي للمصاريف املفوترة بقيمة 178.823.535
درهم ما بني  2005و.2010
تطبيق مصاريف على ملصق اإلشعار الثاني دون إجناز اخلدمة
تسجل هذه املصاريف نسبة  % 9من مجموع املصاريف بقيمة  178.823.535درهم ما بني  2005و 2010وذلك دون إجناز
حقيقي ومبرر للخدمة.
إرساء غير قانوني إلتاوة التحصيل لدى نقط البيع املسماة «جوار»
تخلت ريضال في سنة  2013عن هذه املمارسة دون القيام بتسوية املبالغ املستخلصة خالل الفترات السابقة ،وذلك
على هامش املقتضيات التعاقدية .ومن خالل عينة من الفواتير (خارج الفواتير اخملتلفة  )Factures diverses :فإن مبلغ
التسوية يقارب  22.943.922,50درهم عن الفترة ما بني  2005و.2010
فوترة خدمات تفريغ احلفر البائدة لزبناء ريضال غير املرتبطني بشبكة التطهير السائل مببلغ 1.465.468,75
درهم على األقل
تقوم ريضال بفوترة خدمات تفريغ حفر الصرف الصحي املنجزة لدى زبنائها من غير املرتبطني بشبكة التطهير السائل
بالرغم من كونهم يؤدون إتاوات التطهير السائل املضمنة لفواتيرهم بصفة غير قانونية.
تطبيق مخصصات االشتراك لإلدارات العمومية واحتسابها كإعانات استغالل بقيمة 2.347.406,93
على األقل
تبني قاعدة بيانات العقود تطبيق ريضال خملصصات االشتراك على إلدارات العمومية وذلك في خرق للمقتضيات التعاقدية
وللمواد  24من دفتر التحمالت اخلاص بالكهرباء و 24من دفتر التحمالت اخلاص باملاء الصالح للشرب.
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6 .6الربط بالشبكة الكهربائية بصورة غير مشروعة
فرض مبلغ جزافي بقيمة  4200درهم عن عقود االشتراك للحصول على عدادات الكهرباء على هامش
املقتضيات التعاقدية وفي غياب مصادقة السلطة املفوضة
تفرض ريضال على زبناء  92حي (حوالي  27.764عدادا) مبلغا جزافيا بقيمة  4.200درهم عن كل ربط بالكهرباء أي بقيمة
 106.608.800درهم إلى غاية أبريل  ،2013وذلك بعلة استهالك قبلي لكميات من الكهرباء بصورة غير مشروعة ،إال أن
هذه املبالغ التي تأخذ شكل إيصال اجتماعي تطبق أيضا على زبناء جدد لم يسبق لهم قط أن استفادوا من أي ربط
بشبكة الكهرباء ذات اجلهد املنخفض وعلى ساكنة أحياء لم يسبق لريضال تسجيل استهالك الكهرباء فيها بصورة
غير مشروعة ،وقد بلغ مجموع املبالغ املستخلصة من سكان هذه األحياء ما قدره  24.057.600,00درهم عن  5728عداد.
استرجاع كميات بالكيلوواط ساعة ( )KWHتفوق تلك التي متت استهالكها بصورة غير مشروعة
استرجعت ريضال إلى غاية  31دجنبر  2012كمية  74.613.365كيلوواط ساعة بقيمة  67.196.849درهم بينما قدرت
ريضال حجم الكميات املستهلكة بصورة غير مشروعة واملراد استرجاعها في  67.148.877كيلوواط ساعة .وبالتالي
تكون ريضال قد استرجعت كميات الكهرباء املقدرة بنسبة تفوق  ،% 111,12والزالت تستمر بالرغم من ذلك في فرض
املبلغ اجلزافي  4.200درهم عن كل عداد جديد يتم وضعه .إجماال فقد ربحت ريضال عن هذه العملية ،إلى غاية  31دجنبر
 ،2012ما يزيد على  6.722.523,12درهم (عن كل األحياء املفترض فيها االستهالك غير املشروع لكميات الكهرباء) ،ومن
جهة أخرى تلجأ ريضال إلى خصم تكاليف تفوق نفقات األشغال املنجزة من طرفها واحتساب كلفة اليد العاملة
املشغلة ،مما ينتج عنه ربح زائد يصل إلى  18.407.534,00درهم إلى غاية  31دجنبر  ،2012ويبقى هذا املبلغ في تزايد
مستمر حتى بعد هذا التاريخ .كمثال على ذلك ،استرجعت ريضال عن األحياء التي شملتها عملية إعادة اإلسكان
( 9600بيت) ما قدره  32.848.800,00درهم وهو ما يعادل  %119كمية كيلوواط ساعة املقدرة من طرف ريضال ،بينما في
أحياء أخرى كحي سوق تابريكت فاقت هذه النسبة  % 297مما نتج عنه ربح غير مستحق بقيمة  5.244.766,39درهم
إلى غاية  31دجنبر .2012
فرض مبالغ جزافية بقيم مختلفة على البيوت املعنية بالربط غير املشروع
تقدر ريضال كمية كيلوواط ساعة املستهلكة بصورة غير مشروعة عن كل شهر وعن كل براكة ب  75كيلوواط ساعة
(وذلك في غالبية األحياء املوجودة في متارة) ،بينما تقدرها وفي أحياء أخرى ب  50كيلوواط ساعة دون إعطاء أية مبررات
لهذا االختالف.
زيادة في تكاليف أشغال الربط االجتماعي موضوع الربط غير املشروع اخملصومة من حساب صندوق
األشغال
تقوم ريضال بالرفع من قيمة كلفة األشغال وبضم تكاليف غير مرتبطة باألشغال واخلدمات موضوع أشغال الربط
االجتماعي غير املشروع ( )BSIبلغت قيمتها  4.963.049درهم ،إضافة إلى تكاليف اليد العاملة بقيمة 6.721.962,40
درهم دون احتساب الرسوم وبالتالي خفض قيمة املبالغ احملولة إلى السلطة املفوضة.
عدم شمولية رقم املعامالت اخلاص بعمليات  BSIلكافة العائدات احملصلة كما هو مسجل في احملاسبة
حتتسب املبالغ املستردة بطريقة تخفض من قيمتها احلقيقية ،حيث يتم اعتماد عدد العدادات املوضوعة عند نهاية
األشغال الذي هو أقل من العدد احلقيقي للعدادات املوضوعة ،والذي يكون في تزايد مستمر مع استمرار ربط وتزويد
مشتركني جدد .وبناء عليه ،يفوق املبلغ احلقيقي املسترد والبالغ  67.196.849,00درهم ما هو مسجل في احملاسبة.
إضافة ملا سبق ،لم يتم الدمج محاسبيا ملبلغ  14.653.863درهم املتعلق بالزبناء اجلدد إلى غاية  31دجنبر  ،2012لرقم
املعامالت في حسابات  2012بل مت خصمه وتخفيضه من حساب مديونية الزبناء ،مما يشكك في صدقية احلسابات
املتعلقة بالزبناء وبالتالي في صدقية احملاسبة العامة لريضال.
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7 .7الفوترة وحتويل املبالغ املستخلصة لصالح األغيار
حتويل ديون الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء إلى ديون لصالح ريضال وإلغاء جزء آخر من ديونها
لفائدة األغيار
يبني حتليل قاعدة بيانات الفواتير إلغاءات لفواتير خاصة بالوكالة السابقة ( )REDلفائدة ريضال ،وذلك خالل السنوات
 2002و 2003مببلغ يفوق  1.913.229درهم ،إضافة إلى دفع مبالغ عن فواتير الوكالة لصالح األغيار دون تبرير ،وبلغ مجموع
املبالغ املستخلصة من احلساب اخلاص والتي تتعلق بفواتير مؤرخة ما بني سنوات  1973و 1998ما قدره 1.034.391,80
درهم.
فرض غير مستحق لعائدات مستخلصة لفائدة األغيار
تستمر ريضال في فوترة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني بعد تاريخ  17ماي  2012بالنسبة لكميات
االستهالك املفوترة أقل من  200كيلو واط على هامش املقتضيات القانونية ،حيث فاق مجموع املبالغ احملصلة ما قدره
 2,48مليون درهم .إضافة لذلك تسجل ريضال تأخيرات مهمة في دفع املبالغ املستخلصة لصالح األغيار .وبالنسبة
لتدبير منح اقتصاد الطاقة ،فقد سجل استرداد ريضال ملبالغ تفوق حتمالتها مبا قدره  793.100,19درهم على حساب
صندوق التنمية الطاقية ،وذلك في إطار إجراءات التعرفة التشجيعية.
خفض مبالغ الضريبة على القيمة املضافة املستحقة للدولة نتيجة اعتماد تقديرات غير صحيحة
بلغ استرداد الضريبة على القيمة املضافة ما قدره  96.113.408,48درهم خالل الفترة من  2001إلى  2012بنسبة مئوية
متوسطة تقدر ب  ،%14,22وقد مت تسجيل فارق بقيمة  498.495.495,53درهم خالل الفترة ما بني  2002و 2012كمبلغ
غير مصرح به من طرف ريضال للدولة وذلك من خالل مقارنة الضريبة على القيمة املضافة التي متت فوترتها والضريبة
على القيمة املضافة التي مت حتصيلها ،وذلك بعد حتليل مختلف الرموز اخلاصة بالضريبة على القيمة املضافة واملضمنة
في قاعدة املعطيات املعلوماتية وجميع امللفات املتعلقة بتدبير الضريبة على القيمة املضافة ،وإضافة إلى هذا الفارق
غير املصرح به ،تلجأ ريضال إلدراج استرداد الضريبة على القيمة املضافة التي يتم حتصيلها لفائدة حساب صندوق
األشغال في رصيدها اإلجمالي الناجت عن تدبير الضريبة على القيمة املضافة املفوترة والضريبة على القيمة املضافة
التي مت حتصيلها وذلك في غياب محاسبة خاصة بحساب صندوق األشغال كما تنص عليها املقتضيات القانونية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعادة النظر ،باتفاق مع السلطة املفوضة واألجهزة املعنية ،في مراجعة التعريفات بناء على متوسط ثمن
البيع احلقيقي مع احلرص على عدم تداخل الدورات احملاسبية ،واألخذ بعني االعتبار املبالغ املستخلصة برسم
املقاصة والتوقعات املالية والتوازن املالي لعقد التدبير املفوض؛
— —إرجاع املبالغ موضوع جتزيء الفوترة ( )lissageالتي مت حتصيلها في غياب إطار قانوني ووثائق مثبتة وأخذها
بعني االعتبار في التوقعات املالية والتوازن املالي لعقد التدبير املفوض؛
— —التقيد في عملية فوترة املصاريف للزبناء باملقتضيات التعاقدية ،وربط تطبيقها باإلجناز الفعلي للخدمة
خصوصا فيما يتعلق بوضع وإزالة العداد ورسائل اإلشعار وقطع وإعادة الربط.؛
— —تسوية الفوترة التي مت اجنازها في خرق للمقتضيات التعاقدية خصوصا منها التي تتعلق مبصاريف جوار
ومقابل تفريغ احلفر البائدة ومبالغ الضمان بالنسبة لإلدارات ومصاريف اإلشعار وإيقاف التزويد خاصة
بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على ودائع مالية لدى ريضال؛
— —االمتناع عن فرض املبلغ اجلزافي  4200درهم واملتعلق بالربط غير املشروع ( )BSIوالبحث بتوافق مع السلطة
املفوضة عن حلول كفيلة باحلد من حاالت الربط غير املشروع مع األخذ بعني االعتبار القراءات احلقيقية
والفواتير التي مت استردادها من لدن اجلماعات الترابية ووزارة الداخلية وكذلك املبالغ احملصلة في إطار اإليصال
االجتماعي في خرق للمقتضيات التعاقدية؛
— —السهر على إيداع املبالغ املرتبطة بالتكاليف التي مت حتصيلها دون احترام املقتضيات التعاقدية إلى حساب
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صندوق األشغال أو أحد حسابات السلطة املفوضة؛
— —إرجاع املبالغ التي تعود للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء وتسوية حسابات األغيار عبر إيداع الواجبات
التي مت حتصيلها لفائدتهم وخصوصا ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني ومنح خفض
االستهالك املتعلقة بالفوترة التشجيعية والضريبة على القيمة املضافة ،وذلك بإشراك السلطة املفوضة
في التدقيق في احلسابات املعنية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للرباط
(نص اجلواب كما ورد)
قام اجمللس اجلهوي للحسابات مبهمة مراقبة ثانية تتعلق مبراقبة تدبير الشركة املفوض لها ،ريضال ،باعتبارها املسير
للخدمات العمومية املتعلقة بتوزيع الكهرباء ،املاء الصالح للشرب والتطهير السائل.
متحورت مهمة املراقبة هاته حول تقييم التدبير احملاسباتي وتقدير مدى احترام املفوض له لاللتزامات املتعاقد بشأنها
سيما فيما يتعلق بالتعريفة وفوترة األشغال املعوض عنها ،إضافة إلى التسيير التجاري مع التأكيد على مراجعة
التعريفة  ،الدورة التجارية وفوترة السوائل ( املاء ،الكهرباء والتطهير السائل).
ويتمحور مشروع اإلدماج بالتقرير السنوي (املشروع أسفله) حول املواضيع التالية:
— —هيئات احلكامة ومراقبة التدبير املفوض،
— —التسيير احملاسباتي واملالي،
— —األشغال املعوض عنها،
— —تدبير الدورة التجارية للسوائل.
خلص املشروع إلى عدة مالحظات ونقائص يرتبط جلها ،وبصفة مباشرة ،بالتدبير اليومي للمفوض له.
على غرار مالحظات اجمللس األعلى للحسابات خالل مهمة املراقبة األولى ،تسمح هذه املالحظات بإغناء مقترحات التغيير
بطريقة فعالة و /أو إضافة التحسينات الواجبة لعقد التدبير املفوض خالل املراجعة اخلماسية ( مبناسبة مرور خمس
سنوات).
غير أنه من املهم مبكان اإلشارة إلى غياب وعدم تطابق املعلومات اللتان تعاني منهما السلطة املفوضة ،إذ ال ميكنانها
من التوفر على رؤية واضحة بخصوص طريقة األداء وتسيير املواضيع املشار إليها في هذا املشروع.
لكن السلطة املفوضة تهدف إلى إحاطة اجمللس األعلى للحسابات علما بعدد من التدقيقات املتعلقة ببعض النقاط
وخاصة املوضوع (أوال) ،والذي يتمحور حول هيئات احلكامة واملراقبة.
كما أن السلطة املفوضة عملت على إبداء بعض املالحظات بخصوص املواضيع األخرى ،والتي يجب على املفوض له
اإلدالء بإجابات عنها.

أوال -هيئات احلكامة ومراقبة التدبير املفوض
1 .1نقائص اجلهاز اإلداري املكلف بالتتبع ومراقبة التدبير املفوض
مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط
تتألف السلطة املفوضة من  13جماعة خاضعة ملدار التدبير املفوض .وال تتوفر هذه املؤسسة على الشخصية املعنوية
واالستقالل املالي .كما ان التركيبة املؤسساتية للسلطة املفوضة تتعارض مع مقتضيات امليثاق اجلماعي ،وال تتناسب
وممارسة مهام املراقبة اخملولة لها بصفة شاملة .هذا الوضع ال يسمح لها بضمان خزينة كل حساباتها (احلسابات
اخلاصة ،حساب صندوق األشغال ،السلطة املفوضة) ،مما يترتب عنه ضياع للضريبة على القيمة املضافة غير املعوضة.
•تعـــليقـــات
لقد أوصى اجمللس األعلى للحسابات ،خالل مهمة املراقبة األولى ،بضرورة السهر على خلق مجموعات جماعات ،باعتبارها
التركيبة املؤسساتية الوحيدة القادرة على مقاربة صحيحة خملتلف التساؤالت املتعلقة باملصالح املشتركة بني عدة
جماعات أو بأي مشروع يستوجب مساهمة العديد من اجلماعات احمللية.
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وقد دارت نقاشات بني السلطات احمللية ومختلف اجلماعات التي تؤلف السلطة املفوضة ووزارة الداخلية من أجل توسيع
مجاالت تدخل مجموعة اجلماعات ،املوجودة أصال بالنسبة للنقل ،كي تشمل توزيع التطهير السائل ،املاء الصالح
للشرب والكهرباء بهدف خلق شركة التنمية احمللية .وقد انعقدت عدة اجتماعات في هذا اإلطار على مستوى وزارة
الداخلية والسلطات احمللية.
مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات للرباط
إن املصلحة الدائمة « ”Service Permanentالتي تقوم مبهام املراقبة االقتصادية واملالية والتقنية إضافة إلى املراقبة
املتعلقة بتدبير اخلدمات املفوضة لصالح السلطة املفوضة ،جتد نفسها مرغمة بحكم تبعيتها للمفوض له  :فهذا
األخير يقوم بتدبير املسار املهني ألعضائها ،ويقرر بخصوص املوارد البشرية التي يتم تعيينها باملصلحة الداائمة من
حيث عدد القوة العاملة الضرورية .هذا العدد ال يتجاوز ،خالل فترة املراقبة ،ثمانية أطر ( )8وأربعة أعوان إدارية (.)4
إضافة إلى ذلك ،فاملعلومات غير املتماثلة لصالح املفوض له ،وغياب إجراءات متعلقة بإنتاج املعلومة وكذا معطيات
غير موثوقة مصرح بها للسلطة املفوضة مصحوبة بنقائص عقود التدبير املفوض ،كل هذا يفتح اجملال للمفوض له
باستغالل املواقف املتضاربة من أجل العدول عن التزاماته التعاقدية .من جهة أخرى ،ال تقوم السلطة املفوضة بإجراءات
زجرية ضده ،بالرغم من التردد الذي يطبع نقل املعلومات والوثائق التعاقدية ،الشيء الذي يعتبر خرقا لبنود أحكام
اتفاقية التدبير املفوض.
•تعليقات
إن املصلحة الدائمة عبارة عن هيئة تقنية يعهد إليها ،بحكم عقد التدبير املفوض ،مساعدة السلطة الوصية في
مهامها املتعلقة باملراقبة .ينتمي كل أعضائها للموارد البشرية التابعة لشركة ريضال .غير أن السلطة املفوضة
عملت بتنسيق مع سلطة الوصاية على وضع مسطرة خاصة بتسيير املسار املهني لهذه املوارد البشرية .هذه املسطرة،
لم ترق إلى مستوى الضغط على املفوض له من أجل تعزيز عدد العمال املكلفني باملصلحة الدائمة للمراقبة .تبقى
حجة املفوض له بهذا اخلصوص ،هي أن العدد احلالي يبقى كافيا بالنظر لبنود العقد.
لقد كان غياب أو غير متاثل املعلومات لصالح املفوض له ،موضوع خالف بني املفوض له والسلطة املفوضة .كما متت
مناقشته داخل أشغال عدة جلان التتبع وعن طريق عدة مراسالت.
تعتبر اإلجراءات الزجرية صعبة التطبيق ،بحكم استحالة إثبات نية إخفاء املعلومة من جهة ،كما تبقى جد معقدة من
وجهة نظر تقنية ،مالية وقانونية باالحتكام للبنود التعاقدية املتعلقة بها .وغير بعيد عن ذلك ،قد يكون لهذه التدابير
أثر سلبي على استمرارية اخلدمة املفوضة سيما وأن استئناف اخلدمة يعتبر مهمة صعبة للغاية.
ونفس احلالة تنطبق على غرامات التأخير باعتبار أن هذه األخيرة ،املشار إليها ضمن بنود العقد ،معقدة أيضا من حيث
تطبيقها وذلك لألسباب التالية:
— —عدم دقة مضامني العقد بخصوص الغرامات املتعلقة بعدم اإلدالء باملعلومات؛
— —غياب دقة بنود من حيث الغرامات املتعلقة بجودة اخلدمة املقدمة واألعطاب املسجلة على مستوى الشبكات؛
— —األخذ بعني االعتبار للروح التشاركية والثقة التي من املفترض أن تطبع العالقة بني األطراف؛
— —يبقى وعي املفوض له بهذه الوضعية وإكراهاتها جليا؛
مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات للرباط
تتكون جلنة التتبع من ستة عشرة ( )16عضوا منهم سبعة ( )7ممثلني عن السلطة املفوضة ،سبعة ( )7أعضاء ميثلون
املفوض له وعضوين ( )2عن الوزارة الوصية .تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتوافق  .طبيعة هذه الطريقة التوافقية تعيق
صناعة القرار مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤقتة استثنائية وإلى تراكم املسائل املعلقة ،واللجوء بصفة شبه دائمة للجان
أو اخلبرة التي غالبا ما تكون توصياتها مليئة بتنازالت بني األطراف املعنية أو ،عند االقتضاء تكرس االختالف وتؤخر صناعة
القرار.
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ونتيجة لذلك ،لم ميكن هذا اجلهاز من حتقيق األداء التقني واملالي ،وكذا االلتزامات املتعلقة باالستثمار املشار إليها بعقد
التدبير املفوض .باملقابل ،استفاد املفوض له من مراجعات تعريفية ،مصاريف التدخالت التقنية واستخالصات مخالفا
بذلك املقتضيات التعاقدية.
•تعليقات
إن تركيبة وأشكال أخذ القرار لهذا اجلهاز املكلف بالتتبع واملراقبة للتدبير املفوض تخضع ألحكام البنود املتعاقد
بشأنها .كما أن الطريقة التوافقية التي حتكم أخذ القرار داخل هذه اللجنة ،والتي يتضمنها العقد بنيت على أساس
عالقة تعاقدية متوازنة بني األطراف املتعاقدة ،وذلك استنادا الى القواعد املتعارف عليها عامليا في مجال الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.
وجتدر االشارة الى أن ما يبرر هذه الشراكة هو اختيار املفوض له باعتباره فاعال ( )Opérateurينتمي للقطاع اخلاص ،معتمد
على الصعيد العاملي وأيضا بحكم قدراته اخلاصة في مجاالت متويل وتدبير التجهيزات احلضرية .في غياب التوافق ،تبقى
العديد من النقاط موضع اخلالف عالقة.
تلتزم السلطة الوصية بعرض توصيات اجمللس األعلى للحسابات املتعلقة بسالسة القرارات داخل جلنة التتبع ،وإعادة
النظر في إلزامية التوافق وذلك خالل املراجعة اخلماسية .كما أن هناك إيضاحات وتعريفات دقيقة ستتم إضافتها
للعقد (بالرجوع الى محاضر جلان املصاحلة والتحكيم من أجل جتاوز نقاط اخلالف التي تشكل عائقا مطروحا حاليا) .
تلتزم السلطة املفوضة خالل املراجعة اخلماسية ،باقتراح إجبارية تطبيق قرارات هيئة التتبع من طرف املفوض له ،واتخاذ
تدابير قصرية أو زجرية في حالة عدم التنفيذ.

2 .2تقييم فارق االستثمار عند نهاية سنة 2012
تعليقات
جتدر االشارة الى أن عملية بيان االستثمارات تأتي ،العتبارات عدة ،بعد إحدى عشر ( )11سنة وليس بعد سبع ( )7سنوات
كما هو مشار إليه في الفصل ( )55من العقد .االعتبارات األساسية التي ساهمت في هذا التأخير تعود إلى :
— —عدم إقامة منظومة معلوماتية من طرف املفوض له كما هو متفق عليه في عقد التدبير املفوض .كما أن ريضال
لم تقم إال في حدود سنة  2009بتقدمي امللفات املتعلقة باإلجناز الفعلي لالستثمارات للسلطة املفوضة من أجل
الفحص؛
— —الصعوبات التي تخللت عمليات تأويل املقتضيات املتعلقة بها وخصوصا تلك التي تهم تقييم وإحصاء التفاوتات ؛
— —لقد كان من الضروري االنتظار إلى حدود شهر فبراير  ،2011وهو تاريخ نشر نتائج أشغال اللجنة املستقلة بتقييم
وإحصاء التفاوتات .Valorisation et calcul des écarts
للتذكير ،فإن أشغال بيان االستثمار اعتمدت على ما يلي:
— —مقتضيات عقد التدبير املفوض؛
— —توصيات اجمللس األعلى للحسابات (تقرير خاص سنة  ،)2010سيما تلك املتعلقة بتقييم االستثمارات وجرد
التفاوتات؛
— —نتائج اللجنة املستقلة املتعلقة بتحيني امليزانيات والتفاوتات انتساب اليد العاملة وإحصاء تفاوتات االستثمار؛
— —إعالنات وتوصيات مختلف الفاحصني الذين مت إلزامهم من طرف السلطة املفوضة.
اللجان التي ساهمت في أشغال بيان االستثمارات :
جلنة تقنية مكونة من مهندسني وأطر شركة ريضال واملصلحة الدائمة للمراقبة  SPCمن أجل مراجعة املعطيات
ومطالعة امللفات التي أدلت بها شركة ريضال ومطابقة املعطيات األساسية ،مراجعة األدلة الوثائقية املقدمة من
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طرف شركة ريضال وإجراء عملية فحص للحسابات وحتديد اختالف وجهات النظر أو حسابات ريضال واملصلحة الدائمة
للمراقبة  ،SPCمن أجل عرضها على أنظار اللجنة الثالثية (املعرفة أسفله).
جلنة ثالثية تتكون من ممثلي وزارة الداخلية ريضال واملصلحة الدائمة للمراقبة .هذه األخيرة مت االعتماد عليها بشأن
توضيح وتسوية اخلالفات مابني شركة ريضال واملصلحة الدائمة للمراقبة  .SPCيتعلق األمر هنا بخالفات في التأويل
لبعض مقتضيات العقد أو منهجية احلسابات التي لها صلة بتقييم االستثمارات ،حساب الفوارق أو الفجوات ،فوائد
على الفجوات والغرامات املتعلقة بالتأخير.
جلنة مختصة معينة من طرف جلنة التتبع وتتكون من رؤساء ومنتخبني ،تعهد إليها مراجعة نتائج أشغال بيان تقدير
االستثمار ل  bilan des investissementsالتي قامت به اللجان املذكورة أعاله.
غير أنه جتدر اإلشارة إلى أن كل املعطيات واملعلومات التي اعتمدت عليها اللجان في أشغال بيان االستثمارات قدمت من
طرف ريضال وحتت مسؤوليتها .وبناء عليه ،فإذا ظهرت ،في الوقت احلاضر أو مستقبال ،معلومات جديدة أو معطيات من
شأنها أن تؤثر في النتائج التي وصلت إليها اللجان املذكورة سابقا ،ستعمل السلطة املفوضة على اتخاذ جميع التدابير
القانونية والتعاقدية من أجل إدخال التصحيحات الالزمة.

ثانيا .التدبير احملاسباتي واملالي
1 .1املساعدة التقنية
مصاريف املساعدة التقنية املدمجة باإلستثمار
•تعليقات
في الواقع ،عند مراجعة امللفات الفعلية املقدمة من طرف املفوض له مبناسبة بيان االستثمارات  ،2012-2002تبني
للجنة التقنية وبالدالئل إقحام املصاريف املتعلقة بالتدخالت التقنية من طرف ريضال ،ضمن دراسات املبعوثني البحريني
للرباط –متارة وسال بوقنادل بقيمة  5.54مليون درهم .وبعد أن عرضت املسألة على أنظار اللجنة الثالثية ،تقرر خصم هذه
املصاريف من تقييم االستثمارات .وقد مت إدماج املبالغ املتعلقة بها داخل فوارق استثمارات املفوض له.
حتمل مبالغ محصلة تتعلق بأداءات دون خدمة منجزة
•تعليقات
تبعا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،قامت السلطة املفوضة بانتداب فاحص ،مكلف باإلشهاد على صندوق
األشغال لتحديد الباقي الذي له عالقة باالستثمارات في الفترة املمتدة مابني  2002و .2012وقد حدد الفاحص مبلغ
الباقي في  4.173مليون درهم مرتبطة بالسنة املالية .2003
ويتعلق األمر ب:
— — 3.395مليون درهم لشركة . E.T
— — 0.428مليون درهم لشركة T
— — 0.350مليون درهم لشركة . E
كما أن املبلغ اإلجمالي للباقي ينقسم إلى جزئني :
— — 3.589مليون درهم غير مستخلصة مخصومة من طرف ريضال على االستثمارات ذات قيمة إضافة إلى 0.583
مليون درهم تتعلق باالستغالل واألشغال املعوض عنها .كما أن مبلغ  3.589مليون درهم الذي يتعلق باالستثمار
يتجزأ حسب مصدر التمويل على الشكل التالي:
— — 3.342مليون درهم لصالح املفوض له؛
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— — 0.247مليون درهم لصالح صندوق األشغال؛
— —وقد أقحمت اللجنة مبلغ  3.342مليون درهم بفارق استثمار املفوض له الذي نتج عنه فارق بقيمة  1.125.92عند
نهاية سنة  2012كما أضافت مبلغ  0.247مليون درهم إلى خالص صندوق األشغال برسم سنة .2003
وقد مت األخذ بعني االعتبار خالل عملية التصحيح ،الفوائد عن فجوات االستثمار.
حتليل تفعيل األصول الثابتة
— —خطر إتالف اخملزون  stockغير املستعمل وغير املشار إليه في احلسابات
— —استعمال احملوالت التي أدى اجملزؤون ثمنها حلاجيات خاصة بريضال.
•تعليقـــــــات
احتراما للمبدأ التعاقدي للتدبير ،على املفوض له أن يجهز ،كلما استدعت الضرورة ذلك ،اإلجراءات التي من شأنها
احلفاظ على ممتلكات التدبير املفوض سيما فيما يتعلق باملمتلكات التابعة للسلطة املفوضة ( .)biens de retour
فيما يخص احملوالت ،يتعني على املفوض له أن يضع رهن إشارة السلطة املفوضة ،في أقرب اآلجال ،مشروع إجراءات يسمح
بإدماج حركيات هذه احملوالت داخل منظومتها احملاسباتية وميكن من التتبع الشهري لهذا اخملزون من طرف السلطة
املفوضة .هذا اإلجراء سيكون جزء من طريقة العمل املزمع إعدادها أثناء املراجعة اخلماسية.

ثالثا .األشغال املعوض عنها
1 .1اقتطاعات صندوق األشغال تنتهك اإلجراءات التعاقدية
تعليقات
يستوجب على شركة ريضال التقيد بالبنود  ،36 ،35و 75من دفتر التحمالت التي تنص على:
بصفة عامة ،كل األشغال أو الدراسات املنجزة من طرف املفوض له لصالح األطراف ،باستثناء تلك املشار إليها صراحة
بدفتر التحمالت هذا والتي مت حتديد ظروف تأديتها دون غموض ،تتم فوترتها على أساس املصاريف احلقيقية بزيادة .% 10

2 .2عدم دفع مجمل املساهمة التي مت حتصيلها لفائدة السلطة املفوضة
تعليقات
على اعتبار ان التقارير املدلى بها الى السلطة املفوضة بخصوص املساهمات ،ال تسمح بالتأكد من أن هذه املساهمات
قد مت دفعها كاملة ،سارعت السلطة املفوضة إلى إجراء فحص من أجل اإلشهاد على صحة حسابات صندوق األشغال
ما بني سنة  2002و.2012

 3 .3الربط غير املشروع بالكهرباء
رابعا  -تقديرات عشوائية للكميات  KWHاخملتلسة
تعليقات
في اطار أشغال مراجعة عقد التدبير املفوض ،طلبت السلطة املفوضة مساندة مديرية الوكاالت واملصالح ذات االمتياز،
من أجل خلق جلنة تقنية تعهد إليها مهمة املراقبة واإلشهاد ( )certificationعلى االستهالكات “غير املشروعة” على
مستوى الدواوير ومدن الصفيح بوالية الرباط ،سال ،زمور ،زعير.
تتألف هذه اللجنة التقنية من ممثلني عن وكاالت مكناس ،اجلديدة والقنيطرة وممثلني عن ريضال واملصلحة الدائمة
للمراقبة.
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متثلت أشغال هذه اللجنة في التحقق من أنظمة العدادات اجلماعية التي مت تثبيتها مبواقع الدواوير.
على ضوء الزيارات التي أقيمت على ارض الواقع ،قام أعضاء اللجنة بكشف املراجع والبيانات القياسية للعدادات
اجلماعية التي تغذي الربط غير املشروع ،وجمع الوثائق ومستندات اإلثبات لالستهالكات املفوترة من طرف ريضال ،وأخيرا
مقارنة األرقام املقدمة من طرف ريضال واملعطيات املستقاة من ارض الواقع .وقد مكنت أشغال اللجنة من إيضاح 7.03
مليون كيلوواط ،مت خصمها من القيم املسجلة من طرف ريضال على مستوى العدادات اجلماعية.
فيما يتعلق باالستهالكات املقدرة قبل وضع العدادات اجلماعية ،لم تستطع اللجنة معاجلة استهالكاتها نظرا لعدم
اإلدالء بالوثائق الرسمية التي تشهد بالعدد املضبوط للمنازل بكل دوار ،والتواريخ الرسمية لظهور ظاهرة الربط غير
املشروع بهذه الدواوير.
وبخصوص قيمة معدل االستهالك لكل منزل واملقدمة من طرف ريضال قبل تثبيت العدادات اجلماعية على مستوى
الدواوير ،لم تستطع هذه اللجنة اإلشهاد على صحة هذه القيم نظرا لعدم توفرها على عناصر تشهد بصحة التقييم.
وقد حددت املصلحة الدائمة للمراقبة هذا االستهالك في  80كيلوواط في الشهر لكل منزل ،مع العلم أن الكشوفات
احلقيقية أشارت إلى معدل استهالك يفوق هذا التقدير.
فيما يخص املالحظات املتعلقة باحملاسبة اخلاصة للمفوض له ،فإنه يتعني على هذا األخير اإلدالء بإجابات في هذا املضمار.
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تدبير املداخيل الذاتية للجماعة احلضرية الرباط
تشكل اجلماعة احلضرية الرباط اسثتناء في نظام وحدة املدينة حيث أن اآلمر بالصرف هو والي جهة الرباط سال زمور
زعير ،في حني تتمثل اختصاصات كل من رئيس اجمللس اجلماعي وكذا رؤساء املقاطعات في تدبير املمتلكات اجلماعية
والرخص املدرة للمداخيل اجلبائية.
هدفت مراقبة تسيير اجلماعة احلضرية الرباط من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات إلى تقييم آليات تدبير املوارد الذاتية
للجماعة واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسني مردوديتها والزيادة في فعاليتها وذلك على الصعيد املؤسساتي (الهيكل
التنظيمي ووسائل التواصل) وبالتالي البحث عن مكامن الرفع من مداخيل اجلماعة .وفي هذا اإلطار ،يثمن اجمللس اجلهوي
للحسابات اجلهود املبدولة من طرف اجلماعة فيما يخص حوسبة البيانات واملعلومات املتوفرة لديها والتي من شأنها أن
تساهم في إنتاج معلومة دقيقة وذات مصداقية في وقتها وتكون رهن إشارة جميع األطراف املعنية .غير أن هذا الورش
ال يزال في طور اإلجناز ،لذلك ارتآى اجمللس اجلهوي للحسابات عدم إدراجه في هذه املهمة الرقابية.
تتكون مداخيل تسيير اجلماعة إجماال من:
— —الدعم املقدم من طرف الدولة في إطار الضريبة على القيمة املضافة التي تؤمن حوالي  % 4من مجموع مداخيل
تسيير اجلماعة سنويا (مع ارتفاع ملموس سنة  2011حيث انتقلت النسبة املسجلة من  % 2إلى )% 13؛
— —املداخيل احملولة والتي تضم الرسم املهني ورسم اخلدمات اجلماعية ورسم السكن والتي متثل في مجموعها %27
من مداخيل التسيير منها  % 51من الباقي استخالصه؛
— —املوارد الذاتية التي تتكون من الرسوم احمللية ومداخيل األمالك ومداخيل مقابل اخلدمات والتي تشكل ما يعادل
 %18من موارد التسيير منها  % 58من الباقي استخالصه الناجم عن تراكم احلصص الضريبية التي مت التكفل بها
خالل سنوات  2003وما قبلها ( % 67من الباقي استخالصه) وضعف إرادة فعلية لتحصيله من جهة ثانية.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
تعرف اجلماعة عدة مشاكل في تدبير مداخيلها الذاتية وخاصة الرسوم احمللية ومداخيل األمالك ،األمر الذي من شأنه
أن يؤثر سلبا على مجموع مواردها.

أوال .الرسوم احمللية
ال تتجاوز نسبة الرسوم احمللية املستحقة  % 5من مجموع مداخيل تسيير اجلماعة باستثناء سنة  2010التي عرفت
تطورا هاما وصل إلى  % 11من مجموع مداخيل التسيير نظرا لتطور مداخيل الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
وكذا الرسم على إتالف الطرق .أما املبالغ احملصلة فال تتعدى  % 43من مجموع املداخيل املستحقة علما أن الباقي
استخالصه ميثل أكثرمن  % 34من مجموع املبالغ التي متت تصفيتها سنويا خاصة مع تراكم املستحقات غير احملصلة
قبل سنة .2004

1 .1الرسم على عمليات جتزئة األراضي
منح تراخيص تقسيم األراضي في عمليات تخص جتزئة األراضي
متنح اجلماعة تراخيص تقسيم األراضي املعدة للبناء خالفا ملقتضيات املادة  58من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات
العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم  1.92.7بتاريخ  15من ذي احلجة
 17( 1412يونيو  ،)1992في حني أن هذه العمليات تستوجب رخص لتجزيئ األراضي وتطبيق الرسوم املترتبة عنها .وفي
هذا الشأن مت إحصاء حوالي  % 51من أصل  66جتزئة منحت فيها رخصة التقسيم.
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تطبيق الضريبة على عمليات تقسيم األراضي في اجملمعات السكنية
تطبق اجلماعة الضريبة على عمليات تقسيم األراضي عند الترخيص بإحداث اجملموعات السكنية خالفا ملا جاءت به
املادة  19من املرسوم رقم  2.92.833الصادر في  12اكتوبر  1993لتطبيق القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية
واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،عوض تصفية مبلغ الرسم بناءا على جتزئة األراضي موضوع اجملمع السكني ،مما
نشأ عنه حرمان اجلماعة من موارد هامة .وعلى سبيل املثال بلغ الربح الفائت الناجت عن دراسة امللف رقم  2008 /1506ما
يناهز  5.250.000درهم عند الترخيص بتجزئة األراضي موضوع اجملمع السكني.
عدم تطبيق الرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي في مشاريع اجملمعات السكنية
ال تطبق اجلماعة الرسم على عمليات جتزئة األراضي اخملصصة للمجمعات السكنية خالفا ملقتضيات املادة  57من
القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات واملواد  18و 19من املرسوم رقم
 2.92.833الصادرفي  12اكتوبر  1993لتطبيق القانون رقم  ،25.90حيث حترم هذه املمارسة اجلماعة من مداخيل هامة.
فعلى سبيل املثال ،تبني من دراسة خمسة ملفات في هذا الصدد ضياع أكثر من  120.232درهم برسم الضريبة على
عمليات التجزئة (دون األخذ بعني االعتبار كلفة أشغال الطرق املنجزة في احتساب هذا املبلغ).
عدم صدقية كلفة أشغال التجهيز املصرح بها من طرف اجملزئني
أثبتت مقارنة املعلومات املصرح بها من طرف اجملزئني فيما يخص تكاليف األشغال املنجزة على أراضي لها نفس املساحات
وعدد البقع من جهة واألثمنة األحادية للسلع املستعملة من جهة أخرى ،وجود تفاوتات واضحة .وعلى سبيل الذكر ،فإن
تفحص  50ملفا بني أن كلفة األشغال املصرح بها تتأرجح ما بني درهمني و 1200درهم للمتر املربع للتجزئات ذات بقعتني،
وما بني درهمان و 549درهم للمتر املربع للتجزئات املكونة من ثالث بقع ،وما بني  12درهم و 547درهم للمتر املربع للتجزئات
املكونة من أربع بقع ومابني 12درهم و 59درهم للمتر املربع للتجزئات املكونة من ست بقع ،وما بني  9دراهم و 94درهم
للمتر املربع للتجزئات املكونة من ثمان بقع.
منح رخص لتجزئة األراضي دون فرض الرسم املترتب عنها
منحت اجلماعة تراخيص جتزئة األراضي دون فرض وتصفية الرسوم املترتبة عن ذلك ،ونذكر على سبيل املثال التراخيص
رقم  05/5/506ورقم  06/05/570ورقم .08/5/646
تسليم شهادة املطابقة بدون األداء الكلي ملبلغ الضريبة املستحقة عن التجزئة
تقوم اجلماعة بتسليم شهادة املطابقة دون أن تستخلص رصيد الضريبة املستحقة عن التكلفة احلقيقية لألشغال
وفقا للمادة  172من القانون رقم  30.89يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.89.187بتاريخ  21من ربيع األخر  21( 1410نوفمبر  ،)1989وكذا املادة  62من القانون رقم
 47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.195بتاريخ  19من ذي القعدة 1428
املوافق ل  30نوفمبر  .2007حيث حترم هذه املمارسة اجلماعة مما يعادل  % 25على األقل من مداخيل الرسم على عمليات
التجزئة.
عدم شمولية الباقي استخالصه لكل مستحقات اجلماعة برسم الضريبة على عمليات التجزئة
اليسجل الرسم على عمليات جتزئة األراضي أية مبالغ في الباقي استخالصه نتيجة التقصير في منح الرخص القانونية
لكل عمليات التجزيء وعدم شمولية فرض الرسم القانوني ،وكذا عدم تصفية الرسم حسب القواعد احملددة في
النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها.
عدم مراقبة تصريحات امللزمني
ال تقوم املصلحة املكلفة بالتصفية مبراقبة التصريحات املدلى بها من طرف اجملزئني خالفا ملقتضيات املادة  149من
القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،مما يؤثر سلبا على موارد اجلماعة ،حيث يطبق الرسم على تكلفة
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ال تتطابق مع حقيقة األعمال املنجزة ،مثلما ثبت عند دراسة امللف رقم  1198/1/06والذي تفوق تكلفته احلقيقية ثالثة
أضعاف املبلغ املصرح به من طرف صاحب الطلب.
غياب مساطر التنسيق والتواصل بني األطراف املعنية بتراخيص التعمير
يتم تدبير تراخيص جتزئة األراضي من طرف قسم التعمير التابع للجماعة بدون أي تنسيق أو تواصل مع باقي األطراف
املعنية من:
— —قسم تقني للجماعة وذلك لتقدير نوعية وكمية املواد املستعملة وحقيقة املبالغ املصرح بها؛
— —وكالة املداخيل من أجل معرفة األداءات املسجلة قبل تسليم شهادات املطابقة؛
— —مقاطعات للتمكن من تزويدها بالبيانات األولية واألساسية لدراسة ملفات البناء وتعزيز آليات مراقبة عمليات
التجزئة وإحصاء األراضي احلضرية غير املبنية.

2 .2الرسم على عمليات البناء
تصفية الرسم على عمليات البناء خالفا ملقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
تطبق اجلماعة مبلغا جزافيا املؤمإ إليه في القرار اجلبائي كرسم للترميم كأساس لتصفية الرسم على عمليات البناء
عوض اعتماد املساحة املبنية املغطاة ،مما يخالف مقتضيات املادة  53من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات
احمللية ،حيث أحصى اجمللس اجلهوي للحسابات  56حالة في هذا الصدد انطالقا من مقارنة قاعدة البيانات املتوفرة لدى
كل من اجلماعة والوكالة احلضرية للرباط.
عدم مطابقة أسس تصفية الرسم على عمليات البناء مع طبيعة األشغال املنجزة
قامت الوكالة احلضرية الرباط بدراسة مجموعة من امللفات املتعلقة ببناء طوابق إضافية بطلب من املقاطعات دون
تثبيتها في السجالت من طرف هذه األخيرة ودون فرض الرسوم املترتبة عنها ،مما أدى إلى حرمان اجلماعة من املداخيل
املستحقة عن املساحات املبنية اإلضافية كما هو احلال بالنسبة للملفات رقم  08/ 257و 09 /110و 10 /179و11 /48
و.12 / 83
عدم تفعيل اإلجراءات القانونية بخصوص البناء غير املرخص من طرف اجلماعة مما يحرمها من موارد
هامة
ال تتخذ اجلماعة اإلجراءات القانونية الواجبة للحد من عمليات البناء غيراملرخص مثل دور الضيافة ،حيث ساهمت هذه
الظاهرة ،باإلضافة إلى عدم احترام املساطر القانونية من طرف امللزمني ،في حرمان اجلماعة من املوارد املستحقة عن
املساحات املبنية.
التقصير في إعداد األوامر باستخالص الرسوم املستحقة عن عمليات البناء
متنح اجلماعة تراخيصا لعمليات البناء دون تصفية الرسم املستحق وإعداد األمر باستخالصه وحتصيله ،حيث أحصى
اجمللس اجلهوي للحسابات ،في هذا الصدد ،انطالقا من الوضعية املقدمة من طرف وكالة املداخيل 633 ،حالة على صعيد
كل من اجلماعة واملقاطعات.
غياب التنسيق والتواصل في املسطرة املتبعة في تدبير الرسم على عمليات البناء
تبني للمجلس اجلهوي للحسابات نقصا حادا في تطبيق املساطر وحتديد املسؤوليات والتنسيق مع مختلف اجلهات
املعنية بتدبير الرسم على عمليات البناء ،خاصة ما بني املصلحة املكلفة بالتصفية والقسم التقني من جهة وذلك
لتحديد أسس وعناصر التصفية وما بني وكالة املداخيل وقسم التعمير من جهة أخرى وذلك لتحديد أسس لتزويدها
مبعلومات حول املبالغ احملصلة وأرقام اإليصاالت املسجلة ورخص السكنى أو رخص املطابقة املسلمة.
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3 .3الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
غياب إحصاء األراضي احلضرية غير املبنية
ال تتجاوز املبالغ املستحقة عن الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية  % 3سنويا من مجموع الرسوم احمللية ،حيث تبني
انطالقا من املعاينة امليدانية من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات أن النسبة املسجلة التعكس القدرة اجلبائية احلقيقية
للجماعة ،ال سيما في ظل غياب قاعدة بيانات لألراضي احلضرية غير املبنية مما من شأنه أن يحرم اجلماعة من مداخيل
هامة .وانطالقا من مقارنة عينة من املعلومات املتوفرة لدى كل من وكالة املداخيل واحملافظة العقارية ،مت إحصاء 157
ملكية عقارية غير مبنية في منطقة مجهزة معدة للبناء دون إدراج مالكيها في الئحة امللزمني.
عدم وضوح مسطرة فرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
تبني املسطرة املتبعة من طرف اجلماعة لفرض الضريبة على األراضي احلضرية غيراملبنية على غياب واضح إلرادة فعلية
في ضبط هذا الرسم ،حيث يتمركز فرض هذا الرسم في جميع مراحلها في مصلحة واحدة بواسطة عونني مما ينتج
عنه جمع مهام متنافية دون إدماج املصالح املعنية بتدبيرها وتكتفي الوكالة بإحصاء ما مت اإلقرار به طواعية من طرف
امللزم لضبط الرسم املستحق مت تصفيته وإعداد األمر باستخالصه وحتصيله.
غياب مساطر التنسيق والتواصل بني األطراف املعنية
يتمركز فرض الضريبة على األراضي احلضرية غير املبنية في مصلحة واحدة بوكالة املداخيل دون أي تنسيق أو تواصل
مع املصالح الداخلية للجماعة كمصلحة املراقبة بقسم التعمير ومصلحة البناء التي تتوفر على معلومات قد متكن
وكالة املداخيل من تسوية وضعية امللزمني ذوي األراضي غير املبنية قبل أن متنحهم رخص للبناء ،وكذا املصالح اخلارجية
للجماعة إذ يقتصر اللجوء إلى احملافظة العقارية على تأكيد هوية املالك العقاري ومساحة األرض موضوع اإلقرار دون
طلب يوفر البيانات املتعلقة بجميع األراضي غير املبنية في املناطق املعدة للبناء.

4 .4الرسم على محال بيع املشروبات
عدم مراقبة صحة اإلقرارات املدلى بها من طرف امللزمني
ال تقوم اجلماعة مبراقبة صحة االقرارات املدلى بها من طرف امللزمني ،خالفا ملقتضيات املادة  13من القانون رقم 30.89
يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها ،وكذا املادة  149من القانون رقم  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية ،حيث ثبت من مقارنة مبالغ املداخيل عن بيع املشروبات املصرح بها في كل من اجلماعة
واملديرية العامة للضرائب تفاوتات هامة غالبا ما تفوق  % 100من املبالغ املصرح بها في وكالة املداخيل.
عدم مراقبة امللزمني بالرسم املتعلق مبحال بيع املشروبات
يتم استغالل مجموعة من محال بيع املشروبات بدون ترخيص من اجلماعة أو مراقبتها ،حيث تؤثر هذه الوضعية سلبا
على موارد اجلماعة خاصة مع غياب إقرار املستغلني بأرقام معامالتهم عن بيع املشروبات ،وذلك بغية تطبيق الضريبة
الواجب فرضها ،فقد مت إحصاء على سبيل املثال  30محال جتاريا مجمعة في بعض املراكز التجارية دون جلوء مستغليها
إلى اإلقرار بأرقام معامالتهم لتمكني اجلماعة من تصفية الرسم املستحق وإصدار أوامر باستخالصها وكذا حتصيلها.
التأخر في الفرض التلقائي للرسم على محال بيع املشروبات
ال تبادر اجلماعة بفرض الرسم على محال بيع املشروبات بصورة تلقائية ،خالفا ملقتضيات املادتني  152و 158من القانون
رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،حيث لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات القانونية عند عدم اإلقرار أو عدم أداء
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات وعليه يتم حرمان اجلماعة من موارد سنوية هامة قدرها ،على سبيل املثال،
حوالي  317.365درهم خالل ثالث سنوات بالنسبة لتسعة ملزميها فقط.
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5 .5الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية
التقصير في إحصاء دور الضيافة
ساهم غياب إحصاء اجلماعة بصفة منتظمة وشمولية لدور الضيافة التي مت إدماجها في قاعدة املؤسسات السياحية
اخلاضعة لرسم اإلقامة مبوجب املادة  70من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية إلى استغالل الدور
املذكورة دون التراخيص القانونية ،وبالتالي التملص من أداء الرسوم املفروضة عليها ،مما أدى إلى ربح فائت يقدر مببلغ
 1.417.200درهم ما بني السنتني  2008و 2011بالنسبة لعشرين دار ضيافة.
غياب مراقبة اإلقرارات املودعة من طرف امللزمني بأداء الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية
توجد تفاوتات واضحة بني عدد الليالي موضوع اإلقرارات املودعة من طرف املؤسسات السياحية بوكالة املداخيل وتلك
احملصية من طرف املندوبية اجلهوية للسياحة تقدر مببلغ  2.859.186درهم من الرسم املفروض على اإلقامة بهذه
املؤسسات وهو ما يعادل  262.079ليلة مبيت خالل الثالث سنوات األخيرة.

6 .6الرسم على إتالف الطرق
غياب إخضاع بعض املؤسسات للرسم املفروض على إتالف الطرق قبل سنة 9002
لم تقم اجلماعة بتصفية وإعداد األوامر باستخالص املداخيل املتعلقة بالرسم املفروض على عمليات إتالف الطرق على
مجموعة من املؤسسات .كما يتبني من خالل دراسة طلبات احلصول على رخص القيام باألشغال املسببة إلتالف الطرق
إمكانية اجلماعة من حتقيق مداخيل إضافية تقدر سنويا مببلغ  5.961.580درهم .كما جاء في محاضر اجمللس اجلماعي
إثر مناقشة ميزانية اجلماعة لسنة  2010ضرورة تطبيق الرسم املفروض على عمليات إتالف الطرق على جميع العمليات
املتعلقة بها وذلك للرفع من موارد اجلماعة.
التأخر في تصفية وإعداد األوامر باستخالص الرسم املفروض على إتالف الطرق
تقوم اجلماعة بتجميع طلبات اإلذن بإتالف الطرق قبل فرض الضريبة ،األمر الذي يدفعها إلى تأجيل تصفية الوعاء
الضريبي وإعداد أوامر باستخالص الرسم الناجت عنه ،مما يساهم بقسط كبير في إخالل توازن ميزانية اجلماعة .فعلى
سبيل املثال ،لم يتم إصدار األمر باستخالص الرسم املفروض على إتالف الطرق برسم سنة  2004وكذا برسم سنة
 2009إال ،على التوالي ،في سنتي  2010و.2013
عدم مطابقة أسس تصفية الرسم املفروض على إتالف الطرق مع النصوص املعمول بها
ال تعتمد اجلماعة في تصفية الرسم املفروض على إتالف الطرق على عناصر التصفية احملددة مبقتضى املادة  41من
القانون رقم  30.89يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها ،حيث استندت اجلماعة في
تصفية الرسم املذكور على أساس نسبة  % 125من املصاريف املستحقة التي يستلزمها إصالح الطرق املعرضة للتلف
كالرسم املطبق مثال على ريضال قبل سنة  ،2010ونسبة  % 100من املصاريف املستحقة كالرسم املطبق على ميديتيل
ووانا ابتداء من سنة  ،2010ونسبة  % 25من املصاريف املستحقة كالرسم املطبق على ريضال بعد سنة  ،2010وبالتالي
مت حرمان اجلماعة من مبلغ يناهز  13.972.651,06درهم على أساس الرخص التي مت تسليمها لألجهزة املعنية ما بني سنة
 2010وسنة .2012
عدم دقة مسطرة تطبيق الرسم على إتالف الطرق
تتسم املسطرة املتبعة من طرف اجلماعة لفرض الرسم على إتالف الطرق بعدم دقتها وثقل نتائجها باإلضافة إلى عدم
تطبيقها في غالب األحيان .وقد لوحظ بشأنها غياب املعاينة القبلية للطرق موضوع الرخص للتأكد من صحة البيانات
وغياب متابعة األوراش املنجزة بها وتسليم األشغال املتعلقة بإرجاع الطرق حلالتها األصلية .وعليه تقتصر اجلماعة في
فرض الرسم املستحق عن إتالف الطرق على إحصاء املعلومات املدلى بها دون التأكد من مصداقيتها وجودة األشغال
املتعلقة بذلك.
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7 .7الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين
التقصير في إعداد األوامر باملداخيل واستخالص الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة
وحافالت النقل العام للمسافرين رغم ضبط اجلماعة للوعاء الضريبي
تتهاون اجلماعة في إستخالص الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين،
حيث أن  % 97من املبالغ املستخلصة سنويا برسم هذه الضريبة تخص السنوات السابقة ،حيث تبني هذه الوضعية
غياب اإلرادة احلقيقية لدى اجلماعة الستخالص الرسوم املفروضة من جهة ،وعدم فعالية املسطرة املتبعة لتحقيق ذلك
من جهة تانية ،الشيء الذي يهدد بتقادم جل املداخيل املستحقة.
فعلى سبيل املثال ،سجلت مداخيل الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين
لسنة  2009ما يعادل مبلغ  14.560درهم ،في حني بلغت املداخيل املستخلصة في نفس السنة واملرتبطة بالسنوات
املنصرمة مبلغ  498.530درهم.
غياب األوامر باملداخيل من أجل التكفل بها واستخالص املبالغ املتأتية عنها
يتبني من خالل دراسة األوامر باملداخيل الصادرة عن اجلماعة ،أن املبالغ املستخلصة على إثرها تخص عددا ضئيال من
امللزمني الذين ال تتجاوز نسبتهم  % 1من اإلمكانيات اجلبائية احلقيقية للجماعة ،وعليه حرمت اجلماعة من موارد تقدر
مببلغ  6.566.400درهم.
تراكم الباقي استخالصه لعدم حتديد هوية امللزمني
بني التدقيق في بند امليزانية املتعلق بالباقي استخالصه برسم الضريبة على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت
النقل العام للمسافرين وجود مبلغ الباقي استخالصه يقدر مببلغ  1.532.658درهم ،وذلك راجع باألساس إلى غياب
العناصر الضرورية لتحديد هوية امللزمني كرقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان اإلقامة.
غياب التنسيق بني مختلف املتدخلني في مسطرة فرض الرسم على استغالل رخص سيارات األجرة
وحافالت النقل العام للمسافرين
تعرف مسطرة فرض الضريبة على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين ،اختالالت في
التنسيق والتواصل وتبادل املعلومات بني مكونات اجلماعة ومصالح الوالية ،مما ينتج عنه عدم شمولية الوعاء الضريبي،
والذي على أساسه يتم إعداد األوامر باملداخيل واتخاد اإلجراءات القانونية لتحصيلها.
وبناء عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•على املستوى املؤسساتي واملسطري:
— —تنظيم املساطر بغية حث مصالح اجلماعة على التدبير األمثل ملواردها وأداء املهام املنوطة بها بفعالية مع
احلرص على تزويدها باملوارد البشرية والتقنية الالزمة لذلك ؛
— —وضع مساطر تتالءم مع نوعية تدبير الرسوم احمللية وتعزيزها بوسائل التبادل املعلوماتي بني مصالح اجلماعة
واملصالح اخلارجية ؛
— —تطوير التفاعل اإليجابي بني مصالح الوالية واجلماعة واملقاطعات لإلرتقاء باملوارد الذاتية للجماعة؛
— —تعزيز آليات التنسيق والتواصل بني جميع اجلهات املعنية بالتراخيص املمنوحة من طرف اجلماعة عن طريق
إدماجها في مسطرة ترتكز أساسا على التبادل املعلوماتي؛
— —إمتام ورش حوسبة عملية تدبير املوارد لضمان معلومة جبائية دقيقة وشفافة؛
— —التنسيق مع اخلازن اجلماعي بشأن مآل الديون الباقي استخالصها برسم السنوات ما قبل  ،2004والتي
تشكل ثقال على بند امليزانية املتعلق بالباقي استخالصه؛
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— —إعمال املراقبة الضرورية لإلقرارات املدلى بها من طرف امللزمني ،وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل بني مختلف
األجهزة املعنية؛
— —تفعيل املشاركة الفعلية ملصالح اجلماعة على املستوى الداخلي وعلى مستوى املصالح اخلارجية للتمكن
من إحصاء شامل للملزمني بالرسوم احمللية ،السيما بالنسبة لألراضي احلضرية غير املبنية واملؤسسات
السياحية ومحال بيع املشروبات.
•على مستوى تدبير املوارد اجلبائية:
— —التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل في مسطرة منح التراخيص وتصفية الرسوم
املتعلقة بها وكذا إعداد األوامر باملداخيل اخلاصة بها؛
— —احترام نوعية األشغال في حتديد عناصر تصفية الرسم احمللي؛
— —تسوية وضعية الرخص القدمية وحتيينها عند اللزوم ؛
— —تفعيل االجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مبالغ الرسوم احمللية ،خاصة اجتاه امللزمني املتقاعسني عن
األداء؛
— —تزويد املسؤولني عن التحصيل باملعلومات الالزمة لتطبيق االجراءات القانونية لفرض الضريبة.

ثانيا .مداخيل األمالك اجلماعية
التتجاوز مداخيل األمالك اجلماعية التي مت إحصائها من طرف اجلماعة نسبة  % 6من مجموع موارد التسيير بسبب عدم
تنميط آليات أشغال اجلماعة وضعف ضبظ الوعاء الضريبي واختالالت في مراقبة وتتبع وضعية امللزمني ناهيك عن غياب
جرد شامل لألمالك اجلماعية والتقصير في فرض الرسوم املستحقة عنها .باإلضافة إلى أن نسبة استخالص مداخيل
األمالك اجلماعية ال تتجاوز نسبة  % 29من املبالغ احملققة سنويا ،مما ينتج عنه تراكم مبالغ الباقي استخالصه ،والذي ناهز
نسبة  % 12من مجموع الباقي استخالصه ملوارد التسيير .وترجع هذه الوضعية إلى قدم بنود امليزانية املتعلقة باملوارد
وضعف في حتديد هوية امللزمني املسجلني في األوامر باملداخيل التي مت التكفل بها ،وكذا الصعوبات في تنفيذ استكمال
مسطرة التحصيل اجلبري ،والتي ال تتعدى في مجملها مرحلة االنذار.

1 .1الرسم املفروض على االحتالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي ألغراض ترتبط بالبناء
عدم مطابقة تصفية الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء
مع النصوص املعمول بها
تقوم اجلماعة بتصفية الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية ألغراض البناء التي رخصت من طرفها إما على
أساس املعلومات املتوفرة في تصاميم البناء التي رخصت من طرف اجلماعة وإما بصفة جزافية ،مما يؤدي إلى احتساب
الرسم دون األخد بعني االعتبار واقع احتالل امللك العمومي أو مدته الفعلية أو مساحته املادية ،وذلك خالفا ملقتضيات
املادة  183من القانون رقم  30.89يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها ،واملادة  12من
الظهير الشريف الصادر في  24صفر اخلير  30( 1337نونبر  )1918بشأن االحتالل املؤقت للملك العام حسب ما وقع
تغييره وتتميمه.
عدم شمولية فرض الرسم على االحتالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي ألغراض البناء لكل امللزمني
ال تقوم اجلماعة بفرض الرسم على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء على كل امللزمني نظرا لعدم
ضبطها للعدد احلقيقي للمستفيدين .ويبني ،على سبيل املثال ،حتليل تراخيص البناء املمنوحة برسم سنة  2012أن
حوالي  146مشروع مت ترخيصه بناء على مساحات محدودة دون مرافقته برخصة شغل امللك العمومي مؤقتا ،وكذا
إعداد األمر باملداخيل املترتب عن ذلك اإلحتالل.
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عدم مطابقة مسطرة فرض الرسم على االحتالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي مؤقتا ألغراض البناء
مع التشريعات والتنظيمات اجلاري بها العمل
ال حتترم اجلماعة املقتضيات القانونية في فرض الضريبة على استغالل امللك العمومي مؤقتا ألغراض البناء ،إذ أنها ال متد
املستفيدين عن شغل امللك اجلماعي بالرخص الضرورية خالفا للمادة  50من امليثاق اجلماعي .كما لوحظ غياب التواصل
والتنسيق بني مصالح اجلماعة الذي يتجلى فيما يلي:
— —عدم إشراك قسم املمتلكات في تدبير آليات شغل امللك اجلماعي؛
— —عدم تتبعه لوضعية املستفيدين من االحتالل املؤقت؛
— —عدم التنسيق مع أقسام التعمير الستكمال البيانات املتعلقة باملستفيدين من رخص البناء ،إذ أن وكالة املداخيل
لم تتمكن من حتديد هوية حوالي  % 54من امللزمني الذين أدوا ما عليهم من الرسم املفروض على استغالل امللك
العمومي لغرض البناء برسم سنة .2012

2 .2الرسم املفروض على االحتالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
عدم ضبط مداخيل االحتالل املؤقت للملك العمومي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية يرجع إلى
تقصير اجلماعة في تتبع تدبيرها
يكشف حتليل البيانات املستخدمة من طرف وكالة املداخيل عن نقص حاد في حتديد هوية امللزمني وتتبع وضعية
اإلستخالصات املنجزة في حقهم ،وكذا االجراءات املتخدة إزاءهم عند تقصيرهم في األداء ،األمر الذي من شأنه أن
ينعكس سلبا على مالية اجلماعة .ونذكر على سبيل املثال احلاالت التالية:
— —يتم فرض الرسم على شغل امللك اجلماعي على أسس ال تعكس املساحات احلقيقة املستغلة ،كما هو الشأن
بالنسبة للرخصة رقم ( 09/2010عن مساحة إجمالية  10,5متر مربع) التي أصدرت في حقها اجلماعة أمرا
باستخالص مبلغ  90.000درهم عن ربع سنة ،وكذلك الترخيصني رقم  2012 / 06 / 18و( 2012 /06 /19تهمان على
التوالي مساحتي  15متر مربع و 140متر مربع) املسلمة لنفس املستفيد ،حيث صدر في حقه أمر باستخالص مبلغ
 2.750درهم بدال من  7.750درهم عن كل ثالثة أشهر؛
— — يتم فرض الرسم على شغل امللك اجلماعي بالنسبة لوضع الهواتف العمومية واألجهزة املتعلقة بها (أعمدة،
صناديق ،)...حيث مت احتساب الرسم على أساس تصريحات شركات االتصال بدون أي مراقبة لصحتها أو معاينة
ميدانية للتأكد من عناصر تصفية الرسوم املتعلقة بها؛
— —يتم حتصيل الرسم املفروض على بعض املستفيدين من شغل األمالك اجلماعية العامة لنفس الفترة بصفة
متكررة نظرا إلعداد أوامر باستخالص الرسوم تتعلق بفترات متداخلة؛
— —ال تستخلص اجلماعة املبلغ الكلي للرسم املفروض على امللزمني حيث أنها تقوم بتحصيل الرسوم اآلنية دون
التأكد من آداء امللزمني ما بذمتهم برسم السنوات الفارطة مما ينتج عنه إعفاء املدينني من تسديد ما بذمتهم من
دين ،كما هو الشأن مثال بالنسبة للتراخيص التالية 2012 /04 /01 :و 2012 /24و 39و 2008 /41و 2008 /80و2008 /74
و 2008 /47و 2008 /56و.2008 /66
— —اليقوم اآلمر بالصرف باعداد أوامر باملداخيل وإرسالها إلى اخلازن اجلماعي للتكفل بها وتطبيق اإلجراء ات املترتبة عن
عدم أداء امللزمني للرسوم املفروضة مما يؤدي إلى تقادم املبالغ املستحقة على غرار مستغلي أكشاك بيع الصحف
والورود...
شغل امللك العمومي دون ترخيص من اجلماعة ودون أداء الرسوم الواجبة
يقوم جل املستفيدين باستغالل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية دون ترخيص ،وبالتالي
دون أداء الرسوم املستحقة ،وذلك راجع إلى عدم قيام اجلماعة بدورها في منح التراخيص القانونية والقيام باملراقبة
الدورية .ونذكر على سبيل املثال شغل امللك احمللي من طرف اإلدارات العمومية وجتار السيارات باإلضافة إلى املقطورات
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املتنقلة في منطقة أكدال ومحج الرياض والتي لم يتم الترخيص لها إال في سنة  2013دون تسوية وضعية املعنيني
السابقة لتاريخ الترخيص.
احتالل امللك العمومي بدون ترخيص من اجلماعة واستخالص مبالغ غير مطابقة للرسم الواجب
تقوم اجلماعة بتحصيل الرسم على استغالل امللك اجلماعي العام من املستفيدين غير املرخصني قانونيا لذلك ،مما
يخالف مقتضيات املادة  12من الظهير الشريف الصادر في  24صفراخلير  30( 1337نونبر  )1918بشأن االحتالل املؤقت
للملك العام حسبما وقع تغييره وتتميمه.
عدم جتديد قرارات االستغالل املؤقت للملك اجلماعي من طرف اجلماعة
ال تقوم اجلماعة بتجديد قرارات االستغالل املؤقت للملك اجلماعي رغم انتهاء صالحيتها ،مما يشجع املستفيدين على
االستمرار في االستغالل بصورة غير قانونية .ونذكر على سبيل املثال القرارات رقم  15439بتاريخ  1981 /05 /15و23150
بتاريخ  1992/ 08/ 10و 5941بتاريخ  ،1997 /12 /09حيث تستلزم هذه الوضعية استخالص الغرامات القانونية املترتبة.
التأخر في استخالص الرسم املفروض عن االستغالل املؤقت للملك العمومي
تعرف اجلماعة تأخيرات هامة في إحصاء االستغالل املؤقت للملك العمومي واستخالص الرسوم املستحقة عنه والتي
تصل في معظم األحيان إلى أربع سنوات في غياب اتخاد اجلماعة للتدابير واالجراء ات املفروضة قانونيا في حينها .ونذكر
على سبيل املثال التراخيص رقم  2008 /49و 2010 /33و 2010 /72و 2011 /15و 11 /04و 2010 /73و 2010 /18و.2011 /55
عدم استخالص الرسم املفروض عن رخصة استغالل امللك العمومي ملدة محددة
ال تقوم اجلماعة باستخالص الرسم املفروض عن استغالل امللك العمومي ملدة محددة ،ال سيما عند جتديد الرخص
املرتبطة بها ،فمثال جددت اجلماعة رخصة استغالل امللك اجلماعي لنفس املستفيد لست مرات متتالية دون استخالص
أي رسم بصدده.
عدم تضمني أسس تصفية مبالغ الرسوم في األوامر باملداخيل املعدة من طرف اآلمر بالصرف
ال يقوم اآلمر بالصرف بتحديد عناصر تصفية الرسوم املفروضة في أوامر االستخالص املوجهة للخازن اجلماعي ،مما
يخالف مقتضيات املادة  25من املرسوم رقم  2.76.576بتاريخ  5شوال  30( 1396شتنبر  )1976بسن نظام حملاسبة
اجلماعات احمللية وهيئاتها ،واملادة  28من املرسوم رقم 2.09.441الصادر بتاريخ  17من محرم  03( 1431يناير  )2010بسن
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
تقصير اجلماعة في تفعيل آليات التنسيق بني مصاحلها ينعكس سلبا على املداخيل املترتبة عن
استغالل امللك العمومي
يؤدي تقصير اجلماعة في تفعيل آليات التنسيق والتواصل املؤسساتي بني مصاحلها (مثل مصلحة املمتلكات ووكالة
املداخيل) إلى حرمانها من مداخيل هامة .حيث أن الرخصة املمنوحة من طرف مصلحة املمتلكات ال يتم تبليغها
إلى وكالة املداخيل لتتمكن من التكفل بالرسوم املتأتية عنها ،وكذا بالنسبة ملصلحة املمتلكات التي ال تبلغ بقائمة
املدينني حتى متتنع عن جتديد الرخص أو تعديلها قصد إلزام املستفيدين من دفع ما بذمتهم من دين حيال اجلماعة .نذكر
على سبيل املثال الرخصة رقم  2009/ 43بتاريخ  23مارس  2009التي مت استبدالها بالرخصة رقم  2010/ 26بتاريخ 2010/ 01/ 02
لصالح ملزم آخر دون تصفية وإصدار أمر باالستخالص والتكفل بالذيون الناجتة عن ذلك.
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3 .3الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية
أو صناعية أو مهنية
غياب إحصاء شامل حملتلي امللك العام اجلماعي
يقتصر منح رخص شغل األمالك اجلماعية على اخلاضعني لهذا الرسم الذين يبادرون بتقدمي طلبات في املوضوع إلى
مصلحة األمالك اجلماعية .وقد مت تأكيد هذه املالحظة من خالل عينة تضم  326حالة من محتلي امللك اجلماعي ،حيث
لم تتمكن وكالة املداخيل من التعرف على  %61من هؤالء اخلاضعني للرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة
مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية.
وفي نفس اإلطار ،منحت اجلماعة ،منذ سنة  128 ،2007رخصة فقط لالحتالل املؤقت للملك العام اجلماعي ،في حني
يبلغ عدد احملالت املستغلة  471محال .وتتفاقم هذه الوضعية في غياب تتبع ومراقبة اجلماعة لعمليات االحتالل املؤقت
لألمالك اجلماعية العامة.
غياب التحقق من صحة القيم اإليجارية املصرح بها
ال تتوفر اجلماعة على وثيقة مرجعية خاصة بالقيم اإليجارية ملدينة الرباط والتي يجب حتديدها في إطار اإلحصاء العام
لألمالك اخلاضعة لرسم النظافة ،تطبيقا ملقتضيات املادة  191من القانون  30.89املتعلق بنظام الضرائب املستحقة
للجماعات احمللية وهيئاتها.
وال تقوم اجلماعة بالتحقق من صحة القيم اإليجارية املصرح بها من طرف اخلاضعني للرسم املفروض على شغل األمالك
اجلماعية العامة مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية .وقد تبني من خالل دراسة عينة
تضم  36حالة بناءا على املعلومات املتوفرة لدى املديرية اجلهوية للضرائب ،أن هناك فارقا في القيم اإليجارية يبلغ
 212.151درهم سنويا مقارنة مع املعلومات املعتمدة من طرف اجلماعة.
جتديد عقود استغالل امللك العمومي اجلماعي من طرف ست شركات دون أن تقوم هذه األخيرة بتسديد
متأخراتها من الديون
أبرمت اجلماعة احلضرية السابقة أكدال-الرياض عقودا مع ست شركات تعمل في مجال اإلشهار من أجل شغل امللك
العام .وقامت اجلماعة احلضرية احلالية بتجديد هذه العقود لسنة إضافية بالرغم من عدم تسديد هذه الشركات
ملتأخراتها من الديون املستحقة لفائدة اجلماعة ،والتي تبلغ  669.044,11درهم.
غياب الترخيص املتعلق بامللصقات األشهارية وعدم أداء الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية
العامة
أدى ضعف اإلحصاء وغياب اإلجراءات الالزمة إلى وجود مجموعة من اخلاضعني الذين ال يقومون باداء الرسم املفروض على
شغل األمالك اجلماعية العامة .ونذكر في هذا األطار احلاالت التالية:
— —شركة “م” التي قامت بوضع ملصق إشهاري على واجهات مكاتبها املتواجدة مبحج الرياض؛
— —شركة “ ”A.Pالتي قامت بوضع ملصقات إشهارية على واجهات األكشاك التي تستغلها .وقد تبني من خالل
التحريات في عني املكان أن هذه الشركة تستعمل واجهات األكشاك لبيع خدمات إشهارية لفائدة شركات
االتصاالت ،وذلك في غياب أي ترخيص مسبق من طرف اجلماعة؛
— —املركز التجاري “ ”C Mالذي يعرض مساحات مخصصة لإلشهار يتم التكفل بها من طرف املصلحة اإلشهارية «»B
التابعة له ،والتي تقوم بتخصيص واجهات املركز التجاري لإلعالنات االشهارية في غياب أي ترخيص مسبق من
طرف اجلماعة وآداء الرسوم املترتبة عنها؛
— —اإلعالنات اإلشهارية املوضوعة على واجهات احلافالت دون ترخيص ودون الرسوم املستحقة وفي غياب أي إجراء
متخذ من طرف اجلماعة لتسوية هذه الوضعية؛
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— —شركة “ ”C. Mالتي قامت بتثبيت لوحات إشهارية بامللك العام دون ترخيص مسبق من طرف اجلماعة ودون أداء
الرسم ذي صلة؛
— —الشركة العقارية “ش ”.التي تستعمل مبحج الرياض لوحات إشهارية ( 29لوحة) لعرض ملصقات إشهارية لفائدة
شركة“م” ،وذلك دون ترخيص مسبق من طرف اجلماعة ودون أداء الرسم املعني.
غياب تتبع لوضعية الرسوم املستحقة
ال تتخذ وكالة املداخيل التدابير الالزمة لتتبع االداء ات املستحقة واملتعلقة باخلاضعني الذين يشغلون امللك العام
اجلماعي ،مما أدى إلى تقاعس جل اخلاضعني لهذه الرسوم في آداء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة اجلماعة .وقد أبرزت
دراسة عينة مكونة من  128خاضعا للرسم إلى كون  % 38فقط من هؤالء اخلاضعني يؤدون الرسم املفروض على شغل
األمالك اجلماعية العامة مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية.

4 .4منتوج كراء العقارات اجلماعية
التأخر في إصدار أوامر االستخالص املتعلقة باستغالل املركب الرياضي موالي احلسن
تبني من خالل دراسة أوامر االستخالص املتعلقة بعقد التفويض املبرم مع شركة ( )F Gلتدبير املركب الرياضي موالي
احلسن ،أن هناك تأخر كبير في إصدار أوامر االستخالص والتكفل بها من طرف اخلازن اجلماعي واستخالص املبالغ املتعلقة
بذلك والتي لم يتم إجنازها إال في سنة  .2012كما لوحظ حتمل اجلماعة بطريقة غير مشروعة جلميع املصاريف املتعلقة
باستهالك املاء والكهرباء لهذا اجملمع ،حيث وصلت قيمة املبالغ املؤداة من طرف اجلماعة  700.000درهم سنة .2012
عدم إصدار أوامر االستخالص
ال يقوم اآلمر بالصرف بإصدار أوامر االستخالص اخلاصة باألكرية ،ونذكر على سبيل املثال:
— —شركة « »Cمنذ سنة 2010؛
— — احملالت املتواجدة بسوق الكرعة ،حيث يبلغ اجملموع الشهري للمبالغ املستحقة  85.000درهم (أي ما مجموعه
 9.180.000درهم منذ سنة)2004؛
— —احملالت املوجودة بسوق اجللود مببلغ سنوي يصل إلى  12.600درهم ( أي  113.400درهم منذ ينة )2004؛
— —احملالت املتواجدة مبركز وادي الذهب ،حيث يصل املبلغ السنوي  37.000درهم؛
— — بعض احملالت التجارية بالسوق املركزي ،حيث يصل مبلغ الكراء  37.408درهم للمحل الواحد.
عدم حتيني قيمة السومات الكرائية املطبقة من طرف اجلماعة
لم تقم اجلماعة بتحيني السومات الكرائية املطبقة على احملالت املستغلة ،إذ أن السومة الكرائية املطبقة من طرف
اجلماعة تقل بكثير عن األثمنة املتداولة في مناطق تواجد تلك العقارات ،ونذكر على سبيل املثال:
— —احملالت التجارية املتواجدة باملركز التجاري مدينة العرفان :ال تتجاوز مداخيل اجلماعة من استغالل هذه احملالت
التجارية مبلغ  49.200درهم سنويا ،أي ما يعادل  4.100درهم شهريا ،وهي مبالغ جد زهيدة باملقارنة مع السومات
الكرائية املطبقة على احملالت التجارية اململوكة للخواص ،والتي تفوق نسبتها  % 1100مقارنة مع ما تطبقه
اجلماعة .أضف إلى ذلك ،عدم جتديد اجلماعة لعقود االستغالل رغم نهاية سريان العقود السابقة؛
— —ضعف السومة الكرائية املطبقة على املساكن املتواجدة بأكدال ( )Haut Agdalمقارنة مع القيم اإليحارية
املتداولة بنفس املنطقة من احلي ،حيث ال تتجاوز السومة الكرائية املطبقة من طرف اجلماعة  66درهم للشهر
بالنسبة لسكن تبلغ مساحته  470متر مربع .وفي املقابل تقوم اجلماعة بأداء سومات كرائية باهضة في أحياء
أخرى كاليوسفية التي يصل فيها املبلغ املؤدى من طرف اجلماعة إلى  9.680درهم؛
— —احملالت املستغلة من طرف مهنيي املتالشيات ( )les ferrailleursوالتي ال تتجاوز قيمة السومة الكرائية املؤداة
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للجماعة مبلغ  15درهم شهريا.
تفويت عقارات جماعية دون ترخيص من طرف اجلماعة
عرفت مجموعة من احملالت اجلماعية تفويتات أو تقسيمات من طرف مستغليها في غياب أي إجراء متخذ من طرف
اجلماعة .وعلى الرغم من ذلك ،تقوم اجلماعة باستخالص وجيبات الكراء املؤداة من طرف املستغلني اجلدد؛ ونذكر على
سبيل املثال ،احملالت املتواجدة بكل من سوق املتالشيات ومدينة العرفان والسوق املركزي.
استخالص الوجيبات الكرائية على الرغم من نهاية سران عقود االستغالل
تقوم اجلماعة باستخالص الوجيبات الكرائية على الرغم من نهاية سريان عقود االستغالل ؛ ونذكر على سبيل املثال
احملالت املتواجدة باملركز التجاري مدينة العرفان على الرغم من تنبيه اجلماعة من خالل املراسلة رقم  4020بتاريخ 17
مارس  2005واملراسلة املؤرخة في  16يناير  2003املوجهة ملصلحة املمتلكات اجلماعية.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•على املستوى املؤسساتي واإلجرائي:
— —وضع مسطرة تنظم تبادل املعلومات من أجل فرض الضريبة على كل امللزمني ومراقبة شغل امللك العام
وتطبيق الرسوم بناء على املدة الفعلية الحتالل امللك العام اجلماعي؛
— —إرساء آليات التنسيق بني مختلف مصالح اجلماعة مع توضيح املسؤوليات املنوطة مبختلف املتدخلني في
تدبير شغل امللك العام اجلماعي.
•على مستوى تدبير مداخيل األمالك اجلماعية:
— —ضبظ الوعاء الضريبي بغية الرفع من مردودية األمالك اجلماعية؛
— —تسوية التراخيص املمنوحة في إطار شغل امللك العام اجلماعي؛
— —وضع معايير خاصة باستعمال امللصقات األشهارية؛
— —تفعيل املراقبة املادية وامليدانية املتعلقة بشغل امللك العام اجلماعي؛
— —حتيني عقود الكراء وجتديدها عند اإلقتضاء وبالتالي الرفع من السومات الكرائية املطبقة ؛
— —مراقبة استعمال العقارات اجلماعية موضوع عقود الكراء واتخاد التدابير الالزمة في حالة تغيير موضوع
استغاللها؛
— —الرفع من جودة املعلومات والبيانات املتعلقة باخلاضعني واملوجهة للخازن اجلماعي للتكفل بها.

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

83

 .IIجواب والي جهة الرباط سال زمور زعير ،عامل عمالة الرباط ،ورئيس اجمللس
اجلماعي للرباط
(نص مقتضب)

أوال .الرسوم احمللية
1 .1الرسم على عمليات جتزئة األراضي
منح تراخيص تقسيم األراضي في عمليات تخص جتزئة األراضي
تقـوم مصالـح البلديـة بتسليم رخص التجـزيئ طبقـا ملقتضيات القوانيـن املعمـول بهـا والتي تتطلب وضع جميع
الوثائق اإلدارية والطبوغرافية اخلاصة مبشروع التجزئة املشار إليه فوق مطبوع الرخصة ،إن الظهير اخلـاص بقانـون
التجزئـات مشـار إليـه سابقـا .اإلشكـال الوحيـد هو فـي العبـارة املوجـودة داخـل مطبـوع الرخصـة (تقسيـم
القطعـة إلى اثنني أو ثالثة أو أربعة قطع) مشار إليها في الرخصة والذي حـذف بعـد سنة  2008وهو التاريخ الذي مت
فيه تغيير القرار اجلبائي لبلدية الرباط .
تطبيق الضريبة على عمليات تقسيم األراضي في اجملمعات السكنية
بالنسبـة للملـف  2008/1506قامـت مصالـح البلديــة بتشــاور مـع باقــي املتدخليــن بتخصيص نسبة  % 1من
قيمة شراء األرض ألجل الترخيص لشطـر مـن املشـروع وذلك من أجل حتسيـن مداخيـل البلديـة من جهة وكذلـك
مـن أجـل انطالق املشـروع نظرا حلجمه وألهميته.
عدم تطبيق الرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي في مشاريع اجملمعات السكنية
بالنسبة للمجموعات السكنية املنشأة فوق جتزئـة فاحتسـاب الرسـم بالنسبـة للمساحـــة املبنية يتم عند تسليم
الرخص وتبعا للقرار اجلبائي الذي يحدد  20درهـم للمتر املربع بالنسبـة للفيال .و 30درهم للمتر املربع بالنسبـة للعمـارة.
وألجـل جتـاوز هـذه الوضعيـة وفـي إطـار التوازن اجلبائي ستقوم البلدية بتنسيق مع صاحب املشـروع بعـد االنتهـاء
مـن عمليـة التجزيئ بتقدمي القيمة النهائية واإلجمالية للتجهيز ألجل احتساب نسبـة  % 3من قيمـة التجهيزات مع
خصم  % 1من قيمة شراء األرض والتي مت استخالصها مسبقا.
ولإلشارة فإن مصالح البلدية ال تطبق رسم التجزيئ على اجملموعة السكنية التي تنشأ فـوق أرض مجهزة بالطرق
والشبكات اخملتلفة وتطبق الرسم على املساحة املبنية طباقا للقرار اجلبائي اجلاري به العمل.
عدم صدقية كلفة أشغال التجهيز املصرح بها من طرف اجملزئني
إن قسم التعمير يجد صعوبة في مراقبة التصريحات والوثائق املستعملة ألجل احتساب الرسوم اجلبائية .ومستقبال
ستقوم مصاحلنا بالتنسيق مع جميع ااملصالح اخملتصة (القسم التقني،ريضال واتصاالت املغرب) ألجل إيجاد حلول
مالئمة وتخصيص رسم وفق معيار محدد مع محاولة تكوين موظفني متخصصني يعهد إليهم مسؤولية احتساب
الرسوم .
أما بالنسبة للملف  1998/01/06فإن املصلحة املكلفة باحتساب الرسوم اعتمدت على أساس احتساب القيمة املشار
إليها في أصل الفاتورة املعد من طرف شركة متخصصة ولم يأخذ بعني االعتبار املبلغ املسجل فوق الوثيقة املسماة
“تقرير تقدميي” والتي هي غير موقعة وليست رسمية.
إن قسم التعمير يشرك القسم التقني في دراسة ملفات التجزئات عبر إرسال امللفات التقنية للتجهيز وتصاميم
التجزئات اخلاصة باملشاريع عبر ورقة إرسال ألجل الدراسة وإبداء الرأي.
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بالنسبة ملصلحة اجلبايات واملقاطعات (فقد مت أخذ هذه النقطة بعني االعتبار للعمل بها مستقبال)*.
إن املبلغ املصرح به من طرف اجملزئ يتم عن طريق شركات التجهيزات أو مكاتب الدراسات املتخصصة .هذه التصريحات
حتمل توقيع املدير أو املسؤول عن هذه الشركات أو املكاتب وعلى أساس هذه الوثائق املوقعة تقوم مصالح البلدية
مبطابقة مالئمة هذه الوثائق وتقوم مصلحة حقوق الترميم باحتساب الرسم اخملصص بناءا على الوثائق املقدمة**.
منح رخص لتجزئة األراضي دون فرض الرسم املترتب عنها
إن إجمالي  500درهم يتم تطبيقه بالنسبة لرخـص اإلصـالح التعديـالت والتهيئة أي األشغال التي ال متس هيكل
البناية األصلية*.
بالنسبة للتجزئات التي هي في طور اإلجناز ،فإن املصالح البلدية تقوم عند طلب رخصة البناء أو طلب االستالم املؤقت
باستخالص الرسم اخلاص باجلزء اجلاهز للبناء أو اجلزء املطلوب استالمه**.
تسليم شهادة املطابقة بدون األداء الكلي ملبلغ الضريبة املستحقة عن التجزئة
إن احتساب الرسم يتم وفقا للقرار اجلبائي املعمول*.
سيقوم قسم التعمير بتسوية هذه امللفات عند طلب االستالم النهائي من طرف أصحابها**.
عدم شمولية الباقي استخالصه لكل مستحقات اجلماعة برسم الضريبة على عمليات التجزئة
إن البنايات املتواجدة والغير املرخصة والتي ال حتترم تصميم التهيئــة والقوانيــن املعمول بها والتي تتم استحالة
تسوية وضعيتها القانونية وإمكانية ترخيصهـا وبهـذا ال نتمكن من إخضاعها لرسوم وواجبات حقوق الترميم.
عدم مراقبة تصريحات امللزمني وغياب مساطر التنسيق والتواصل بني األطراف املعنية بتراخيص التعمير
ذلك راجـع لضعـف املساطـر التدبيريــة للرســوم اخملصصــة لعمليــات البناء ،وإن املصلحة اخملتصة املكلفة بدراسة
ملفات طلبات البناء مكلفة بدراسـة هـذه املشاريـع وفــق قانـون التعميـر  12/90املتعلـق بالتعميـر .أمـا مصلحـة
حقـوق الترميـم فتقـوم باحتساب الرسم بناءا على املساحة املشيدة اإلجمالية ووفـق القرار اجلبائي املعمول به.
أما بالنسبة ملصلحة اجلبايات فإن قسم التعمير ال يقوم بتسليم رخص البناء أو التجزيئ إال بعد تقدمي صاحب الطلب
لوصـل أداء الرسـوم .مـع االحتفـاظ بنسخـة مـن الوصـل داخل امللف الذي يتم وضعه مبصلحة األرشيف بقسم
التعمير .وأيضا بالنسبة لتسليـم رخص السكن وشهادة املطابقة فإنه مشروط بتقدمي شهـادة اإلبـراء اجلبائـي
املسلمـة من طرف مصلحة اجلبايات.

2 .2الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
غياب إحصاء األراضي احلضرية غير املبنية
بالفعل إن الرصيد العقاري املتواجد على مستوى مدينة الرباط وعلى وجه اخلصوص (منطقة السويسي وحي الرياض)
جد مهم ويتطلب إحصاء .إال أن هذا ال مينع عن القول أن مصالح الوالية طلبت من رؤساء املناطق احلضرية القيام
بإحصاء األراضي احلضرية غير املبنية داخل كل ملحقة إدارية بعمالة الرباط من أجل ضبط املادة الضريبية لهذا الرسم.
وبالرغم من هذه اجملهودات اقتصر اإلحصاء على تعيني العقارات املتواجدة داخل مدينة الرباط دون التوفر على معلومات
تضمن التعرف على هوية املالكني وعناوينهم أو احلصول على أرقام الرسوم العقارية وهو األمر تطلب من اجلماعة فتح
التنسيق مع احملافظة العقارية التي أحلت على ضرورة التوفر على خرائط طبوغرافية كمنطلق أساسي إلجراء إحصاء
شامل ومدقق وهواملقتضى الذي التزمت به اجلماعة وعملت على إداراجه مبيزانية  2013من أجل شراء هذه اخلرائط من
احملافظة العقارية.
* الفقرات باحلروف البارزة وردت في جواب الوالي فقط.
** الفقرات املسطر حتتها وردت في جواب رئيس اجمللس اجلماعي فقط.
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من جهة ثانية ستعمل على خلق جلينة لإلحصاء داخل كل مجلس مقاطعة مدعمة بعون تقني مختص لتدليل
الصعوبات التقنية في هذا اجملال.
عدم وضوح مسطرة فرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
إن اجلماعة ستعمل على تدعيم املصلحة باملوارد البشرية واإلمكانيات الضرورية للتغلب على الرسم املفروض على
األراضي احلضرية غير املبنية كما ستعمل على تقوية التنسيق بني هذه املصلحة وتوسيعه بني املصالح الداخلية
واخلارجية.
غياب مساطر التنسيق والتواصل بني األطراف املعنية
إن اجلماعة تعمل على خلق تنسيق واسع النطاق بني مختلف املصالح الداخلية للجماعة كما تسعى إلى احلصول
على املوقع اإللكتروني للمحافظة العقارية من خالل طلب تقدمت به إلى هذه األخيرة من أجل احلصول على املعلومات
الضرورية لتصفية الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية.

3 .3الرسم على محال بيع املشروبات
عدم مراقبة امللزمني بالرسم املتعلق مبحال بيع املشروبات
لقد حاولت املصالح اجلبائية القيام مبراقبة تصريحات امللزمني بالرسم على محال بيع املشروبات وذلك بواسطة الرسالة
املوجهة إلى املديرية اجلهوية للضرائب والتي من خاللها تطلب تزويدها مبعلومات عن رقم معامالت املؤسسات اخلاضعة
لهذا الرسم غير أنه حلد الساعة لم تتوصل بأي جواب في املوضوع.
التأخر في الفرض التلقائي للرسم على محال بيع املشروبات
ترتكز مسطرة التقدير التلقائي بالدرجة األولى على التبليغ ومن مت فإن مسطرة التبليغ التي تسلكها املصالح اجلبائية
تتم بواسطة السلطة احمللية (امللحقات اإلدارية) غير أن التأخر في التوصل أو عدم التوصل بشهادة التسليم يجعل من
مسطرة التقدير التلقائي عقيمة وعدمية األثر األمر الذي دفع املصالح اجلبائية إلى اختيار أسلوب آخر للتبليغ يستند
على الدقة والسرعة في االجناز أي التبليغ عن طريق أعوانها احمللفني وهو األسلوب الذي أصبح ساري املفعول ابتداءا من
أواخر سنة .2012

4 .4الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية
غياب مراقبة اإلقرارات املودعة من طرف امللزمني بأداء الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية
لقد حاولت املصالح اجلبائية مراجعة وتصحيح مبالغ الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية وذلك بتعاون
مع املندوبية اجلهوية للسياحة.ورغم الرسائل املوجهة إلى هذه األخيرة بخصوص طلب معلومات في هذا الشأن فإن
املصالح اجلبائية لم تتوصل بأي جواب حلد الساحة .وبالرغم من ذلك فإن اجلماعة تسعى إلى فتح تنسيق مع مصالح
األمن الوطني من أجل احلصول على املعلومات الضرورية لتصحيح هذا الرسم.

5 .5الرسم على إتالف الطرق
غياب إخضاع بعض املؤسسات للرسم املفروض على إتالف الطرق قبل سنة 2009
حاليا تطبق الضريبة على إتالف الطرق غلى جميع الشركات واألشخاص دوي املشاريع التي من شأنها إتالف الطرق.
التأخر في تصفية وإعداد األوامر باستخالص الرسم املفروض على إتالف الطرق
سنعمل على إرسال بيان شهري جلميع الضرائب اخلاصة بإتالف الطرق
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عدم مطابقة أسس تصفية الرسم املفروض على إتالف الطرق مع النصوص املعمول بها
سيتم تطبيق جميع القوانني اخلاصة بالضرائب على إتالف الطرق املعمول بها.
عدم وضوح مسطرة تطبيق الرسم على إتالف الطرق
املصالح التقنية للوالية واجلماعة احلضرية للرباط تعمل على املراقبة املسبقة إلتالف الطرق اخلاصة باملشاريع
االستثمارية املهمة وسنعمل مستقبال على إدراج املراقبة جلميع املشاريع.
املراقبة املسبقة التي سيتم برمجتها جلميع املشاريع ستساعدنا على التأكد من صحة املعلومات الواردة مبلفات الرخص
سنعمل مستقبال على تتبع جميع املشاريع املضرة بالطرق كما سنعمل على التأكد من جودة اإلصالحات الالزمة.
تتبع إجناز جميع املشاريع سيلزمنا باالستالم املؤقت والنهائي وكذلك التأكد من جودة وحجم اإلشغال موضوع طلبات
الرخص.

6 .6الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين
التقصير في إعداد األوامر باملداخيل واستخالص الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة
وحافالت النقل العام للمسافرين رغم ضبط اجلماعة للوعاء الضريبي وغياب األوامر باملداخيل من أجل
التكفل بها واستخالص املبالغ املتأتية عنها
قطاع النقل بواسطة سيارات األجرة قطاع حيوي وأغلب امللزمني بالرسم املرتبط به يرفضون أداء املستحقات املترتبة
في ذمتهم بدعوى أنها تشغل كاهلهم ويتهددون بخوض إضرابات في هذا االجتاه .وبالرغم من ذلك تقوم املصالح
اجلبائية بتعقب هؤالء امللزمني بأداء هذه الواجبات وذلك مبناسبة إجراء املراقبة التقنية لدى مراكز الفحص التقني .لكن
هذه العملية لم تسفر عن نتائج ملموسة حيث استمر هؤالء امللزمون في رفضهم ألداء هذا الرسم .ولم يقتصر عمل
املصالح اجلبائية على هذا النطاق بل قامت بتوجيه رسائل إلى والية أمن الرباط قصد حث هؤالء امللزمني على أداء الرسوم
املستحقة أثناء الفحص التقني على اعتبار أن والية األمن تعد من أعضاء اللجنة املشرفة على هذه العملية .غير أن
نتائج هذا اإلجراء ظلت محدودة لم تفي باملطلوب .وأمام هذه الوضعية حاولت املصالح اجلبائية القيام بإصدار األوامر
باملداخيل اخلاصة بهذا الرسم لكن اخلازن رفض حتمل هذه األوامر باعتبارها ال تتضمن بيانات خاصة بهؤالء امللزمني (رقم
بطاقة التعريف الوطنية) ليتسنى له القيام باإلجراءات الالزمة .ومبا أن املصالح اجلبائية ال تتوفر على هذه املعلومات ،فقد
قامت بتوجيه رسالة بشأن طلب هذه البيانات من القسم اخملتص بالوالية لكنها لم تتوصل بأي جواب بهذا املوضوع.
وفي هذا اإلطار سارعت املصالح اجلبائية بتوجيه رسائل إلى كافة امللزمني بالرسم (أصحاب الرخص) تدعوهم فيها إلى
أداء الواجبات املترتبة في ذمتهم مع ضرورة اإلدالء بالبيانات الضرورية التي يستند عليها اخلازن للقيام بتحمل األوامر
باملداخيل .هذا اإلجراء كانت له نتائج نسبية خصوصا خالل سنة  2013وازدادت وتيرة األداء من طرف امللزمني بعد توجيه
رسالة إلى والي أمن الرباط والتي ربطت إجراء املراقبة اليومية ألصحاب سيارات األجرة باإلدالء بشهادة اإلبراء الضريبي
وهو األمر الذي ساهم بشكل فعلي في عملية حتصيل هذا الرسم .

ثانيا -مداخيل األمالك اجلماعية
1 .1الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
عدم ضبط مداخيل االحتالل املؤقت للملك العمومي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية يرجع إلى
تقصير اجلماعة في تتبع تدبيرها
إن الرخصة رقم  2010/09موضوع شغل امللك اجلماعي مؤقتا مت استخالصها بتاريخ  2012/10/03بواسطة الوصل رقم
 24466مببلغ  550,00درهم برسم الربع السنة األخير من عام  2012تطبيقا ملقتضيات هذه الرخصة .في حني فإن املبلغ
 90.000,00درهم الوارد باألمر باملداخيل يتعلق بالوصل رقم  24.459املستخلص يوم  2012/10/03في اسم شركة (.)H T
وهو األمر الذي يعنى أنه حصل خطأ على مستوى كتابة املعلومات باألمر باملداخيل.
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إن الرخصة رقم  2012/06/18ذات املساحة املشغولة  15متر مربع حتدد مبلغ االتاوة ب  750,00درهم لربع السنة في حني
فإن الرخصة رقم  2012/06/19ذات املساحة املستغلة  140متر مربع مت إلغاؤها وتعويضها بالرخصة رقم 2012/11/87
ذات املساحة املستغلة  40متر مربع مببلغ  2.000,00درهم لربع السنة .ومن مت فإن امللزم أدى عن الرخصتني مببلغ يعادل
 2.750,00درهم.
فيما يخص هذه النقطة ،فإن األمر ال يتعلق بإلزام مزدوج وإمنا يتعلق برخصتني لشغل امللك العمومي بأماكن مختلفة
لنفس املؤسسة.
جتب اإلشارة إلى أن الرخص املتعلقة بشغل امللك اجلماعي برسم سنوات  2008و  2009و 2010و 2011و 2012لم تتوصل
بها مصلحة وكاالت املداخيل .إال في سنة  2012من أجل االستخالص وذلك تبعا لتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات.
يرجع السبب في عدم إصدار األوامر باملداخيل إلى كون املصلحة ال تتوفر على أية رخصة بخصوص شغل امللك اجلماعي
(األكشاك) وأن ما لديها سوى سجل يتضمن أسماء امللزمني حصلت عليه إبان تبادل املهام بني جماعة الرباط حسان
وجماعة الرباط .ومن أجل معاجلة هذه الوضعية فإن اجلماعة ستعمل على البت في أمر هؤالء امللزمني من أجل تسوية
وضعيتهم اجلبائية.
شغل امللك العمومي دون ترخيص من اجلماعة ودون أداء الرسوم الواجبة
عند وضع أي طلب بشأن الترخيص باستغالل امللك العمومي ،يتم عرضه على اللجنة اخملتصة لدراسته.
عند موافقة اللجنة املذكورة على الطلب ،يتم إعداد الرخصة والتي توجه نسخ منها إلى املصالح واألقسام املعنية.
أمام رفض اخلازن اجلماعي تعمل األوامر باملداخيل املتعلقة بهذا الرسم الفتقار هذه األخيرة على البيانات املتعلقة
بامللزمني (رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم السجل التجاري) فإن املصالح اجلبائية قامت باستخالص الواجبات
املقابلة لهذا الرسم مادام هـؤالء امللزمني تقدموا لألداء بتـلقائية.
عدم جتديد قرارات االستغالل املؤقت للملك اجلماعي من طرف اجلماعة
تقوم املصالح اجلماعية ،كلما تبني لها استغالل للملك العمومي بدون ترخيص ،بتطبيق العقوبات املنصوص عليها
بالقوانني واألنظمة املعمول بها (أمثلة).
— —األسواق املمتازة«.»C. M
— —الوكالة البنكية ل «الب .الش».
ولتالفي النقص احلاصل في املوارد البشرية ووسائل العمل لتسهيل عملية املراقبة واملتابعة الدقيقة الستغالالت امللك
العمومي ،فقد مت التنصيص بالقرار التنظيمي الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا ،على إحداث جلنة يعهد إليها مراقبة
وضبط استغالل امللك العمومي.
كما سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن احلاالت املعنية بشغل امللك العمومي بدون ترخيص .وفيما يخص احملالت
املشار إليها بالتقرير سيتم البحث فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها.
()...
التأخر في استخالص الرسم املفروض عن االستغالل املؤقت للملك العمومي
جتب اإلشارة إلى أن املصالح اجلبائية لم تكن تتوفر على رخص شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا والصادرة في سنوات
 2008و 2009و 2010و 2011و 2012إال في حدود سنة  2012أي بعد نتائج مراقبة التسيير املنجز من طرف اجمللس اجلهوي
للحسابات برسم سنة .2011
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عدم حتديد أسس تصفية مبالغ الرسوم في إطار األوامر باملداخيل املعدة من طرف اآلمر بالصرف
في احلقيقة يتم إصدار األمر باملداخيل اخلاصة بهذا الرسم دون تبيان عناصر التصفية وذلك راجع باألساس إلى كون
العمل اجلبائي الزال يوضب يدويا وكذلك إلى الكم الهائل لألوامر باملداخيل التي تصدر في أخر كل شهر .وأمام هذه
الوضعية ،فإن اجلماعة اعتمدت نظام معلوماتي في هذا امليدان سيعمل على تفادي الوقوع في مثل األخطاء.
تقصير اجلماعة في تفعيل آليات التنسيق بني مصاحلها ينعكس سلبا على املداخيل املترتبة عن
استغالل امللك العمومي
إعداد أية رخصة باستغالل امللك العمومي اجلماعي ،يتم توجيهها إلى املصالح اجلماعية والوالئية املعنية بامللك
العمومي.
وفي أعقاب تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات لسنة  ،2011ال يتم تسليم أية رخصة إال بعد أداء الواجبات املترتبة عنها مما
يساعد مصلحة وكالة املداخيل بتسجيل املستفيد في سجالتها.
أما بالنسبة للرخصة عدد  2009/43الصادرة بتاريخ  2009/03/23فقد مت إلغاؤها ،بطلب من املعني باألمر ،ومت تعويضها
بالرخصة رقم  2010/26بتاريخ .2010/02/01
()...

2 .2الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية
أو صناعية أو مهنية
غياب إحصاء شامل لشاغلي امللك العام اجلماعي
أمام النقص احلاصل في املوارد البشرية واملادية ،لم يسمح لنا بضبط مستغلي امللك العمومي اجلماعي .ولتسوية هذه
الوضعية ،سيتم خلق جلنة خاصة يعهد إليها مهام مراقبة وضبط استغالل امللك العمومي وفقا ملا جاء في القرار
التنظيمي الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا.
غياب التحقق من صحة القيم اإليجارية املصرح بها
تقوم املصالح اجلبائية بإحصاء املادة الضريبية املتعلقة بشغل امللك اجلماعي مبنقوالت أو عقارات ومن أهم العناصر
املكونة للوعاء الضريبي هي القيمة اإليجارية لضريبة التجارة وهو العنصر الذي ال تتوفر عليه املصلحة الن أغلب
امللزمني ال ميدون أعوان اإلحصاء بهذه القيمة الشيء الذي يجعل اإلدارة ملزمة باعتماد تقدير القيمة اإليجارية على
أساس األنشطة املشابهة وذلك بعد تقاعس املديرية اجلهوية للضرائب في مد املصالح اجلبائية بهذه القيمة رغم
املراسالت املوجهة إليها في املوضوع.
جتديد عقود استغالل امللك اجلماعي من طرف ست شركات دون أن تقوم هذه األخيرة بتسديد متأخراتها
من الديون
مت استدعاء الشركات التي سبق للمجلس اجلماعي أن رخص لها الستغالل امللك العام اجلماعي لغرض اإلشهار والتي
مترتبة بذمتها ديون لفائدة اجلماعة لتسوية وضعيتها داخل .آجال محددة مع أداء املتأخرات التي بذمتها لفائدة اجلماعة.
وفي حالة عدم امتثال الشركات لتسوية وضعيتها القانونية واملالية ،ستعمد اجلماعة إلى اتخاذ التدابير الزجرية وإلغاء
التراخيص وقد مت الشروع في القيام بالالزم.
غياب الترخيص املتعلق بامللصقات اإلشهارية وعدم أداء الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية
العامة
أمام الفراغ التشريعي اخلاص باإلشهار ،فإنه مت القيام بإعداد مشروع قرار تنظيمي خاص باالستغالل املؤقت للملك العام
اجلماعي لغرض اإلشهار ،مت توجيهه خملتلف املصالح اجلماعية قصد الدراسة وإبداء الرأي.
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وسيتم استصدار القرار التنظيمي والعمل مبقتضياته عند التأشير عليه.
كما أن املصالح البلدية منكبة على عملية إحصاء لتحيني املعطيات املتوفرة ،وذلك من أجل القيام باستخالص املبالغ
املستحقة لفائدة اجلماعة.
على الرغم من ذلك ،فقد مت توجيه إنذارات للشركات املعنية للحصول على التراخيص ،وسيتم حترير محاضر باخملالفات
املضبوطة وتطبيق اجلزاءات املترتبة عنها وفق القوانني املعمول بها
سيتم عقد اجتماع خاص بني املصالح اجلماعية والوالئية من جهة ،وإدارة شركة «شالة العقارية» من جهة أخرى وذلك
لتسوية وضعية جميع استغالالت امللك العمومي مبحج الرياض.
()...
غياب تتبع لوضعية الرسوم املستحقة
على مستوى حتصيل الرسم على شغل امللك اجلماعي مؤقتا مبنقوالت أو عقارات فإن املصلحة ال تتوفر على وسيلة لردع
امللزمني بالرسم وحثهم على أداء الواجبات املترتبة في ذمتهم .باإلضافة إلى ذلك فإن اخلازن اجلماعي يرفض حتمل األوامر
باملداخيل بدعوى أن هؤالء امللزمني ال يتوفرون على ترخيص في املوضوع.

3 .3غياب منتوج كراء العقارات اجلماعية
التأخر في إصدار أوامر االستخالص املتعلقة باستغالل املركب الرياضي موالي احلسن
بالفعل تعاقد مجلس مدينة الرباط مع شركة ‘‘ف’’ من أجل تسيير املركب الرياضي موالي احلسن وانصب اجلانب املالي
من االتفاق على أن تقوم هذه الشركة بدفع مبلغ جزافي في البداية يبلغ  100ألف درهم أما الواجبات املقابلة لهذا
االمتياز فتحددت بنسبة  % 10من رقم معامالتها السنوي .ورغم اجملهودات املبدولة من أجل دعوة هذه الشركة لإلدالء
برقم معامالتها على سنة فإن هذه األخيرة لم تبد أية رغبة في تسوية وضعيتها اجلبائية مما اضطر اجمللس سنة 2012
إلى اتخاذ قرار يقضي باعتماد املبلغ اجلزافي كواجب سنوي أفرزته النسبة املئوية من املداخيل اإلجمالية .وبناء على
ذلك مت إصدار األوامر باملداخيل برسم السنوات التي تخلفت فيها الشركة عن اإلدالء بإقراراتها الضريبية ويتعلق األمر
بسنوات  2009و 2010و 2011مببلغ  300.000,00درهم.
()...
عدم إصدار أوامر االستخالص
بناء على عقد التفويت املبرم بني اجلماعة احلضرية للرباط ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بتاريخ  13يونيو  ،2007بخصوص
تفويت امللك البلدي موضوع الرسم العقاري عدد  ،113425/03البالغ مساحته  88هـ  99آر  84س ،الواقعة مبنطقة تدخل
الوكالة ،واملشتمل على أرض عارية وجزء آخر مشيد عليه سوق مرجان ،مت منذ ذلك احلني إخبار وكالة املداخيل بإيقاف
استخالص واجبات الكراء ،التي أصبحت في ملكية الغير.
()...
بخصوص سوق الكرعة ،فإنه غير تابع لألمالك البلدية وهو محدث بصفة عشوائية ،على قطعة أرضية مخصصة
بحسب تصميم التهيئة املعمول به مساحة خضراء ،وبالتالي لم يسبق للجماعة أن أصدرت قرارات استغالل احملالت
املتواجدة به ،وأن إدراجه بالقرار اجلبائي مت خطأ ،وسيتم تصحيح هذه الوضعية عند تعديل القرار اجلبائي خالل دورة
مقبلة ،وسيتم اقتراح اعتماد طريقة أخرى الستخالص إتاوة االستغالل.
— —اجلماعة احلضرية للرباط تبدل مجهودات من أجل تسوية وضعية جميع العقارات البلدية ،وعلى هذا األساس
فإجراءات تسوية وضعية هذا السوق جارية إلصدار قرارات االستغالل ،واستخالص إتاوات االستغالل.
— —مت إصدار قرارات استغالل احملالت التجارية املتواجدة بسوق واد الذهب غير أن أصحاب احملالت احتجوا بكون قيمة إتاوة
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االستغالل جد مرتفعة ،وبالتالي لم يسددوا ما بذمتهم من متأخرات ،وامللف معروض على أنظار القضاء.
بخصوص بعض الدكاكني املتواجدة بالسوق املركزي فإن اجلماعة ستبدل اجملهودات الضرورية من أجل استخالص
الواجبات وإصدار األوامر باملداخيل املقابلة لذلك.
عدم حتيني قيمة السومات الكرائية املطبقة من طرف اجلماعة
سبق للمجلس اجلماعي ملدينة الرباط ،أن صادق خالل دورته العادية لشهر يوليوز  ،2008على إجراء إعالن طلب عروض
أثمان بالنسبة للمحالت التجارية املتواجدة مبدينة العرفان ،خالل هذا توصل املستفيدين من احملالت التجارية برسائل
إفراغ لهذه احملالت ،غير أنهم التمسوا من اجمللس عدم إجراء هذه السمسرة بدعوى أنهم ميارسون أنشطتهم التجارية
بهذه احملالت.
تبعا لهذا مت عرض هذه النقطة على أنظار اجمللس في عدة دورات،غير أنه لم يتخذ أي قرار في املوضوع.
إال أنه خالل الدورة العادية لشهر فبراير  ،2012مت اتخاذ قرار تشكيل جلنة قانونية لدراسة هذا امللف وإيجاد الصيغة
املناسبة لتسوية وضعية هذا السوق.
()...
مكتب اجمللس اجلماعي ملدينة الرباط ،منكب على تسوية وضعية هذا امللف ،وذلك بإفراغ العقار واسترجاعه ،واستغالل
القطعة األرضية في مشروع عام يعود بالنفع على اجلماعة.
هذه العملية تتم دون علم اجمللس اجلماعي ،وأن تسوية هذه الوضعية سيتم أخذها بعني االعتبار عند اتخاذ القرار
املناسب من طرف اجمللس عند تسوية وضعية هذه احملالت.
تفويت عقارات جماعية دون ترخيص من طرف اجلماعة
هذه العملية تتم دون علم اجمللس اجلماعي ،وأن تسوية هذه الوضعية سيتم أخذها بعني االعتبار عند اتخاذ القرار
املناسب من طرف اجمللس عند تسوية وضعية هذه احملالت.
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عمليات إعادة الهيكلة على مستوى اجلماعة احلضرية
اخلميسات
تعرف مدينة اخلميسات انتشارا واسعا لألحياء العشوائية الناجمة عن بناء مساكن ببقع أرضية ،نتجت عن تقسيم
عقاري غير قانوني وغير مراقب .وقد انعكس هذا التطور العمراني غير املنظم على ظروف عيش ساكنة األحياء ناقصة
التجهيز.
وقد قام اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط بهمة رقابية الهدف منها تقييم مدى حتقيق األهداف املسطرة في إطار
عمليات إعادة هيكلة األحياء العشوائية.
إضافة إلى ذلك ،مت القيام بتقييم مدى حتقيق األهداف التي سطرتها االتفاقيات الثالث التي مت إبرامها من طرف اجلماعة
في مارس  2005والتي تدخل في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
1 .1انتشار األحياء العشوائية مبدينة اخلميسات
تشغل األحياء العشوائية حيزا هاما من املشهد احلضري ملدينة اخلميسات ونواحيها ،حيث متثل هذه األحياء ما يناهز
 %60من اجملال احلضري للمدينة.
وقد بلغ عدد األحياء العشوائية التي تتوفرعلى تصاميم إعادة الهيكلة ،بني سنتي  1979و 34 ،2009حيا ( 27منها تدخل
في نطاق املدار احلضري ملا قبل سنة  2009و 7أحياء مت ضمها للمدار احلضري بعد سنة  .)2009أضف إلى ذلك األحياء التي
تشملها دراسات في طور اإلجناز إلعادة هيكلتها ،والتي تهم أحياء السعادة وأحفور املعطي وآيت بلقاسم وبالد البويرات
وآيت عسري وعني اخلميس (الشطر  )2والديور احلومر ودوار اخملازنية.
وفي سنة  ،2009عرف املدار احلضري ملدينة اخلميسات توسيعا نتج عنه ضم أحياء عشوائية  ،كانت تابعة للجماعتني
القرويتني مجمع الطلبة وسيدي الغندور.
ومن جهة أخرى ،عرف عدد التجزئات املرخصة مبدينة اخلميسات تراجعا هاما بني سنتي  1979و ،2012في حني أن عدد
الساكنة عرف ارتفاعا ملحوظا في نفس الفترة ،مما نتج عنه طلبا متزايدا على السكن .وقد أدى هذا الوضع إلى تكاثر
األحياء العشوائية المتصاص الضغط املتزايد على السكن.
فقد مت خلق  13.023بقعة أرضية في إطار التجزئات القانونية ،في حني وصل عدد البقع األرضية املنجزة في إطار تصاميم
إعادة الهيكلة  17.599بقعة ،وذلك في الفترة املمتدة بني  1979و.2012
في نفس الفترة أيضا ،وصلت املساحة اإلجمالية لألحياء املتوفرة على تصاميم إعادة الهيكلة إلى  266هكتار و 60آر و60
سنتيار ،في حني أن املساحة اإلجمالية للتجزئات القانونية لم تتعد  189هكتار و 85آر و 7سنتيار.

2 .2إعادة الهيكلة دون تسوية الوعاء العقاري ودون ضمان األمن العقاري للساكنة املعنية
تقسيم غير قانوني لألراضي احلضرية في غياب الدور الرقابي للجماعة
يرجع السبب الرئيسي النتشار السكن غير الالئق إلى التقسم العقاري غير القانوني الذي أقدم عليه مجموعة من
املالك الكبار ،حيث قام هؤالء بتقسيم أراضيهم وبيعها ،خالفا ملقتضيات املادة  58من القانون رقم  25. 90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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وقد مت القيام بهذه التجاوزات دون أن تقوم اجلماعة احلضرية بالدور املنوط بها في مجال املراقبة طبقا ملقتضيات املادة
 66من القانون رقم  ،25 .90التي حتمل موظفي اجلماعة املعتمدين من طرف رئيس اجمللس اجلماعي مسؤولية مراقبة
التقسيمات العقارية غير القانونية.
وقد قام  14مالكا كبيرا ،بحي الفرح  2على سبيل املثال ،ببيع ما مجموعه  8هكتار  12آر  28سنتيار ،وذلك قبل انطالقة
عملية إعادة الهيكلة.
إعادة الهيكلة دون التسوية املسبقة للوعاء العقاري
متت املوافقة على تصاميم إعادة الهيكلة من طرف جلنة الطرقات املكونة من اجلماعة احلضرية ومصالح العمالة
ومصالح تدبير املاء والكهرباء واملندوبية اإلقليمية للتعمير ،وذلك دون حتديد مسبق لألراضي املعنية بإعادة الهيكلة وفي
غياب الوثائق املثبتة للملكية.
ضم نسبة كبيرة من األراضي غير املبنية في عمليات إعادة الهيكلة
وافقت جلنة الطرقات على تصاميم متعلقة بإعادة الهيكلة شملت مساحات كبيرة من األراضي الفارغة ،في حني أن
عمليات إعادة الهيكلة تخص التدخل في مناطق مبنية تفتقر للتجهيزات األساسية واملرافق العمومية.
شمل التصميم املتعلق بحي ضاية نزهة ،على سبيل املثال % 90 ،من األراضي الفارغة ،كما أن  % 16,8فقط من املساحة
اإلجمالية حلي الفرح  2كانت تشغلها بنايات قبل املوافقة على تصميم إعادة الهيكلة.
عدم تسوية الوضعية العقارية بعد البناء
لم يتم حتقيق األمن العقاري للساكنة القاطنة باألحياء املشمولة بإعادة الهيكلة ،وذلك راجع إلى عدم تسوية الوعاء
العقاري لألراضي قبل املصادقة على التصاميم اإلجمالية .األمر الذي أدى إلى صعوبة استخراج الرسوم القعارية الفردية
للبقع املبنية.

3 .3إعادة الهيكلة دون إجناز البنيات األساسية
 املصادقة على عمليات إعادة الهيكلة دون إجناز الدراسات التقنية القبلية
متت املوافقة على تصاميم إعادة الهيكلة من طرف جلنة الطرقات دون أن يتم إرفاق الطلبات املقدمة من طرف الوداديات
بالدراسات التقنية الضرورية ،طبقا ملا تنص عليه املادة  18من القانون رقم .25 .90
إن الترخيص بالبناء في املناطق املشمولة بإعادة الهيكلة ،في غياب الدراسات التقنية ،يعرض هذه األبنية خملاطر متعددة
كالفيضانات واجنراف التربة .يشمل التصميم املوافق عليه ،في عني اخلميس مثال ،منطقة معرضة خلطر الفيضانات
واجنراف التربة ،حيث يبلغ عدد البقع املعنية بهذه اخملاطر  141بقعة ،أي ما يشكل  % 13من مجموع البقع التي يضمها
التصميم ،علما أن  51بقعة متواجدة فوق مجرى وادي اخلميس.
تنطبق نفس املالحظة على حي محمد أو موسى ،حيث متت املوافقة على التصميم اإلجمالي دون األخد بعني االعتبار
استحالة ربط شبكة التطهير للحي بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي ملدينة اخلميسات ،نظرا لتواجد احلي في
منخفض يستوجب القيام بدراسات تقنية وجتهيزات خاصة لربطه بالشبكة الرئيسية للمدينة.
استفادة املالكني الكبار من عدد هام من البقع دون حتمل مصاريف التجهيز
أدى ضم األراضي غير املبنية لعمليات إعادة الهيكلة إلى استفادة املالكني الكبار من عدد هام من البقع األرضية املرخصة
في تصاميم إعادة الهيكلة ،وذلك دون مساهمة هؤالء املالكني في مصاريف إجناز البنيات األساسية ،كما تنص على ذلك
املواد من  51إلى  55من القانون رقم  .25 .90نذكر على سبيل املثال احلاالت التالي:
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العمليات
عني اخلميس
ضاية نزهة
صحراوى

املالكون

عدد البقع املمنوحة

ت.م.ب.م.

36

ه.ت.ب.ه.

52

ب.ت.

40

ب.م.

40

ه.م.

82

ه.م.م.

48

ضعف التجهيزات األساسية باألحياء التي شملتها إعادة الهيكلة
لم يتم بلوغ أحد األهداف األساسية لعمليات إعادة الهيكلة واملتعلق بتجهيز هذه األحياء بالبنيات األساسية املتمثلة
في الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب والطرق .ويرجع السبب إلى غياب الدراسات التقنية قبل املوافقة على
التصاميم اإلجمالية للعمليات وضعف املساهمة املالية للمنخرطني.
عدم اتخاذ اجلماعة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
تقوم الساكنة التي تقع مساكنها في ممرات الطرق املراد إنشاءها بالتعرض على إجناز أشغال هذه الطرق ،ويرجع ذلك إلى
عدم اتخاذ اجلماعة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وعدم اتباع مسطرة نزع امللكية طبقا ملقتضيات الفصل الرابع
من القانون رقم  12 .90املتعلق بالتعمير.
غياب تسلم األشغال في األحياء املشمولة بإعادة الهيكلة
ال تقوم اجلماعة بتسلم أشغال التجهيز التي يتم إجنازها في األحياء املعنية بإعادة الهيكلة ،خالفا ملا تنص عليه املادة
 22من القانون رقم  .25 .90والتي تفيد بأن أشغال التجهيز تكون محل تسلم مؤقت وتسلم نهائي.
منح تراخيص البناء من طرف اجلماعة في مناطق معرضة لألخطار
منحت اجلماعة احلضرية تراخيص البناء في جزء من حي اخلميس علما أن هذا اجلزء معرض ألخطار الفيضانات واجنراف
التربة .ويتعلق األمر بالتراخيص في البقع  9و 21و 30و 194و 213و 215و 238و 624و 624و .628وقد واصلت اجلماعة منح
التراخيص بهذه املنطقة (البقع  34و 36و )217بالرغم من حتديد املنطقة املعرضة لألخطار من طرف جلنة مشتركة تضم
الوكالة احلضرية ووكالة احلوض املائي واجلماعة والسلطة احمللية ،في اجتماع عقد بتاريخ  12نونبر .2012
منح تراخيص البناء من طرف اجلماعة تخص بقعا غير مجهزة
منحت اجلماعة احلضرية تراخيص البناء متعلقة ببقع أرضية دون أن تكون هذه األخيرة موصولة بشبكة الصرف الصحي
واملاء الصالح للشرب ،مما يخالف مقتضيات املادة  47من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
نذكر ،على سبيل املثال ،البقع  578و 601و 624و 677و 628املتواجدة بعني اخلميس والبقع  E75و B25و B90املتواجدة بحي
صحراوى.
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4 .4إعادة الهيكلة في غياب تخصيص مساحات للمرافق العمومية
غياب شبه تام للمرافق العمومية
لوحظ غياب شبه تام للمرافق العمومية في غالبية األحياء موضوع عمليات إعادة الهيكلة ،حيث متت املصادقة على
التصاميم اإلجمالية لهذه األحياء دون تخصيصها ملساحات مخصصة للمرافق العمومية ،الشيء الذي يتنافى مع احد
أهم األهداف املتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة.
املوافقة على تصاميم تعديلية مكنت من رفع عدد البقع اخملصصة لبناء املساكن على حساب املرافق
العمومية
وافقت جلنة الطرقات على تصاميم تعديلية مت مبوجبها إضافة عدد هام من البقع األرضية اخملصصة لبناء املساكن ،وذلك
على حساب الفضاءات اخملصصة للمساحات اخلضراء واملرافق العمومية التي كانت تضمها التصاميم األولية .نذكر،
على سبيل املثال ،حي الفرح  2الذي أضاف فيه التصميم التعديلي  38بقعة مخصصة لبناء املساكن وذلك بحذف
مساحة كانت مخصصة ملرفق عمومي (حمام وفرن) ،وتخفيض مساحة كانت مخصصة ملسجد وحذف طريق عرضه
 12مترا ،وتخفيض عرض طريقني من  12إلى  10أمتار.

5 .5مخالفة مقتضيات تصميم التهيئة في عمليات إعادة الهيكلة
املوافقة على تصاميم إعادة الهيكلة رغم مخالفتها ملقتضيات تصميم التهيئة
متت املوافقة على تصاميم إعادة هيكلة بعض األحياء رغم مخالفتها ملقتضيات تصميم التهيئة .ويتعلق األمر
بالترخيص لبناء في فضاءات مخصصة للمساحات اخلضراء وكذا خفض عرض بعض الطرقات التي حددها تصميم
التهيئة .نذكر ،على سبيل املثال ،املوافقة على تصميم حي عني اخلميس ،الذي يجيز البناء في مناطق خصصها تصميم
التهيئة ملساحات خضراء ،حيث يصل عدد البقع املعنية بهذه اخملالفة  417بقعة.
املوافقة على تصاميم إجمالية جتيز إحداث طرقات جد ضيقة
ضمت بعض تصاميم إعادة الهيكلة املوافق عليها طرقات جد ضيقة ال يتجاوز عرضها في بعض احلاالت أربعة أمتار .وقد
مت الترخيص ،في حي صحراوى مثال ،إلجناز طرق ال يتعدى عرضها املتران ،وهو نفس العرض الذي كانت تعرفه بعض أزقة
احلي قبل املوافقة على التصميم ،مما يبرز عدم القيام مبجهود لتوسيع الطرق في تصميم إعادة الهيكلة ،وترك احلالة كما
كانت عليه قبل املوافقة على التصميم اإلجمالي.
كثافة كبيرة للبقع اخملصصة للبناء في عمليات إعادة الهيكلة
متت املوافقة على تصاميم إعادة الهيكلة جتيز كثافة كبيرة للبقع اخملصصة للبناء ،حيث تبلغ نسبة هذه البقع  81بقعة
في الهكتار ،في حني أن هذه النسبة تبلغ فقط  40بقعة في الهكتار في التجزئات العقارية املرخصة باملدينة.

6 .6إعادة الهيكلة دون إشراك الساكنة املعنية
إعادة الهيكلة دون استشارة املالك األصليني ودون ضمان انخراطهم في العملية
لم يتم ،في عدد كبير من عمليات إعادة الهيكلة ،إشراك واستشارة مجموعة من املالك األصليني الذين يتوفرون على
عقود تثبت ملكيتهم لألراضي موضوع إعادة الهيكلة .وقد أدى هذا الوضع إلى تعرض هؤالء املالك على سير عمليات
إعادة الهيكلة وعلى أشغال التجهيز التي تدخل في إطار هذه العمليات.
منح شواهد تسليم متعلقة ببقع أرضية متواجدة في أراضي مالك غير منخرطني بالودادية
قامت الوداديات املكلفة بعمليات إعادة الهيكلة بتوزيع شواهد تسليم لبعض املستفيدين لبقع متواجدة في أراضي
ترجع ملكيتها ملالك غير منخرطني في الوداديات و الذين لم يتنازلوا على أراضيهم لفائدة هذه األخيرة.
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نذكر ،على سبيل املثال ،ضاية نزهة ،حيث مت توزيع  609بقعة متواجدة بأراضي مملوكة من طرف أشخاص غير منخرطني
في الودادية ،مما أدى إلى تعرض املالك األصليني على أشغال بناء البقع من طرف املستفيدين.
إعداد تصاميم إعادة الهيكلة من طرف السلطات احمللية قبل تأسيس الوداديات
قامت السلطات احمللية ،في بعض احلاالت ،بالقيام مبجموعة من اإلجراءات املتعلقة بإعادة الهيكلة كإعداد التصاميم،
وذلك قبل تأسيس الوداديات باألحياء موضوع هذه العمليات .نذكر ،على سبيل املثال ،املوافقة على تصميم إعادة هيكلة
ضاية نزهة بتاريخ  19مارس  ،1997في حني أن الودادية لم تتأسس إال بتاريخ  24مارس .1997

7 .7النقائص التي شابت منح شواهد التسليم من طرف الوداديات
منح شواهد التسليم بناء على عقود بيع غير قانونية
قامت بعض الوداديات بتوزيع شواهد تسليم البقع األرضية بناء على عقود بيع غير مصادق عليها وغير مسجلة ،حيث
مت إجناز هذه العقود من طرف كتاب عموميني وإمضاؤها من طرف البائع واملشتري.
ومن جهة أخرى ،يتم منح شواهد التسليم بناء على تنازل املالك األصلي ،لكن هذا التنازل يبقى دون قيمة قاتونية على
اعتبار أن بعض املتنازلني قاموا الحقا بتحفيظ امللك املتنازل عليه في إسمهم الشخصي.
 منح شواهد تسليم متعلقة بنفس البقع لعدة مستفيدين
منحت بعض الوداديات شواهد تسليم خاصة بنفس البقع األرضية جملموعة من املستفيدين .ونذكر ،في هذا اإلطار
شواهد التسليم املمنوحة بحي الفرح  2واملتعلقة بالبقع  186و 500و 328و 727و 661و 876و 1025و 195و 375و،1027
وكذا الشواهد املتعلقة بالبقعة  270بحي ياسمينة والشواهد املتعلقة بالبقعة  262 /900بحي النصر.
منح شواهد التسليم بناء على تصميم إجمالي مخالف للتصميم الذي تتوفر عليه اجلماعة والوكالة
احلضرية
منحت ودادية ياسمينة شواهد التسليم بناء على تصميم مخالف للتصميم املصادق عليه ،والذي يوجد بحوزة اجلماعة
والوكالة احلضرية ،حيث يتبني من مقارنة التصميمني تباين في مواقع البقع ومساحاتها بالرغم من أن هذه البقع حتمل
نفس األرقام .وقد جنم عن هذا الوضع رفض منح رخص البناء للمستفيدين نظرا الختالف املعطيات املتضمنة بشواهد
التسليم مع تلك املتواجدة بالتصميم اإلجمالي الذي تعتمده اجلماعة والوكالة احلضرية لدراسة طلبات رخص البناء.
ومن جهة أخرى ،مت الترخيص بالبناء في البقعة رقم  27في موقع مخالف للموقع احملدد في التصميم اإلجمالي إلعادة
هيكلة حي ياسمينة.
استفادة بعض الوداديات من بقع أرضية
توضح بعض محاضر توزيع البقع أن بعض الوداديات منحت لنفسها بقع أرضية ،الشيء الذي ميكن الودادية من بيع
هذه البقع لفائدة أشخاص غير مستهدفني من عملية إعادة الهيكلة ،وهو ما يتنافى مع األهداف املتوخاة من مثل هذه
العمليات.

8 .8إعادة الهيكلة مع مخالفة بعض املقتضيات القانونية
املوافقة على تصميم تعديلي دون احترام املقتضيات القانونية
مت تغيير التصميم املتعلق بعملية ياسمينة بتاريخ  16فبراير  ،2005وقد شمل هذا التغيير حذف طريق عرضه  6أمتار
وتخفيض مساحات بعض البقع ،وذلك من أجل إضافة  13بقعة أرضية جديدة.
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وقد مت هذا التغيير دون احترام مقتضيات املادة  6من القانون رقم  25 .90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات ،حيث مت توقيع التصميم اجلديد فقط من طرف رئيس قسم التعمير بإقليم اخلميسات ومستشار
جماعي ورئيس مصلحة التعمير باجلماعة احلضرية ،دون إشراك األجهزة املكلفة بتدبير الصرف الصحي وتوزيع املاء
والكهرباء ومصالح الوقاية املدنية واملواصالت ،طبقا ملقتضيات املادة املشار إليها أعاله.
منح تراخيص البناء من طرف اجلماعة بناء على تصميم اجلرد
منحت اجلماعة تراخيص البناء بحي الفرح  1بناء على تصميم اجلرد وليس بناء على التصميم اإلجمالي املصادق عليه،
علما أن هذا احلي عرف تصميما أوال مصادق عليه بتاريخ  21يونيو  ،1995ثم تصميما ثانيا مصادق عليه بتاريخ  26نونبر
 ،1996لكن ال يتم االعتماد على هذين التصميمني من طرف اجلماعة والوكالة احلضرية لدراسة طلبات البناء.
التسلم املؤقت ألشغال التجهيز بتجزئة على الرغم من غياب إجناز هذه األشغال
قامت اجلماعة بالتسلم املؤقت ألشغال التجهيز بتجزئة األمانة (رسم عقاري  )16/ 28230دون أن ينجز اجملزئ األشغال
املتعلقة بالتهيئة وفتح الطرقات وشبكة الصرف الصحي والكهرباء واملاء الصالح للشرب ،كما تنص على ذلك املواد
من  23إلى  26من القانون رقم .25 .90
وقد أفضت التحريات التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات في عني املكان إلى تبوث عدم إجناز أشغال التجهيز بهذه
التجزئة.
مخالفة املقتضيات القانونية املتعلقة مبنح الشواهد اإلدارية املسماة ‘’’’25.90
منحت اجلماعة الشواهد اإلدارية املسماة ‘’ ’’25 .90اخلاصة بالبقع املتواجدة في عمليات إعادة الهيكلة حتت ذريعة عدم
خضوع هذه العمليات للقانون  ،25 .90علما أن هذه العمليات أجنزت داخل املدار احلضري للمدينة ومتت املصادقة عليها
بعد صدور القانون رقم  25 .90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وساهمت اجلماعة ،مبنحها لهذه الشواهد ،في انتشار املضاربة العقارية بعمليات إعادة الهيكلة ،حيث يقوم املستفيد
ببيع البقعة املمنوحة له عوض بنائها متاشيا مع األهداف املسطرة في إطار عمليات إعادة الهيكلة.
منح الشواهد اإلدارية املسماة ‘’ ’’25.90خاصة ببقع متواجدة بتجزئات قانونية
منحت اجلماعة الشواهد اإلدارية املسماة ‘’ ’’25 .90واملتعلقة ببقع أرضية متواجدة بتجزئات مرخصة بعد صدور القانون رقم
 ،25 .90وذلك خالفا ملقتضيات املادة  35من هذا القانون .نذكر ،على سبيل املثال ،التجزئات العقارية مونا والوفاء واملنظر
اجلميل والهواري.

9 .9ضعف تتبع ومراقبة عمليات إعادة الهيكلة من طرف اجلماعة احلضرية
عدم تطابق البقع املبنية مع مقتضيات التصميم اإلجمالي
لوحظ في مجموعة من العمليات عدم احترام مقتضيات تصميم إعادة الهيكلة خالل بناء القطع األرضية ،وقد جنم عن
هذه اخملالفة إحداث طرق ضيقة وتكثيف البناء باألحياء املعنية خالفا ملا هو متضمن بالتصميم اإلجمالي املصادق عليه.
شح املعلومات املتوفرة لدى اجلماعة واملتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة
ينجم عن تعدد املتدخلني في عمليات إعادة الهيكلة صعوبات عديدة في جتميع املعلومات املتعلقة بهذه العمليات ،مما
يجعل اجلماعة غير قادرة على تتبع وضبط سير هذه العمليات ،حيث ال تتوفر اجلماعة على مجموعة من الوثائق الهامة
كالبحوث االجتماعية والقوانني األساسية للوداديات والدراسات التقنية ومحاضر توزيع البقع للمستفيدين.
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1010اخلالفات واملشاكل املترتبة عن عمليات إعادة الهيكلة
دعاوى التعويض املرفوعة ضد اجلماعة
رفعت مجوعة من مالكي األراضي املتواجدة بعمليات إعادة الهيكلة دعاوى تعويض ضد اجلماعة .ويرجع سبب رفع هذه
الدعاوى إلى قيام الوداديات بتوزيع شواهد تسليم متعلقة ببقع متواجدة فوق أراضي مالكني غير منخرطني في الوداديات،
حيث قامت اجلماعة مبنح تراخيص البناء متعلقة بهذه البقع.
وقام مالكون آخرون برفع دعاوى التعويض ضد اجلماعة ،وذلك لكون هذه األخيرة قامت بإنشاء طرق داخل أحياء مشمولة
بإعادة الهيكلة دون اتباع مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة.
وقد مت إصدار أحكام قضائية تقضي بتعويض املدعني ،حيث وصلت قيمة مجموع مبالغ التعويضات إلى  10,23مليون
درهم ،مما يثقل مديونية اجلماعة.
التعرض على سير عمليات إعادة الهيكلة
تعرف بعض عمليات إعادة الهيكلة تعرضات من طرف الساكنة ،وذلك لكون هذه األخيرة غير راضية عن طريقة التسيير
املتبعة من طرف الوداديات وعن عمليات توزيع البقع األرضية .وقد أدت هذه التعرضات إلى توقيف أشغال التجهيز والبناء
في مجموعة من األحياء املعنية بإعادة الهيكلة.
تباين رأي اجلماعة احلضرية في منح تراخيص البناء
رفضت اجلماعة منح تراخيص البناء بعدد من عمليات إعادة الهيكلة بذريعة عدم قانونية هذه العمليات ،لكن باملقابل
قامت مبنح تراخيص البناء في عمليات أخرى خضعت لنفس .ويهم هذا الرفض أحياء عمر اخملتار وصحراوى ومحمد أو
موسى ومحمد أو سعيد.

1111منح ترخيص لودادية جديدة بحي مشمول بإعادة الهيكلة على الرغم من وجود ودادية سابقة
عرف حي ضاية نزهة تأسيس ودادية جديدة على الرغم من كون هذا احلي يعرف وجود ودادية سابقة وتصميم إجمالي
مصادق عليه .وقد قامت الودادية اجلديدة بوضع تصميم تغييري دون التنسيق مع الودادية األصلية ،األمر الذي أدى إلى
عدم استكمال أشغال التجهيز والبناء بهذا احلي.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•تشديد املراقبة املتعلقة بالتقسسم العقاري غير القانوني وتفعيل مقتضيات املادة  66من القانون رقم
 25 .90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
•التحقق من صحة ملكية ذوي احلقوق األصليني والعمل على تصفية الوعاء العقاري لألراضي قبل
املصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة؛
•إشراك الساكنة املعنية بغية ضمان انخراطها في عملية إعادة الهيكلة؛
•ضرورة القيام بالدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات األساسية قبل املصادقة على تصاميم إعادة
الهيكلة؛
•عدم ضم األراضي غير املبنية للمناطق املراد إعادة هيكلتها وإخضاعها للترخيص بالتجزيئ املنصوص
عليه في القانون رقم 25 .90؛
•التقيد مبقتضيات تصميم التهيئة ومختلف وثائق التعمير عند املصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة،
وذلك طبقا ملقتضيات املادة  38من امليثاق اجلماعي؛
•ضرورة تخصيص مساحات كافية للمرافق العمومية في تصاميم إعادة الهيكلة؛
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• ضرورة إجناز البنيات األساسية في املناطق املعنية بإعادة الهيكلة؛
•احلرص على تطبيق مقتضيات املادة  6من القانون رقم  ،25 .90في حالة تغيير التصميم األولي لعمليات
إعادة الهيكلة؛
•احلفاظ على املساحات اخملصصة للمناطق اخلضراء واملرافق العمومية في حالة تغيير التصميم األولي
طبقا للمادة  30من القانون رقم 25 .90؛
•ضرورة مساهمة املالكني الكبار واملسفيدين من البقع في تكاليف إجناز البنيات األساسية ،طبقا
ملقتضيات املواد من  51إلى  55من القانون رقم 25 .90؛
•احلرص على املشاركة الفعالة للجماعة في عمليات إعادة الهيكلة في كل من مرحلة حتديد الساكنة
املعنية واملصادقة على التصاميم اإلجمالية وكذا إجناز البنيات األساسية ،طبقا ملقتضيات املاة  38من
امليثاق اجلماعي؛
•تطبيق مقتضيات املادة  47من القانون رقم  12 .90املتعلق بالتعمير ،التي تنص على ضرورة ربط البقع
املراد بناؤها بشبكة الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب قبل منح رخصة البناء؛
•عدم منح الشواهد اإلدارية املسماة ‘’ ’’25 .90في املناطق اخلاضعة للقانون رقم  ،25 .90والتقيد مبقتضيات
املواد  35و 61من هذا القانون رقم  ،25 .90املتعلقة بعقود البيع بالتجزئات والتقسيمات العقارية؛
•ضرورة اتخاذ اجلماعة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة واتباع مسطرة نزع امللكية من أجل فتح
الطرقات باألحياء املشمولة بإعادة الهيكلة؛
•العمل على جمع وحفظ املعلومات والوثائق املتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة ،خصوصا البحوث
االجتماعية والقوانني األساسية للوداديات والدراسات التقنية ومحاضر توزيع البقع للمستفيدين؛
•وضع وتفعيل آليات املصاحبة االجتماعية لألسر املستهدفة بإعادة الهيكلة ،وذلك عبر حتسيس هذه
األسر باألهداف املتوخاة ومصاحبتها في جميع املراحل ،خصوصا في اجلوانب اإلدارية وجمع املساهمات
املالية.

1212النقائص املتعلقة بتفعيل اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تدخل في إطار برنامج ‘’مدن بدون صفيح’’
أبرمت اجلماعة احلضرية للخميسات ،في مارس  ،2005ثالث اتفاقيات تدخل في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”  ،ويتعلق
األمر ب:
— —اتفاقية إجناز الطرق باألحياء التي متت إعادة هيكلتها من طرف الوداديات؛
— —اتفاقية إعادة هيكلة األحياء غير القانونية باخلميسات ونواحيها؛
— —عقد “مدن بدون صفيح” اخلاص مبدينة اخلميسات ونواحيها.
وأفرزت دراسة هذه االتفاقيات املالحظات التالية والتي تهم إعداد وتفعيل هذه االتفاقيات:
— —مت إمضاء االتفاقيات قبل مداولة اجمللس اجلماعي بشأنها؛
— —غياب الدقة في إحصاء الساكنة التي تقطن باألحياء املشمولة باالتفاقيات؛
— —عدم إدماج مجموعة من األحياء في االتفاقيات كأحفور املعطي على الرغم من العدد الهام للساكنة القاطنة
بهذا احلي وأهمية املساحة التي يشغلها ( 40هكتار و 73سر) .نفس الشيء بالنسبة حلي السعادة الذي لم يتم
إدماجه بالكامل في االتفاقيات رغم أهمية املساحة التي يشغلها ( 58هكتار و 78آر)؛
— —عدم فعالية آليات التمويل يسبب غياب التنسيق مع اجلماعة ،وعدم وضع آليات فعالة جلمع املساهمات املالية من
لدن األسر املعنية؛
— —ضعف إجناز مضامني االتقاقيات يسبب عدم انخراط الساكنة وغياب املصاحبة االجتماعية ،حيث لم تستفد كل
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من أحياء محمد أو موسى وآيت طلحة ولال رحمة من مساهمة الدولة التي تبلغ  2,28مليون درهم؛
— —لم تستفد كل من أحياء ضاية نزهة والبويرت وأيت طلحة من مساهمة الدولة التي تبلغ  2,62مليون درهم بفعل
غياب الدراسات احملينة املتعلقة بإعادة هيكلة األحياء املذكورة.

1313عدم حتقيق أهداف االتفاقية املتعلقة بإجناز الطرق باألحياء التي متت إعادة هيكلتها من طرف
الوداديات
أناطت االتفاقية باجلماعة مهام املصادقة على الدراسات ومنح تراخيص إجناز األشغال واتخاد قرارات تخطيط حدود
الطرق العامة واملساهمة املالية وتأطير الساكنة وتسلم األشغال.
وتدخلت شركة العمران الرباط من أجل إجناز الطرق في األحياء املعنية ،في حدود مساهمة الدولة التي تبلغ  13مليون
درهم ،غير أن اجلماعة لم تقم باملساهمة املالية عبر حتويل هذه األخيرة إلى احلساب البنكي املفتوح بإسم شركة
العمران واخملصص لهذه العملية .وقد قامت اجلماعة ،من أجل سد هذا اخلصاص ،بإبرام صفقات إجناز الطرق ببعض
األحياء املعنية باالتفاقية ( 9مليون درهم) ،حيث مت حتديد هذه األحياء بناء على شكايات املواطنني وبناء على القرارات
املتخدة من طرف رئيس اجمللس اجلماعي.
وقد جنم عن طريقة العمل هذه ،غياب التدخل الشامل واملمنهج في األحياء موضوع االتفاقية ،مما أدى إلى عدم حتقيق
أهداف االتفاقية.

1414عدم حتقيق أهداف االتفاقية املتعلقة بإعادة هيكلة األحياء غير العشوائية باخلميسات ونواحيها
تنص االتفاقية على ضرورة املساهمة املالية للجماعة في إعادة هيكلة حي الفرح  .2لكن اجلماعة لم تلتزم بذلك عبر
حتويل هذه املساهمة إلى احلساب البنكي املفتوح بإسم شركة العمران واخملصص لهذه العملية .وبالتالي فإن تدخل
شركة العمران كان في حدود املساهمة املالية للدولة ،حيث مت إجناز أشغال طريق باحلي بقيمة  880ألف درهم.

1515عدم حتقيق أهداف عقد “مدن بدون صفيح” اخلاص مبدينة اخلميسات ونواحيها
أناطت االتفاقية باجلماعة مهام املصادقة على الدراسات ومنح تراخيص إجناز األشغال واتخاد قرارات تخطيط حدود
الطرق العامة وتأطير الساكنة وتسلم األشغال .لكن اجلماعة لم تقم بتنفيذ هذه االلتزامات.
من بني األحياء املعنية بهذا العقد هناك حي السعادة ،علما أن الشطر األول من هذا احلي كان موضوع اتفاقية مبرمة
سنة  .2003وهم الشطر الثاني جتهيز احلي بالطرق والصرف الصحي ،لكن التدخل اقتصر في حدود املساهمة املالية
للدولة التي تبلغ  21.4مليون درهم .في حني لم يتم إجناز الشطر الثالث بسبب غياب الدراسة املتعلقة بإعادة الهيكلة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•ضرورة القيام بإحصاء شامل ودقيق لساكنة األحياء غير القانونية ،وذلك من أجل حتديد وضبط األولويات
واحلاجيات امللحة التي تستدعي تدخل مختلف الفاعلني؛
•إشراك اجمللس اجلماعي في إعداد االتفاقيات وضرورة تداوله بشأنها قبل اإلقدام على اإلمضاء عليها؛
•وضع آليات فعالة للتمويل تأخد بعني االعتبار اإلمكانيات املالية لألطراف املعنية بعمليات إعادة
الهيكلة؛
•ضرورة تنفيذ اجلماعة لاللتزامات املتعاقد بشأنها في إطار برنامج ‘’مدن بدون صفيح’’ عبر املساهمة
الفعالة من أجل حتقيق األهداف املسطرة في هذا اإلطار؛
•ضرورة إدماج االتفاقيات املستقبلية لألحياء ذات األهمية من حيث املساحة وعدد ساكنتها ودرجة
افتقارها للبنيات األساسية واملرافق العمومية؛
•تفعيل الدور املنوط بلجنة التتبع عبر وضع آليات للمراقبة والتواصل ،بغية جتاوز العراقيل التي قد حتول
دون حتقيق أهداف االتفاقيات املبرمة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للخميسات
(نص اجلواب كما ورد)

1 .1متدين متسم بانتشار البناء غير املنظم (العشوائي)
مشكل دور الصفيح وتطور البناء الفوضوي في املدينة لهما تأثير يعيق اجملال احلضري وبنية املدينة ،هذه اإلشكالية
تتطلب تدخالت قوية إلدماج األنسجة الصفيحية في مجموعة عمرانية مخطط لها وذات مستوى عمراني يجعل من
مدينة اخلميسات مدينة تستحق أن تكون بجوار عاصمة اململكة.

2 .2إعادة هيكلة بدون تطهير الوعاء العقاري وتأمني امللكية العقارية للمستفيدين
 تقسيمات غير قانونية في غياب أي إجراء من اجلماعة
فيما يخص عقود البيع والتقسيمات التي أجنزت من قبل العدول والكتاب العموميني (عقود عرقية) قبل إحداث اجلمعيات
السكنية (آنذاك كان القطاع متسما بالسكن العشوائي) .نفس احلالة تنطبق على ودادية الفرح .2
إعادة الهيكلة بدون تطهير الوعاء العقاري
أجنز البحث العمومي من قبل السلطة احمللية وبتعاون مع ممثلي اجلماعة ومندوبية السكنى وقسم التعمير بالعمالة
وهو شرط يعتمد على أساسه لتتم املصادقة على التصاميم املعمارية لألحياء املراد هيكلتها.
إعادة هيكلة أراضي ذات مساحات كبيرة وغير مبنية
•حالة ضاية نزهة
كانت هذه الودادية تتواجد ضمن تراب اجلماعة القروية سيدي الغندور ومت ضمها للمدار احلضري للمدينة في أكتوبر
.2009
•حالة الفرح 2
يتعلق األمر هنا بعملية هيكلة متت آنذاك حتت قيادة القسم اإلقليمي للتعمير.
 إكساب البقع األرضية قيمة دون تطهير الوعاء العقاري
يتعني على كل رئيس ودادية وضع كل صكوك امللكية اخلاص بكل منخرط لدى احملافظة العقارية ومصلحة املسح
الطبوغرافي.

3 .3إعادة هيكلة بدون إجناز البنيات األساسية الضرورية
الترخيص بعمليات إعادة هيكلة دون دراسات تقنية مسبقة
على مستوى مدينة اخلميسات وقبل صدور القانون  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات والقانون  12.90املتعلق بالتعمير كانت بعض املصالح ،من ذلك قسم التعمير بالعمالة ،مندوبية السكنى
واملصالح التقنية باجلماعة تنتدب من طرف السلطة احلكومية إلجناز الدراسات التقنية والتصاميم املعمارية وكذا
التصاميم النموذجية اخلاصة بكل عمليات إعادة الهيكلة.
ولكن بعد صدور القوانني املشار إليها أعاله أصبحت كل الدراسات التقنية واملعمارية تنجز من طرف مكاتب دراسات
ومهندسني معماريني خصوصيني.
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•حالة عني اخلميس
مشروع إعادة هيكلة عني اخلميس متت املصادقة عليه من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات.
•حالة محمد أو موسى
يتعلق األمر مبشروع إعادة هيكلة صودق عليه والترخيص له من طرف اجلماعة القروية لسيدي الغندور ومت ضمها للمدار
احلضري للمدينة أكتوبر .2009
استفادة عدد من املالكني لقطع أرضية ذات مساحات كبيرة من عدد هام من البقع بدون حتمل كلفة
التجهيز
•حالة عني اخلميس ،حالة ضاية نزهة وحالة صحراوة
فيما يخص مساهمة املالكني الكبار في تكلفة إجناز التجهيزات األساسية فإن القانون الداخلي هو الذي يحدد وحده
حصص كل منخرط لتنفيذ التجهيزات املذكورة مع اإلشارة إلى أن ودادية ضاية نزهة وصحراوة لم يتم ضمهما إلى املدار
احلضري للمدينة إال سنة .2009
ضعف التجهيزات التحتية باألحياء املعاد هيكلتها
إن حصول املنخرط بالودادية على شهادة االستفادة (التخويل) مرهون بأدائه حلساب الودادية مبلغ االنخراط وذلك إلجناز
التجهيزات األساسية
 عدم القيام اجلماعة باتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
في حالة تصميم التهيئة املوافق عليه فهو مبثابة إعالن املنفعة العامة ويكون ملزما لإلدارة واألغيار وفي حالة إعادة
الهيكلة فإن الطرق املتواجدة داخل احلي املراد إعادة هيكلته ال تستوجب استصدار قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
ما دامت اجلمعية أو الودادية صاحبة املشروع خاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر بتاريخ ب 3
جمادى األولى ( 15نونبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.
غياب تسليم أشغال التجهيز في املناطق املعاد هيكلتها
على مستوى مدينة اخلميسات ،وحيث إن أشغال التجهيزات التحتية في املناطق املعاد هيكلتها تتم عبر أشطر وبشكل
متدرج وفق مساهمة املستفيدين في إجناز شبكة التطهير ،أما فيما يخص شبكة املاء الصالح للشرب الكهرباء (الربط
االجتماعي) فيتم تسلم أشغالها من قبل املصالح اخملتصة قبل انطالق اخلدمة.
 تسليم تراخيص البناء من قبل اجلماعة في مناطق محفوفة باخملاطر
مت الترخيص للودادية بتاريخ  1997 /12 /24ويتعلق األمر بهيكلة داخلية للبقع ذات األرقام  9و 21و 194و 213و  215و238
طبقا لتصميم الودادية املصادق عليه من طرف اللجنة اإلقليمية لطرقات.
البقع ذات األرقام  36و 34و 217ال توجد باملنطقة احملددة كمنطقة محفوفة باخملاطر.
البقع ذات األرقام  624و 627و 628توجد خارج املنطقة احملددة كمنطقة محفوفة باخملاطر قرب جتزئة الشعبي.
 تسليم رخص البناء من طرف اجلماعة بدون ان تكون البقع مجهزة
•حالة عني اخلميس
فيما يخص البقع ذات األرقام  578و 601و 624و 627و 628فقد مت الترخيص لها طبقا ملقتضيات املادة  27من القانون
 12.90املتعلق بالتعمير.
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•حالة صحراوة
البقع ذات الرقم  E75-B25-B90متت املصادقة والترخيص من طرف اجلماعة القروية مجمع الطلبة قبل سنة .2009

4 .4إعادة هيكلة بدون تخصيص مناطق للتجهيزات السوسيو-اجتماعية
غياب شبه تام للتجهيزات السوسيو-اجتماعية
إن توفير التجهيزات املذكورة رهني بالبحث األسري املطلوب ،وتبعا للوعاء العقاري املراد هيكلته وعدد دور الصفيح
املنشأة فوقه .أما فيما يخص التجهيزات السوسيو-اجتماعية فهي تأخذ بعني االعتبار إذا كانت محددة في وثيقة
التعمير املصادق عليها أو التي في طور املصادقة
املصادقة على تصاميم تعديلية تسمح بالزيادة في عدد البقع على حساب التجهيزات السوسيو– اجتماعية
•حالة الفرح 2
متت املصادقة على هيكلة الفرح  2من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات بتاريخ .1994 /12 /07

5 .5إعادة هيكلة بشكل يخالف مقتضيات تصميم التهيئة
 عدم احترام تصميم التهيئة من خالل املصادقة على التصاميم
•حالة عني اخلميس
مشروع إعادة هيكلة ودادية عني اخلميس متت املصادقة عليه من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات بتاريخ 1997 /12 /24
أما فيما يخص املنطقة اخلضراء واملضمنة بتصميم التهيئة  2006فإنه لم تتم املصادقة عليه.
املصادقة على تصاميم تتضمن أزقة ذات حدود صغيرة
•حالة صحراوة
يتعلق األمر بودادية صودق عليها ورخص لها من طرف اجلماعة القروية مجمع الطلبة والتي مت إحلاقها باملدار احلضري
للمدينة سنة .2009
إعادة الهيكلة مع كثافة قوية من البقع
يتم حتديد عدد البقع في كل إعادة هيكلة من خالل البحث األسري من جهة واملساحات املستخلصة من احلالة التجزيئية
للمنطقة املستهدفة كدور الصفيح

6 .6هيكلة بدون إشراك الساكنة املستهدفة
إعادة هيكلة دون استشارة املالكني األصليني في غياب انخراطهم في عملية إعادة الهيكلة
كل مالك لقطعة أرضية عارية سواء كان مطلب حتفيظ أو رسم عقاري يخضع لالنخراط في عملية الهيكلة إذا كانت
وثيقة التعمير اجلاري بها العمل تنص على منطقة إعادة هيكلة في القطاع.
 تسليم شواهد االستفادة (التخويل) على أراضي في ملكية مالكني غير منخرطني بالودادية
يتعلق األمر بودادية سبق الترخيص لها من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات وهي تتواجد باجلماعة القروية لسيدي
الغندور ومت إحلاقها باملدار احلضري للمدينة أكتوبر .2009
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إجناز تصاميم للمناطق املراد إعادة هيكلتها من طرف السلطات احمللية قبل تكوين الودادية
ودادية ضاية نزهة رخص لها من اجلماعة القروية لسيدي الغندور ومت إحلاقها باملدار احلضري للمدينة أكتوبر .2009

7 .7نواقص مرتبطة بتسليم شواهد االستفادة (التخويل) من الوداديات
تسليم شواهد االستفادة (التخويل) على أساس عقود بيع غير نظامية
ودادية عمر اخملتار رخص لها من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات بتاريخ  .2007 /12 /07أما فيما يخص باقي الوداديات فقد
مت الترخيص لها قبل سنة  .1999وهذه الوداديات خاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1-58-376الصادر بتاريخ ب 3
جمادى األولى ( 15نونبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.
تسليم شواهد االستفادة (التخويل) على أساس تصميم يخالف التصميم املعتمد به لدى اجلماعة
والوكالة احلضرية
إن رفض تسليم تراخيص البناء بخصوص البقع و 17و 18و 270مرده أن هذه البقع غير مطابقة لتصميم ودادية ياسمينة
املصادق عليه بتاريخ  ،1996 /8 /5مع اإلشارة أن التصميم التعديلي سبق أن أرسل إلى الوكالة احلضرية إلبداء الرأي
وإرجاعه .فيما يخص البقعة رقم  27فاخلطأ يعود للمالك رغم حتديد البقعة من طرف مهندس مساح وبحضور املالك
هذا األخير قام مبباشرة البناء فوق قطعة أخرى.
ضعف املعلومات املضمنة بشواهد االستفادة (التخويل)
باإلضافة إلى إيداع عقد االستفادة من طرف املنخرط لدى الودادية فإن مصلحة التعمير تطلب من املعني إمتام امللف
بقصد احلصول على رخصة البناء ،بتصميم مسح طبوغرافي منجز من قبل مهندس مساح منتدب من قبل الودادية.
تخويل بقع من قبل الوداديات حلسابها اخلاص
هذه الوداديات خاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر بتاريخ ب  3جمادى األولى ( 15نونبر )1958
املتعلق بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.

8 .8إعادة هيكلة تخالف بعض املقتضيات القانونية
 تعديل تصاميم دون احترام املقتضيات القانونية
هذه التصاميم مخصصة فقط إلعداد دراسة كهربة هذا احلي من طرف املكتب الوطني للكهرباء والتصميم املصادق
عليه بتاريخ  1996 /8 /5من طرف اللجنة اإلقليمية للطرقات هو اجلاري به العمل واملعتمد في دراسة امللفات من أجل
رخص البناء.
تسليم رخص البناء على أساس تصميم récolement
أرسل التصميم املعماري لودادية الفرح  1إلى العمالة حتت رقم  5640بتاريخ .2004 /12 /27
 تسلم أشغال التجهيز لتجزئة قانونية في غياب إجناز األشغال
مت تسلم أشغال جتزئة األمانة الرسم العقاري رقم  28230 /16بعد رأي موافق املصالح اخلارجية املدبرة للشبكات من ذلك
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب واملكتب الوطني للكهرباء.
تسليم شواهد إدارية املسماة « »25-90بشكل يخالف املقتضيات القانونية
اجلماعة تسلم الشواهد املسماة « »25-90املتعلقة باملناطق املعاد هيكلة وذلك طبقا ملقتضيات املادة  47من القانون
 12.90املتعلق بالتعمير الذي ينص « :ال تسلم رخصة البناء إذا كانت األرض املزمع إقامة املبنى عليها غير موصولة
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بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع املاء الصالح للشرب بيد أنه ميكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا الشرط
إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد باملاء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة وذلك
بعد استطالع رأي املصالح اخملتصة في هذا امليدان».
 تسليم اجلماعة لشواهد إدارية لقطع أرضية تتواجد في جتزئات مرخص لها
تبعا للقانون  25-90الباب الثالث منه اجلماعة ترتكز على املادة  35لتسليم الشواهد اإلدارية املسماة «.»25-90

9 .9نقص في تتبع ومراقبة عمليات إعادة الهيكلة من طرف اجلماعة
 عدم تطابق البقع ذات القيمة مع ما يحتويه التصميم املصادق عليه
•حالة صحراوة
يتعلق األمر بودادية صودق عليها ورخص لها من طرف اجلماعة القروية مجمع الطلبة والتي مت إحلاقها باملدار احلضري
للمدينة سنة .2009
ضعف في اقتفاء أثر عمليات إعادة الهيكلة
تبعا للظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر بتاريخ ب  3جمادى األولى ( 15نونبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس
اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه باإلضافة إلى القانون الداخلي للجمعية السكنية إن كل الوثائق املتعلقة بالهيكلة
يتم إيداعها لدى رؤساء الوداديات قبل الشروع في أية عملية إعادة الهيكلة.

1010نزاعات ومشاكل ناجمة عن عمليات إعادة الهيكلة
 اللجوء إلى العدالة ضد اجلماعة من أجل التعويض
يتعلق األمر مبنخرطني في الوداديات خاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر بتاريخ ب  3جمادى األولى
(  15نونبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه .لذا فالرجوع إلى العدالة من قبل كل
منخرط ينبغي أن يكون ضد رؤساء الوداديات.
معارضة تقدم األشغال املتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة
يتعلق األمر بعملية يدبرها رئيس الودادية واملنخرطون فيها وذلك طبق مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر
بتاريخ ب  3جمادى األولى ( 15نونبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.
معاملة مختلفة ومتناقضة بشأن تسليم تراخيص البناء من قبل البلدية
•حالة عمر اخملتار
ال ميكن لرئيس اجلماعة تسليم تراخيص البناء على أراضي عارية ال تتواجد بها براريك موضوع اتفاقية مع العمران من
أجل إعادة هيكلتها.
•حالة صحراوة ومحمد أو سعيد
هذه الوداديات رخص لها من اجلماعة القروية مجمع الطلبة ومت إدماجها باملدار احلضري للمدينة أكتوبر  .2009واجلماعة
ال ميكن لها تسليم تراخيص البناء بسبب عدم تطابق التصاميم املعمارية لهذه الودادية مع املوجود في أرض الواقع.
•حالة محمد أو موسى
هذه الودادية مرخص لها من قبل اجلماعة القروية لسيدي الغندور ومت إحلاقها باملدار احلضري للمدينة أكتوبر .2009
رفض اجلماعة تسليم تراخيص البناء دافعه غياب التجهيزات األساسية ونزاع بني بعض املنخرطني ومكتب الودادية.
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1111خلق ودادية جديدة داخل نفس املنطقة التي متت هيكلتها
الودادية اجلديدة املسماة «النصر» والتي مت إحداثها مؤخرا لم يتم املصادقة على تصاميمها وال الترخيص لها من طرف
اجلماعة احلضرية على الوعاء العقاري الذي يدخل ضمن ودادية ضاية نزهة موضوع إعادة الهيكلة واملرخص لها آنذاك من
قبل اجلماعة احلضرية لسيدي الغندور.
إن اجلماعة احلضرية للخميسات ستعمل على احترام وتطبيق كل التوصيات الواردة بتقرير اجمللس اجلهوي للحسابات.

1212عدم كفاية تنفيذ االلتزامات املرتبطة باتفاقيات إعادة الهيكلة املبرمجة في إلطار «برنامج مدن بدون
صفيح»
محضر مداولة اجمللس اجلماعي يوليوز 2005
إن هذه االتفاقيات مت التوقيع عليها في ظرف استثنائي ،وذلك بتاريخ  5مارس  2005بحضور السيد وزير اإلسكان ،حيث مت
استدعاء الرؤساء املعنيني على عجل للتوقيع على اتفاقيات شراكة وذلك قبل دراستها من طرف اجملالس املعنية ،إذ لم
يصادق اجمللس البلدي باخلميسات عليها إال خالل دورته العادية لشهر أبريل  2005أي شهرا بعد التوقيع عليها.
نقص في تعداد األسر احملتلة لألحياء موضوع االتفاقيات
فيما يخص هذه املالحظة جتدر األشارة إلى أن البحث مت إجنازه من طرف السلطة احمللية وأعوان اجلماعات.
االستهداف غير شامل ألحياء أحفور املعطي والسعادة
هذه املناطق هي في سياق البحث والدراسة لتستفيد من اتفاقية ستبرم بني األطراف ذات املصلحة.
طريقة متويل العمليات غير عملية
فيما يخص هذه املالحظة من اجلدير التذكير أن السلطة احمللية بصدد حث ساكنة هذه األحياء على استكمال إنشاء
الوداديات السكنية.
صعوبات تعترض تنفيذ هذه االتفاقيات مرده عدم إشراك ساكنة بعض األحياء في البحث األسري
اجلدير باإلشارة أن هذه األحياء مت إحلاقها باملدار احلضري سنة .2009
عوائق تعود إلى غياب دراسات محينة إلعادة الهيكلة في بعض األحياء
هذه األحياء ستكون موضوع دراسات ممولة مكن قبل الوكالة احلضرية للخميسات.

 1313لم يتم الوصول إلى األهداف املسطرة باتفاقية األحياء الناقصة التجهيز في ما يخص بناء الطرق
أقدمت اجلماعة على إجناز عدد هام من الطرق في بعض األحياء موضوع االتفاقية وذلك في حدود اإلمكانيات املالية
للجماعة وستعمل على إجناز باقي الطرقات وفق برنامج مسطر لهذه الغاية.

 1414عدم بلوغ األهداف املسطرة في اتفاقية إعادة الهيكلة لألحياء الغير قانونية مبدينة اخلميسات
والضاحية
عدم قدرة اجلماعة احلضرية للخميسات وباقي اجلماعات القروية املنضوية في هذه االتفاقية على توفير املوارد املالية
الضرورية لتنفيذ االتفاقية وعدم قدرة املستفيدين على املساهمة في متويل هذه العملية.
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1515عدم بلوغ األهداف املسطرة في اتفاقية «مدن بدون صفيح» مبدينة اخلميسات والضاحية
عدم قدرة اجلماعة احلضرية للخميسات وباقي اجلماعات القروية املنضوية في هذه االتفاقية على توفير املوارد املالية
الضرورية لتنفيذ االتفاقية بسبب عدم قدرة املستفيدين على املساهمة في متويل هذه العملية
إن اجلماعة احلضرية للخميسات ستعمل على احترام وتطبيق كل التوصيات الواردة بتقرير اجمللس اجلهوي للحسابات.
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تدبير املوارد واملمتلكات اجلماعية باجلماعة احلضرية القنيطرة
تقع مدينة القنيطرة على ضفة وادي سبوعلى مسافة  12كلم من احمليط األطلسي و 45كلم من مدينة الرباط .مت
تقسيمها سنة  1992إلى جماعتني حضريتني (القنيطرة-املعمورة والقنيطرة-الساكنية) ومجموعة حضرية .غير أن
التقسيم اإلداري لسنة  2002أعاد دمج هذه اجلماعات في جماعة حضرية واحدة .بلغ عدد سكان اجلماعة 359.142
نسمة حسب إحصاء  ،2004فيما تشير التقديرات احلالية إلى جتاوز هذا العدد  918.222نسمة.
يتم تسيير شؤون اجلماعة من طرف مجلس جماعي يتكون من  59عضوا مبا فيهم الرئيس و 10من نوابه.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
قام اجمللس اجلهوي للحسابات مبراقبة تدبير استخالص وحتصيل املوارد وتدبير املمتلكات اجلماعية وطريقة عمل املصالح
اجلماعية املكلفة بهذا التدبير.

أوال .هيكلة املصالح املتعلقة باملوارد اجلماعية
1 .1وكالة املداخيل
عدم توفر وكالة املداخيل على دليل للمساطر
ال تتوفر وكالة املداخيل على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة واإلجراءات الواجب اتباعها من
أجل تدبير إجراءات حتصيل واستخالص املداخيل ،وكذا طرق تلقي ومد املصالح األخرى باملعلومات املطلوبة .كما أن غياب
قواعد لتخزين وحتيني البيانات املتعلقة باملوارد واملداخيل وعدم االعتماد على الوسائل املعلوماتية لتحقيق هذه األهداف
يحد من فعالية وجناعة تدبير وكالة املداخيل.
غياب مصلحة ملراقبة اجلبايات
ال تتوفر اجلماعة على مصلحة ملراقبة اجلبايات بحيث مت استبدالها بلجان غير دائمة ،تتكون من أعضاء غير قارين يقومون
بعمليات مراقبة غير منتظمة ال تشمل كل اجملال الترابي للجماعة .كما ال تقوم هذه اللجان بتوثيق نتائج مراقبتها في
محاضر وال تتمخض أعمالها عن أية إجراءات أو متابعات ،وهو ما يفسر عدم متكن اجلماعة من ضبط اخملالفات واالكتفاء
بالتعامل مع طلبات التسوية.
غياب مصالح لتتبع التدبير املفوض وشغل امللك العام اجلماعي
باستثناء مصلحة النقل احلضري ،ال تتوفر جماعة القنيطرة على مصالح مختصة بتتبع التدبير املفوض للمرافق
اجلماعية ،السيما فيما يتعلق بتطبيق واحترام املقتضيات التعاقدية .في هذا اإلطار ،مت تكليف الشسيع مبتابعة التدبير
املفوض ملرفق نقل اللحوم وتدبير احملطة الطرقية ،رغم أنه ال يتوفر على االمكانيات الالزمة للقيام بهذه املهمة ،وهو ما
جعله يقتصر على استخالص اإلتاوات .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم الشسيع بتدبير جميع مراحل دراسة وتنفيذ طلبات
اإلشهار في امللك العام اجلماعي (حتديد أماكن نصب اللوحات ،مراقبة احترام بنود دفاتر التحمالت واإلقرار بأرقام املعامالت
التي حتتسب على أساسها الرسوم).
غياب التنسيق بني وكالة املداخيل واملصالح األخرى ذات الصلة بتدبير املداخيل
ال يتم تبادل املعلومات بصفة منتظمة بني مصالح وكالة املداخيل وباقي املصالح اجلماعية ذات الصلة بتدبير حتصيل
واستخالص املداخيل ،كما هو الشأن بالنسبة ملصلحة الشرطة االدارية واملصلحة التقنية .فعلى سبيل املثال بينت
التحريات بعني املكان عدم توفر مصلحة الوعاء الضريبي على وضعيات إحصاء احملالت املرخص لها باالستغالل التجاري
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أو املهني وتلك املرخص لها باالحتالل املؤقت للملك العمومي .كما بينت مقارنة قوائم املقاهي اخلاضعة للرسم على
محال بيع املشروبات املمسوكة من طرف مصلحتي الوعاء الضريبي والشرطة اإلدارية وجود فرق في عددها قدر ب 55
مقهى برسم سنة  2011و 62مقهى يرسم سنة  .2012في نفس السياق قدر اجمللس اجلهوي للحسابات نسبة املقاهي
غير احملصية واملرخص لها باالستغالل خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  2012حوالي  ،% 63وهو ما حرم ميزانية اجلماعة
من موارد مهمة.
من جهة أخرى الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات أن اجلماعة ال ترتبط بأي اتفاقية مع اإلدارات اخلارجية ذات الصلة بتدبير
املداخيل من أجل تبادل املعلومات معها بصفة دورية .في هذا الصدد ،تبني وجود فرق بني عدد املقاهي احملصية من طرف
املديرية اجلهوية للضرائب وتلك التي مت احصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي .كما لم تقم اجلماعة بإحصاء
وضبط عدد سيارات االجرة واحلافالت املنطلقة من املدينة وأصنافها وحتديد هوية اخلاضعني للرسم وعناوينهم وسنوات
االستغالل ،رغم توفر عمالة القنيطرة ومصلحة النقل الطرقي ومستغل احملطة الطرقية على هذه املعلومات .هذا
التقصير في التنسيق ال ميكن اجلماعة من ضبط وإحصاء وحصر جميع امللزمني من أجل تصفية واستخالص الضرائب
والرسوم اجلماعية.

ثانيا .تدبير املوارد املتعلقة باملرافق اجلماعية
1 .1سوق اجلملة للخضر والفواكه
عدم تعيني املدير وغياب نظام داخلي لتسيير السوق
رغم إصدار اجمللس اجلهوي للحسابات توصيتني للجماعة احلضرية القنيطرة من أجل تعيني مدير واعتماد نظام داخلي
لتسيير السوق (التقرير اخلاص املتعلق مبراقبة تسيير اجلماعة برسم سنة  2008والرأي الصادر عنه خالل سنة  2011في
ميدان مراقبة إجراءات تنفيذ امليزانية) ،إال أن اجلماعة استمرت في استغالل السوق في نفس الظروف السابقة مما كرس
نفس االختالالت املشار إليها في التقرير السالف الذكر في غياب أية مراقبة مضبوطة للكميات وأنواع السلع املسوقة
واألثمنة املطبقة.
في نفس السياق ،بينت التحريات في عني املكان ضعف احلراسة واألمن عند مداخل السوق وعدم القدرة على ضبط
الكميات الواردة على السوق خصوصا في غياب ميزان عمومي أو أية مراقبة تقوم مقامه من قبيل األوراق املثبتة لوزن
الكميات املبيعة من طرف الوكالء والكميات اخلارجة من السوق.
ضعف تنظيم عمل الوكالء
رغم أن عدد وكالء البيع باجلملة يبلغ  12وكيال ،فإن سوق اجلملة ال يتوفر إال على مربعني للبيع .في حني يتوفر السوق
على مساحات كبيرة غير مجهزة تشكل مصدرا للمشاكل األمنية والبيئية .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن قرار
وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكالء أسواق اجلملة للخضر والفواكه وكذا معايير حسن التدبير يقتضي
تخصيص مربع لكل وكيل من أجل ضبط معامالته ومراقبة املبالغ املستخلصة من طرفه.
عدم ضبط ومحاربة املسالك غير القانونية لتوزيع اخلضر والفواكه
بينت التحريات بعني املكان اقتصار سوق اجلملة على عرض أنواع وكميات محدودة من الفواكه ال تشكل إال جزءا يسيرا
من تلك املعروضة داخل أسواق املدينة.
في هذا الصدد ،قامت جلنة مكونة من ممثلي السلطة احمللية والشرطة والعمالة واجلماعة ببعض عمليات املراقبة
وحجزت اخلضر والفواكه اخملزنة ببعض اخملازن السرية وحترير محاضر بذلك .إال أن غياب إطار مسطري وتنظيمي واضح
لعمل هذه اللجنة ،وعدم استيفاء أعضائها لشروط التعيني ،وغياب التنسيق مع االجهزة القضائية في احلاالت التي
تستدعي ذلك ،يحول دون ضبط ومحاربة هذه املسالك غير القانونية بفعالية.
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2 .2اجملزرة اجلماعية
عدم وجود مراقبة مستمرة لعمليات الذبح ولصيانة وتتبع معدات اجملزرة
تتم عمليات الذبح في اجملزرة ليال أو في الصباح الباكر في غياب إدارة تسهر على حسن سيرها وعلى مراقبة نوعية
اللحوم والكميات املذبوحة وضبط اخملاطر الصحية في حينها .ومن جهة أخرى يتم التخلص من اللحوم غير الصاحلة
لالستهالك وبقايا عمليات الذبح في املطرح العمومي دون إحراقها ،نظرا لعدم توفر اجملزرة على محرقة.
ال يخضع ميزان اجملزرة لبرنامج صيانة دورية وللمراقبة املعيارية املنصوص عليها في القوانني والتنظيمات اجلاري بها
العمل ،وهو ما يجعله عرضة لألعطال املتكررة .كما تستعمل اجملزرة آليات متهالكة ال تخضع لعمليات التنظيف
والتعقيم.
ضعف انتاجية اجملزرة اجلماعية بسبب انتشار الذبيحة السرية
بلغ معدل استهالك اللحوم احلمراء التي تنتجها اجملزرة اجلماعية سبع كيلوغرامات للفرد الواحد سنويا ،مقابل معدل
وطني يقدر ب  11,7كيلوغرام للفرد سنويا .ولعل ضعف إنتاجية اجملزرة يرجع باألساس إلى انتشار الذبيحة السرية ووجود
عدة اسواق قروية مجاورة للمدينة تستخلص رسوما أقل بالنصف من تلك املفروضة في اجملزرة اجلماعية على عمليات
الذبح (تطبيق سعر  100درهم عن كل رأس بقر كيفما كان حجمه في اجملازر القروية بينما تؤدى الرسوم في اجملزرة
اجلماعية على أساس الوزن ،أي أن العجل املتوسط الذي يزن  200كيلوغرام يؤدى عنه أكثر من  200درهم).

3 .3نقل اللحوم
استغالل مرفق نقل اللحوم بواسطة عقد غير محني
رغم إصدار اجمللس اجلهوي للحسابات توصياته خالل سنة  2008من أجل تسوية وضعية استغالل مرفق نقل اللحوم من
طرف ورثة املستغل األصلي ،لم تقم اجلماعة بتحيني عقد االستغالل .كما ال تقوم بأية مراقبة من أجل حمل املستغل
على احترام الشروط الضرورية للقيام بهذه اخلدمة ،خصوصا ما يتعلق بااللتزام بأسعار نقل اللحوم املنصوص عليها في
القرار اجلبائي وتوفير التجهيزات الضرورية داخل شاحنات النقل.
إصدار ترخيص استثنائي لنقل اللحوم لفائدة جزار باجلملة
بالرغم من طابع املرفق العام الذي تكتسيه خدمة نقل اللحوم ،قامت اجلماعة بتاريخ  30أبريل  2012مبنح ترخيص
استثنائي لفائدة جزار باجلملة من أجل نقل اللحوم من اجملزرة البلدية إلى محالت جزارته واملؤسسات التي ميونها ،دون
إخضاع هذا الترخيص ملسطرة املنافسة وفي غياب تام ألية مقتضيات تعاقدية متكن اجلماعة من مراقبة وتتبع مدى
احترام الشروط الصحية في عمليات النقل.

 4 .النقل احلضري
عدم إطالع اجلماعة على الوثائق احملاسبية ملستغل حافالت النقل احلضري
ال تقوم اجلماعة بتتبع سير مرفق النقل احلضري اجلماعي بسبب عدم إطالعها على املعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها
من تفعيل مراقبتها للمستغل .هذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة املستغل وتراكم ديونه املستحقة لفائدة
اجلماعة األمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه ملستغل آخر خملاطر كبيرة.
التقصير في تطبيق الذعائر املترتبة على امتياز استغالل حافالت النقل العمومي
أصدرت اجلماعة أمرا بتحصيل املداخيل الباقي استخالصها على شركة «ه» مببلغ  50,86مليون درهما (األمر عدد 547
بتاريخ  02غشت  ،)2011نتيجة تطبيق الذعائر املترتبة على مخالفة دفتر التحمالت التي متت معاينتها من طرف مصالح
اجلماعة ابتداء من سنة  .2003غير أن تأخر اجلماعة في تطبيق هذه الذعائر وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيلها
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في آجال معقولة جعل إمكانية استخالصها مستعصية بحيث اقتصر القابض اجلماعي بالتكفل مببلغ  4,021مليون
درهم بتاريخ  17يناير .2012
كما عاينت مصلحة النقل احلضري مجموعة من اخملالفات التي قامت بها شركة «ك» (محضر مخالفات شتنبر ،)2012
نتيجة عدم احترامها ملقتضيات عقد التدبير املفوض رقم 01/11املتعلق بتفويت خطوط النقل احلضري بواسطة
احلافالت .غير أن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات القانونية لتصحيح هذه الوضعية ،السيما تطبيق الذعائر املنصوص عليها
في عقد التدبير املفوض.
من أجل كل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اعتماد دليل مساطر خاص بتدبير املداخيل.
— —احترام الشروط القانونية لتعيني املراقبني اجلبائيني مبا يكفل حجية احملاضر احملررة من طرفهم.
— —تعيني مدير إلدارة سوق اجلملة للخضر والفواكه والعمل على اعتماد قانون داخلي يروم حسن تسيير هذا
املرفق.
— —توفير التجهيزات الضرورية لسير سوق اجلملة (ميزان ،غرف التبريد ،إلخ) والعمل على تسهيل تدخالت املكتب
الصحي لصيانة املرفق حسب البرنامج املسطر لهذا الغرض.
— —القيام باإلجراءات الضرورية من أجل إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بتدبير مرافق اجملزرة ومرفق نقل اللحوم.
— —تتبع ومراقبة تنفيذ عقود التدبير املفوض حلافالت النقل العمومي وحث املفوض إليه على تقدمي جميع الوثائق
احملاسبية املتعلقة بالتدبير املفوض واتخاذ اإلجراءات الزجرية عند االقتضاء،

ثالثا .تدبير الضرائب والرسوم اجلماعية
1 .1استخالص مداخيل بدون سند قانوني
تقوم اجلماعة باستخالص بعض املداخيل دون توفرها على سند قانوني .وكمثال على ذلك ،نورد احلاالت التالية:
— —استخالص رسم تسليم تصميم املطابقة رغم عدم استناده على أي سند قانوني ورغم إثارة هذه املالحظة من
طرف اجمللس اجلهوي للحسابات في تقريره لسنة .2008
— —تطبيق ذعيرة مببلغ  100درهم عن شغل امللك العام ألغراض البناء دون ترخيص ،رغم أن القرار اجلبائي ال ينص على
ذلك ودون حترير أية محاضر معاينة لهذه اخملالفة.
— —استخالص مبلغ  75درهم كوجيبة إضافية عن الترخيص لفتح احملالت التجارية بدون سند قانوني .وقد بلغ عدد هذه
التراخيص  1099ترخيصا خالل الفترة  2012 - 2009حيث مت إدراج املداخيل املترتبة عنها بخانة “بيع املطبوعات”.
— —استخالص مبلغ جزافي يقدر ب  100درهم شهريا عن كل لوحة إشهار مقابل استهالكها لكهرباء اجلماعة ،وذلك
عوض حث املستغلني على جتهيزها بعدادات خاصة لتسجيل االستهالك احلقيقي.
— —إبرام عقد يوضع مبوجبه سطح اخلزانة اجلماعية للقنيطرة رهن إشارة شركة “ “ D.Dمن أجل وضع لوحة إشهارية
ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي مقابل مبلغ  30.000,00درهم سنويا .وبالرغم من أن اخلزانة في ملكية
بنك املغرب ،وأن اجلماعة تستغلها دون أساس تعاقدي ،فقد قامت باستخالص هذه املبالغ دون أساس قانوني.

2 .2التقصير في استخالص الرسم على عمليات جتزئة االراضي
يقوم وكيل املداخيل بتصفية واستخالص نسبة  % 75من الكلفة التقديرية ألشغال جتهيز التجزئات دون توفره على
العناصر التقنية الكفيلة بتمكينه من التحقق من صدقية املبالغ املصرح بها (حجم األشغال وكلفتها احلقيقية) .كما
ال يوجد أي تنسيق بني وكالة املداخيل واملصلحة التقنية التي تختص مبهمة تتبع إجناز أشغال جتهيز هذه التجزئات.
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عالوة على ذلك ،ال تطبق اجلماعة مسطرة تصحيح الضريبة إزاء بعض املصرحني للتأكد من مدى صحة إقراراتهم ،وذلك
خالفا ملقتضيات املادة  149من قانون  47 - 06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها.
عدم حتصيل الضريبة على عمليات التجزئة بالنسبة للتجمعات السكنية
إضافة إلى ذلك ،بينت مقارنة ملفات التجمعات السكنية ،برسم السنوات من  2004إلى  16( 2011جتمعا سكنيا)،
املمسوكة من طرف وكالة املداخيل مع وضعية امللفات التي متت املوافقة عليها من طرف جلنة املشاريع الكبرى ( 35جتمع
سكني) أن اجلماعة لم تقم بإحصاء  19جتمعا سكنيا من أجل حتصيل الضريبة على عمليات التجزئة ،،وهو ما يخالف
مقتضيات الفصل  57من القانون  25-90املتعلق بالتجزئات واجملموعات السكنية وعمليات تقسيم األراضي ،الذي ينص
ضمنيا على ضرورة احترام مسطرة الترخيص بإحداث جتزئة مبناسبة الترخيص بإحداث أي جتمع سكني.

3 .3التقصير في إحصاء األراضي احلضرية غير املبنية
رغم إثارة هذه املالحظة في تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات برسم سنة  ،2008لم تقم مصلحة الوعاء الضريبي بإجناز
إحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،مخالفة بذلك مقتضيات املادة  49من القانون
رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .في هذا اإلطار ،تكتفي اجلماعة بفرض الضريبة على عدد محدود من
امللزمني ( 54بقعة سنة  2008و 179بقعة إلى غاية مارس  ،)2013رغم أنها تتوفر على املعلومات الكافية حول وضعية
بعض األراضي ،كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة احلدادة لكونها صاحبة املشروع.

4 .4التقصير في فرض الرسم املترتب عن إتالف الطرق
ال تقوم اجلماعة بصفة منتظمة بفرض الرسم املترتب على إتالف الطرق من طرف األشخاص الذاتيني واملعنويني .فعلى
سبيل املثال ،لم يتم تسجيل أية عملية إتالف للطرق قبل سنة  2010مع العلم أن املدينة عرفت خالل هذه السنوات
إجناز العديد من املعابر اخلاصة لربط السكان بشبكات التطهير واملاء والكهرباء ،باإلضافة إلى التدخالت غير املنظمة
التي يقوم بها بعض املواطنني بدون ترخيص.
وعلى صعيد آخر ،ال تقوم اجلماعة باستخالص  % 25كزيادة عن الرسم املترتب عن إتالف الطرق بالنسبة للملزمني
احلاصلني على رخص .كما أنها ال تطلب تضمني طلبات الترخيص باألشغال مبالغ الكلفة التقديرية للترميم من أجل
استعمالها في تصفية الرسم.

5 .5تنامي االستغالل غير القانوني للملك العام اجلماعي
رغم انتشار االستغالل غير القانوني للملك العام اجلماعي ،لم تتخذ اجلماعة التدابير واإلجراءات الزجرية الكفيلة باحلد
من هذه الظاهرة وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر معاينة اخملالفات وإعمال اختصاصات رئيس اجمللس اجلماعي
في ميدان الشرطة اإلدارية .وكمثال على ذلك:
— —يحتل أصحاب املنازل والفيالت واملقاهي واملطاعم وبعض املهن احلرة والتجار واحلرفيني امللك العام بإقامة بناءات أو
حواجز بدون ترخيص؛
— —تقوم شركة « »D.Dبنصب شاشة إلكترونية من احلجم كبيرة فوق سطح اخلزانة اجلماعية رغم عدم حصولها
على ترخيص بذلك؛
— —تستغل شركة « »C.Pلوحتي إشهار بشارع محمد اخلامس منذ أكتوبر  2002بدون ترخيص مسبق؛
— —تستغل شركة «ك» للنقل احلضري  32محطة لوقوف في عمليات إشهار رغم أن اجلماعة لم ترخص لها بذلك؛
— —يتم استغالل امللك العام اجلماعي بواسطة االشهار احلائطي بدون ترخيص بحيث تكتفي اجلماعة باالعتماد على
القرارات العاملية التي تختص بترخيص مضمون االشهار وليس شغل امللك اجلماعي العام.
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6 .6التقصير في تدبير استغالل اللوحات االشهارية من احلجم الكبير
عدم االستفادة من شروط املنافسة احلرة
منح استغالل اللوحات االشهارية لشركة « »S Pبدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض ،ولم تقم هذه الشركة
بتكوين الضمان احملدد في  444.000,00درهم (قرار رئيس اجلماعة رقم  420بتاريخ  30دجنبر  ،)2002رغم تعدد اإلرساليات
املوجهة إليها قبل وبعد جتديد الرخصة (االرساليات عدد  3379ج ب بتاريخ  16أكتوبر  2003وعدد  3372بتاريخ  03يونيو
 2005وعدد  R /685بتاريخ  07أبريل  .)2008كما لم تقم بإبرام عقد التأمني عن املسؤولية املدنية املنصوص عليه في املادة
 15من دفتر التحمالت.
باملقابل لم تعمد اجلماعة إلى اتخاذ أي إجراء من أجل حملها على احترام هذا املقتضى التعاقدي ،بل على العكس من
ذلك مكنتها من االستمرار في االستغالل وفي ربط اللوحات بالكهرباء.
عدم تقدمي شركة « »S Pاقرارا برقم معامالتها
تقوم اجلماعة باستخالص احلد االدنى على الرسم بشغل امللك العام مؤقتا احملدد في مبلغ  12.000,00درهم عن كل لوحة
اشهارية من احلجم الكبير و 6.000,00درهم عن كل لوحة من احلجم املتوسط سنويا ،دون اعتبار لرقم معامالت شركة
« »S Pالذي يجب أن يستعمل كأساس الحتساب الرسم ،كما تنص على ذلك املادة  9من دفتر التحمالت املؤرخ في 04
فبراير  .2002لكن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة حلمل الشركة على تقدمي إقراراتها قبل األداء األخير من كل سنة.
استفادة شركة « »S.Pمن اإلعفاء من غرامات التأخير وجتديد عقد االستغالل دون اللجوء للمنافسة
استفادت شركة « »S Pمن اإلعفاء من غرامات التأخير رغم عدم احترامها اللتزاماتها التعاقدية (عدم تكوين الضمان
وعدم التصريح برقم معامالتها وأداء احلد االدنى لالستغالل في غياب املعطيات احملاسبية).
وعالوة على ذلك ،استمرت الشركة في استغالل لوحات االشهار بعد نهاية فترة الترخيص (املمتدة من  09أبريل 2002
إلى  08أبريل  .)2005وقد قام رئيس اجلماعة بعد مرور أكثر من شهر من االستغالل بدون ترخيص مبراسلة القسم التقني
من أجل إزالة هذه اللوحات ،لكن دون اتخاذ اإلجراءات اخلاصة بالذعائر القانونية (الرسالة رقم /101ج.ب بتاريخ  13ماي
 .)2005كما قامت اجلماعة بعد ذلك بتجديد عقد االستغالل مع الشركة دون منافسة وملدة أطول من مدة العقد األول.
الترخيص بنصب لوحات إشهارية في غياب مقرر صادر عن اجمللس اجلماعي
أصدر رئيس اجمللس اجلماعي ،بتاريخ  03فبراير  ،2011أمرا باملداخيل من أجل استخالص واجبات احتالل امللك العمومي
اجلماعي مؤقتا ألغراض جتارية من طرف شركة « ، »U Pمببلغ  95.455,00درهم مع احتساب غرامات التأخير عن السنة
املالية  .2010وكان رئيس اجمللس اجلماعي قد رخص للشركة املذكورة بإقامة لوحات إشهارية من حجم  12متر مربع في
سبع ( )7مواقع في مدينة القنيطرة دون استصدار قرار من اجمللس اجلماعي يسمح بهذا االحتالل واملصادقة عليه من
سلطة الوصاية .كما قامت الشركة بإقامة ست ( )6لوحات إشهارية على ضوء هذا الترخيص.

7 .7التقصير في تدبير استخالص الرسوم املفروضة على سيارات النقل العمومي
عدم القيام باإلجراءات الضرورية الستخالص الرسوم املفروضة على سيارات االجرة
ال تتوفر اجلماعة على وضعية محينة بعدد سيارات االجرة من الصنف االول والثاني املرخص باستغاللها داخل اجملال
الترابي للجماعة ،وذلك رغم سهولة احلصول على هذه املعلومات لدى مصالح العمالة أو باالنتقال إلى نقط انطالق
هذه السيارات.
كما بني تدقيق اإلجراءات التي تقوم بها اجلماعة من أجل استخالص الرسوم املفروضة على سيارات األجرة برسم سنة
 2012أن  342سيارة من الصنف األول و 534سيارة من الصنف الثاني لم يتم إدراجها عند إصدار أوامر املداخيل .كما أن
عدم توفر اجلماعة على املعطيات الكاملة بوضعية استغالل سيارات األجرة أدى إلى صعوبات في حتصيل حتى املداخيل
املتكفل بها من طرف القابض اجلماعي.
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التقصير في استخالص الرسم املفروض على حافالت نقل املسافرين
بلغ عدد حافالت نقل املسافرين التي تنطلق من مدينة القنيطرة حوالي  43حافلة من سلسلة «أ» وحافلة واحدة من
سلسلة «ج» .غير أن التحريات بعني املكان بينت أن خمس حافالت فقط هي التي أدت بطريقة تلقائية الرسم املفروض
على النقل العمومي للمسافرين .علما أن أربعة من بني هاته احلافالت لم تعد تواظب فيما بعد على أداء الديون املترتبة
عليها خالل السنوات التي تلت أداءها األول للرسم ،بسبب عدم إخضاع باقي املستغلني ألداء الرسم .هذه الوضعية
حرمت اجلماعة من مداخيل جتاوزت مليون درهم دون احتساب املداخيل التي سقطت بفعل التقادم.

8 .8التقصير في تدبير الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
غياب إحصاء شامل حملالت بيع املشروبات
تكتفي اجلماعة بفرض الرسم املفروض على محالت بيع املشروبات على املقاهي واحلانات مستثنية بذلك احملال األخرى
(باستثناء محلبتني) ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  64من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .كما
أن مصلحة الوعاء الضريبي ال تتوفر على إحصاء شامل باملقاهي ،بحيث لم يتم إحصاء سوى  % 63من املقاهي املرخص
باستغاللها خالل الفترة ما بني  2009و .2012كما تبني أن هناك اختالفا كبيرا بني عدد املقاهي احملصية من طرف املديرية
اجلهوية للضرائب وتلك التي مت احصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي بوكالة املداخيل.
اعتماد قاعدة معلومات غير دقيقة ومبعطيات متناقضة
تعتمد مصلحة الوعاء الضريبي في فرض الرسم على محال بيع املشروبات على قاعدة بيانات غير دقيقة تتضمن
معلومات غير صحيحة ومتناقضة في بعض األحيان .كما لم يتم بعد اعتماد تعريف ضريبي بالنسبة لكل ملزم ،وهو ما
يصعب من عملية حصر الوضعية الضريبية للملزمني أو التنسيق مع املصالح الضريبية للدولة من أجل ضبط الوعاء
الضريبي االجمالي.
عدم اتخاذ االجراءات القانونية في حق امللزمني املتخلفني عن االدالء بإقراراتهم داخل اآلجال القانونية
ال يتم فرض الرسم بصفة تلقائية في حق امللزمني الذين يتخلفون عن االدالء بإقراراتهم في اآلجال القانونية ،بحيث
تنتظر اجلماعة تراكم هذه الديون لعدة سنوات قبل إصدار األوامر بالتحصيل ،بعد تقادم جزء منها .كما تعتمد اجلماعة
في تصفية الرسم بصفة تلقائية على آخر رقم معامالت مت اإلقرار به من طرف امللزم دون حتيينه ،وهو ما يؤدي إلى
تخفيض مبالغ الرسم املستحقة.
في نفس السياق ،ال تتقيد اجلماعة بأجل  30يوما الالزم احترامه بني االشعارين خالل تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة
تلقائية مخالفة بذلك مقتضيات املادة  158من القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .،فعلى سبيل املثال
أحصى اجمللس اجلهوي للحسابات أزيد من  31حالة خالل سنة  2012مت جتاوز هذا األجل فيها ،مقابل  05حاالت خالل 2011
و 42حالة على التوالي خالل سنتي  2009و. 2010
عدم مراقبة صدقية اإلقرارات بأرقام املعامالت الضعيفة
ال تطبق اجلماعة مسطرة تصحيح الضريبة في حق امللزمني أرباب املقاهي واحلانات املتواجدة في مناطق ذات رواج مهم
الذين يصرحون برقم معامالت ضعيف وخصوصا مقارنة مع السنوات املاضية ،وذلك للتأكد من مدى صدقية إقراراتهم
إعماال ملقتضيات املادة  149من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها التي تنص على أن لإلدارة
حق مراقبة القرارات والوثائق املعتمدة إلصدار هذا الرسم.

9 .9التقصير في استخالص الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية
تتم تصفية الرسم على االقامة باملؤسسات السياحية باالعتماد على عدد الزبائن دون أن تتضمن االقرارات عدد الليالي،
وهو ما يخالف مقتضيات املادة  72من قانون  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها .كما تكتفي املصلحة
باملعلومات املشار إليها في إقرارات مستغلي مؤسسات اإليواء السياحي دون مقارنتها مع تلك املتوفرة لدى مصالح
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عمالة إقليم القنيطرة أو مصالح االمن أو املديرية اجلهوية للضرائب .في هذا الصدد ،قدر اجمللس اجلهوي للحسابات املبلغ
الضائع بالنسبة للجماعة في  209.637,00درهم برسم سنتي  2010و.2011
كما لم تقم اجلماعة بفرض الضريبة بصورة تلقائية على بعض املؤسسات السياحية التي لم تضع إقراراتها بعدد
الزبناء وليالي املبيت ،كما هو الشأن بالنسبة لفندق «أ» الذي لم يصرح منذ  2010وفندق «ع» الذي لم يدل بإقراراته منذ
 ،2008في حني لم يتم إشعار هذا األخير باإلنذار األول إال بتاريخ  06دجنبر .2012
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضبط الوعاء الضريبي وضمان استيفاء جميع مراحل االستخالص وإجراء املراقبة القانونية وحتيني قواعد
املعطيات الضريبية.
— — إخضاع أصحاب التجمعات السكنية لوضع إقراراتهم املتعلقة بالكلفة التقديرية للتجهيزات املنجزة من
أجل تطبيق الضريبة؛
— —العمل على تتبع احتالل امللك العمومي بلوحات إشهارية وحث املستغلني على ربط اللوحات االشهارية
بعدادات الكهرباء؛
— —ضبط الوعاء الضريبي للرسوم املفروضة على استغالل سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي بناء على
املعطيات الفعلية لعدد رخص االستغالل.

1010تدبير املوارد املتعلقة باألمالك اجلماعية اخلاصة
عدم احترام قواعد الشفافية في تدبير جتزئة احلدادة
عقدت اجلماعة بتاريخ  23دجنبر  2005اتفاقية شراكة مع املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء من أجل إجناز التجزئة
السكنية احلدادة .ولهذا الغرض اقتنت  104هكتار من اجلماعة الساللية احلدادة مقابل تخصيص  1310بقعة مجهزة
مبساحة  80متر مربع لذوي احلقوق.
ينص دفتر التحمالت ،املنجز بتاريخ  24ماي ( 2004لم تتم املصادقة عليه) ،على أنه ال ميكن ألي شخص ذاتي أو معنوي
االستفادة من عدة بقع ،ويتم األداء على ثالثة أقساط ( 30%و 35%ثم  .)35%كما يحدد اجلزاءات املترتبة عن عدم احترام
مقتضياته .غير أن تفحص عمليات توزيع البقع بينت تطبيق مقتضيات دفتر التحمالت بصفة جزئية وانتقائية كما هو
موضح في املالحظات التالية:
غياب الشفافية في عملية اإلعالن عن الشروع في تلقي طلبات االستفادة من البقع
أصدرت اجلماعة أول إعالن للعموم من أجل تقدمي طلبات االستفادة خالل الفترة املمتدة من  03أبريل إلى  02ماي .2006
غير أن نشر هذا االعالن لم يتم إال بعد مرور سبعة أيام من بدء سريان فترة وضع الطلبات ( 07أبريل  .)2006كما اقتصر
االعالن املنشور على حتديد ثالثة أصناف من البقع املراد توزيعها دون إشارة إلى شروط االستفادة واملعلومات الواجب
تضمينها في الطلب .بعد استقبال أزيد من  14.000طلب من طرف مصلحة املمتلكات مت نشر إعالن ثان بتاريخ  08ماي
 2006من أجل متديد مدة تلقي الطلبات إلى غاية  09ماي ( 2006عن طريق البريد املضمون مع االشعار بالتوصل) ،في يوم
واحد قبل نهاية األجل اإلضافي ،وهو ما يعني عمليا استحالة وضع طلبات إضافية.
غياب الشفافية في عملية تلقي طلبات االستفادة من البقع
مت تسجيل طلبات االستفادة من البقع املودعة بعد اإلعالن األول في سجالت مكتب الضبط املركزي للجماعة دون
تسجيلها في سجالت مصلحة املمتلكات ودون ترتيبها حسب أرقام تسلسلية حسب تاريخ وساعة التلقي .أما
بالنسبة للطلبات املرسلة عن طريق البريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل ،تبعا لإلعالن الثاني ،فقد تعذر على اجلماعة
االدالء للمجلس اجلهوي للحسابات بسجالت تقييد طلبات االستفادة الواردة عليها ،معللة ذلك باختفاء هذه السجالت
من أرشيفها.
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غياب الشفافية في عملية حتديد أثمان التفويت
رغم أن الهدف من إجناز جتزئة احلدادة يكتسي بعدا جتاريا وليس اجتماعيا فقط ،فقد مت حتديد ثمن تفويت البقع ،بتاريخ
 21دجنبر  ،2006من طرف اللجنة املكلفة بتوزيع البقع وفي نفس االجتماع ،دون االعتماد على معطيات تقنية دقيقة
تأخذ بعني االعتبار كلفة إجناز التجزئة وخاصيات كل فئة من البقع وموقعها .مع العلم أنه قد متت مراجعة أثمنة البقع
خالل عملية التوزيع الالحقة.
غياب الشفافية في انتقاء املستفيدين من البقع
•توزيع بقع الشطر االول بتاريخ  21دجنبر 2006
بعد اتفاق أعضاء جلنة التوزيع على تنظيم عمليات التوزيع في إطار ثالثة أشطر ،مت الشروع في توزيع الشطر األول
املتكون من مائة ( )100بقعة بالنسبة للعمارات وخمسني ( )50بقعة بالنسبة للفيالت وإحدى عشر ( )11بقعة بالنسبة
للتجمعات السكنية .غير أن محضر التوزيع لم يتضمن أي معيار النتقاء الطلبات ،مع العلم أنها لم تخضع ألي ترتيب
حسب تاريخ وساعة إيداع طلبات االستفادة .كما لم تخضع للتنقيح من أجل إبعاد الطلبات املتكررة أو املوسومة بطابع
التنافي .فعلى سبيل املثال  ،استفاد ثالثة أشخاص يحملون نفس االسم العائلي والعنوان من ثالث بقع من صنف عمارة
وثالث بقع من صنف فيال .كما استفاد بعض املوظفني (من مصلحة املمتلكات وبعض األطر) وأعضاء من اجمللس اجلماعي
وبعض أقربائهم من  18البقعة من بني  50بقعة من صنف فيال .كما استفاد رؤساء املصالح اجلماعية وأطر اجلماعة
من بقعة من صنف عمارة واستفادت جمعية األعمال االجتماعية من بقعة من صنف مجمع سكني .هذا باإلضافة
الستفادة بعض املوظفني بطريقة مزدوجة في إطار جمعية األعمال االجتماعية أو بصفة فردية أو عن طريق األقارب من
بقع من نفس الصنف أو من أصناف مختلفة .رغم أن دفتر التحمالت (غير مصادق عليه) مينع االستفادة من عدة بقع
بالنسبة لنفس الشخص.
في نفس السياق ،لم حتدد جلنة التسويق املعايير التي اعتمدتها في تعيني البقع بالنسبة لكل مستفيد ،سواء بالنسبة
للشطر األول أو األشطر الالحقة.
•توزيع بقع األشطر الالحقة (تاريخ غير محدد)
باستثناء محضر منجز بتاريخ  25نونبر  2008يتعلق بتحديد ثمن املتر املربع حسب كل صنف (لم يتم توقيعه من طرف
ممثل العمران) ،لم تعد تتوفر اجلماعة على أي محضر أو وثيقة الجتماعات جلنة التسويق لتوضيح طريقة وظروف توزيع
البقع اجملهزة السيما بالنسبة للشطر الثاني والثالث (طلبات االستفادة ،سجل ضبط وتقييد طلبات االستفادة الواردة
على اجلماعة ،الئحة الطلبات املعتمدة من طرف اللجنة املكلفة بانتقاء املستفيدين ،محاضر اجتماع ونتائج أشغال
جلنة التوزيع ،شواهد االستفادة ،إلخ).
•عدم اتخاد التدابير الضرورية لتفادي استفادة أشخاص صوريني
بعد مقارنة الئحة املستفيدين األصليني في إطار الشطرين األول والثاني مع الوضعية االسمية لألداء املسلمة من
طرف شركة العمران بتاريخ  12دجنبر  2012تبني وجود اختالفات كبيرة بني أسماء املستفيدين األصليني واملستفيدين
الفعليني الذين سددوا الدفعة األولى ،من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع .في هذا الصدد ،تبني للمجلس اجلهوي للحسابات
أن اجلماعة لم تسلم أية وثيقة تؤكد االستفادة الشخصية ملودعي الطلبات من أجل استعمالها كضمانة لعدم
استعمالهم «كوسطاء مبقابل» لفائدة املضاربني العقاريني.
•عدم استعادة اجلماعة جلميع البقع التي لم يتم أداء مقابلها
قامت اجلماعة باستعادة بعض البقع املوزعة من املستفيدين الذين لم يؤدوا أي قسط من األقساط الواجبة كما
يستفاد من محضر اجتماع جلنة التسويق بتاريخ  11نونبر  .2008غير أن اجلماعة لم تطبق نفس اإلجراءات في حق بعض
املستفيدين الذين لم يؤدوا أي دفعة ،كما يستفاد من وضعية األداء احملصورة في  17دجنبر .2012
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•السماح بالتنازل عن البقع لفائدة أشخاص غير مستفيدين
سمحت اجلماعة بالتنازل املباشر من طرف مستفيدين لفائدة أشخاص آخرين (مقرر عدد  2012 /21بتاريخ  25أبريل
 ،)2012وهو ما أدى إلى تشجيع املضاربات العقارية .كما قامت اجلماعة بتحويل البقع املتنازل عليها اعتمادا على محضر
التسليم املسلم من طرف شركة العمران ،في غياب لوائح االستفادة املنجزة من طرف جلنة االنتقاء مبصالح اجلماعة.
هذه الوضعية حرمت مصالح الدولة من استيفاء ضرائبها السيما رسوم التسجيل والتحفيظ وضريبة االرباح العقارية
بسبب البيوعات التي تكتسي صبغة حتويل االستفادة ،وكذا عدم استفادة اجلماعة من مداخيل محتملة مرتبطة بتطور
أثمنة البقع املتنازل عليها لفائدة املضاربني العقاريني.
•مخالفة قواعد احملاسبة العمومية في تدبير فائض حساب مشروع جتزئة احلدادة
تشير التركيبة املالية إلجناز مشروع جتزئة احلدادة على أن املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء تشرف على التدبير املالي
للمشروع بواسطة دفعات املستفيدين من املشروع واملوارد األخرى التي سيتم دفعها حلساب بنكي خاص يخصص لهذه
العملية وتصرف منه جميع املصاريف الضرورية إلجناز املشروع ،على أساس أن يتم حصر احلساب بعد التسلم النهائي
لألشغال ودفع الفائض لفائدة ميزانية اجلماعة احلضرية القنيطرة.
غير أن اجلماعة قامت بإبرام عقد ملحق لالتفاقية يقضي بإضافة أشغال إعادة هيكلة حي اخملاليف وكذا إجناز عدد من
مشاريع التهيئة من طرف مؤسسة العمران لصالح اجلماعة ،مبررة ذلك بتأخر إبرام عقود البيع مع املستفيدين من جتزئة
احلدادة إلى غاية  .2013غير أن هذه الطريقة من شأنها أن تفوت على اجلماعة فرصة ضبط وتبرير هذه النفقات ومراقبة
طرق تنفيذها.

1111ضعف تدبير املمتلكات اجلماعية اخلاصة
استغالل ملك خاص جماعي من طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بالقنيطرة دون سند
قانوني
ال يتوفر قسم املمتلكات على امللف املتعلق بالعقار اجلماعي الذي شيدت عليه الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء
بالقنيطرة إحدى وكاالتها التجارية ،وذلك باستثناء نسخ من ورقتي إرسال تهمان مشروع مرسوم إلذن البلدية بتفويت
هذا العقار لفائدة الوكالة .غير أن اجلماعة لم تقم بأي إجراء لتسوية هذه الوضعية.
عدم استخالص ثمن تفويت شقق سكنية في ملكية اجلماعة
طبقا ملقرر اجمللس اجلماعي املتخذ في دورته العادية املنعقدة بتاريخ  06شتنبر  ،1995فوتت اجلماعة شققا في ملكيتها
تقع بعمارة في شارع االستقالل بالقنيطرة (مطلب التحفيظ رقم  )4038/13لفائدة االشخاص القاطنني بها .وقد مت
التفويت على أساس ثمن تفضيلي محدد في  900درهم للمتر املربع .غير أن اجلماعة لم تقم باستخالص ثمن البيع
وإبرام عقود البيع إال مع خمسة مستفيدين من بني  18مستفيدا (ثالثة مستفيدين خالل سنة  2005ومستفيدان خالل
سنة .)2008
كما شرعت اجلماعةفي تفويت شقق جماعية موجودة بحي اجلزائر مبقتضى املرسوم عدد  2.93.399بتاريخ  16يوليوز
 .1993غير أن املستفيدين استمروا في شغل هذه الشقق دون أن يؤدوا ثمن شرائها أو كراءها ودون أن تتخذ اجلماعة
اإلجراءات القانونية من أجل تصحيح هذه الوضعية.
عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املكترين املتقاعسني عن األداء
من خالل الوضعية الشهرية ألداء كراء احملالت التجارية واملهنية وكذا الدور اخملصصة للسكن برسم  2012تبني تقاعس
العديد من املكترين عن أداء ما بذمتهم للجماعة ( 12من بني  42مكتري الدور السكنية هم فقط من أدوا ما بذمتهم).
غير أن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات القانونية الستيفاء مستحقاتها ،بحيث تكتفي باللجوء إلى الطرق احلبية حلثهم
على الوفاء بالتزاماتهم دون أن حتقق هذه الغاية.
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عدم حتيني أثمنة كراء احملالت التجارية واملهنية واخملصصة للسكن
لم تقم اجلماعة بتحيني أثمنة كراء احملالت التجارية واملهنية وكذا احملالت اخملصصة للسكن ،والتي يتم كراء معظمها
بدون عقود كراء ،وهو ما يفوت عليها فرصة االستفادة من مداخيل إضافية.
غياب دفتر حتمالت منوذجي لتحديد شروط كراء احملالت اجلماعية
ال يتوفر قسم املمتلكات اجلماعية على مقررات اجمللس اجلماعي القاضية بكراء محالت السكنى .كما ال تعتمد اجلماعة
على دفتر حتمالت منوذجي من أجل حتديد الشروط العامة وحتديد املسطرة الواجب اتباعها لكراء ممتلكاتها.
نظرا لكل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —استكمال االجراءات القانونية الضرورية لتسوية الوضعية العقارية ملمتلكات اجلماعة مبا يحفظ حقوقها؛
— —التقيد مببادئ الشفافية في عملية تسويق بقع التجزئات وتفادي السماح بالتحويل املباشر للبقع اجملهزة
من طرف املستفيدين؛
— —العمل على حتيني أثمان كراء احملالت التجارية واملهنية واخملصصة للسكن واتخاذ التدابير القانونية حلمل
املكترين املتقاعسني على أداء ما بذمتهم؛
— — اعتماد دفتر حتمالت منوذجي لتحديد شروط وظروف كراء احملالت اجلماعية.
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iiiiجواب رئيس اجمللس اجلماعي للقنيطرة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال  :هيكلة املصالح املتعلقة باملوارد املالية
1 .1وكالة املداخيل
إن التنظيم الهيكلي اجلديد اخلاص باالدارة اجلبائية للجماعة احلضرية ملدينة القنيطرة الزال في طور التنزيل التدريجي
 كما متت معاينته من طرف السادة قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات – .وسيتم من خالله تصحيح هذا الوضع فيإطار حتديد املسؤوليات واإلختصاصات مع التعاون بني مختلف املتدخلني .كما سيتم االستعانة ببرنامج معلوماتي
متخصص في هذا اجملال فور إمتامه من طرف شركة متخصصة.وتتوفر وكاالت املداخيل باجلماعة على دليل املساطر
املعد من طرف املديرية العامة للجماعات احمللية بوزارة الداخلية.
لقد مت إحداث مصلحة املراقبة اجلبائية ،وتعيني رئيسة لها طبقا للمذكرة اإلدارية عدد /1255ق.م.ب .بتاريخ ، 2013 /02 /13
ونعمل على تكوين املوظفني املعينني باملصلحة عما قريب بتنسيق مع برنامج احلكامة احمللية التابع للوكالة االمريكية
للتنمية الدولية  ،USAIDحيث مت تعيني خازن اقليمي سابق للقيام بهذه املهمة.
تتوفر اجلماعة ،باإلضافة الى مصلحة النقل احلضري ،على مصالح عدة مكلفة بتتبع ومراقبة التدبير املفوض .فقطاع
النظافة واملطرح العمومي للنفايات تراقبه مصلحة التطهير الصلب التابعة لقسم البيئة والتنمية املستدامة .وقطاع
الساحات اخلضراء تراقبه مصلحة الساحات التابعة لقسم البيئة والتنمية املستدامة .وسنعمل على احداث مصالح
اخرى ملراقبة جميع انواع التدبير املفوض بحسب االختصاصات.
بخصوص هذه املالحظة ،فإن تبادل املعلومات بني قسم الشؤون القانونية والشرطة اإلدارية والقسم التقني وقسم
املوارد املالية يسير بطريقة عادية حيث يتم تزويد املصالح بجميع القرارات والوثائق والرخص املطلوبة  .وفي هذا الصدد ،
فإن اجلماعة قد قررت تشكيل فرقة لألعوان املراقبني بزي رسمي مبقتضى قرار مصادق عليه إلحصاء ومراقبة شغل امللك
العام اجلماعي مبختلف أنواعه واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم إعادة إحصاء احملالت اخملصصة
لالستغالل التجاري واملهني قصد حصولها على التراخيص الالزمة وأدائها للواجبات القانونية.أما بخصوص تفاوت
إحصاء قوائم محال بيع املشروبات بني العدد املتوفر لدى مصلحة الشرطة اإلدارية وتلك املتوفرة لدى الوعاء الضريبي،
فتجدر اإلشارة إلى أن القضاة احملترمني قد قاموا مبقارنة القوائم اخلاصة مبحال بيع املشروبات الذين قاموا بوضع تصاريح
التأسيس طبقا للمادة  67من القانون رقم  47-06لدى مصلحة الوعاء الضريبي وبالتالي فان الفرق في اعداد مستغلي
الرخص مقارنة بقوائم الشرطة اإلدارية ناجت عن عدم قيام امللزمني بوضع إقراراتهم في اآلجال احملددة ،مع التذكير بان
جداول امللزمني بالنسبة لشغل امللك العام املؤقت تفوق بالكثير تلك اخلاصة مبحال بيع املشروبات .ولتدليل هذا الفرق فان
أعوان مصلحة الوعاء الضريبي يقومون بتحسيس امللزمني بوضع التصريح بالتأسيس وكذا اإلقرارات اخلاصة مبحال بيع
املشروبات وتأدية الواجبات املترتبة عليهم وعدم اقتصار على أداء الرسوم اخلاصة بشغل امللك العام اجلماعي .
أما بخصوص تواصل قسم املوارد املالية باملصالح اخلارجية وخاصة املديرية اجلهوية للضرائب وعمالة إقليم القنيطرة
ومديرية النقل فان الكثير من األمور قد مت تزويد القسم بها ويتم حاليا إشعار امللزمني املتعلقني مبمارسة نشاط جتاري
اخلاص مبحال بيع املشروبات أو أصحاب سيارات األجرة بصنفيها أو احلافالت قصد مالئمة قاعدة املعطيات املتوفرة لدى
إدارتنا مع تلك املتوفرة لدى املصالح اخلارجية.

ثانيا .تدبير املوارد املتعلقة باملرافق اجلماعية
1 .1سوق اجلملة للخضر والفواكه
متت برمجة النظام الداخلي للسوق بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس اجلماعي لشهر فبراير  2013ومت التصويت
عليه من طرف أعضاء اجمللس وأحيل على سلطات الوصاية للمصادقة .ومت تعيني مدير جديد للسوق مبذكرة عدد
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 5629بتاريخ  .2013 /06 /29كما سيتم اإلعالن ،في القريب العاجل ،عن صفقة إحداث ميزان مبدخل السوق للتحقق من
الكميات الواردة على السوق .وبالرجوع إلى قرار السيد وزير الداخلية ،فإن الوكالء ملزمني بتوفير عدد من احلراس ،وكذا
اجلماعة احلضرية..
وعن وجود مسالك توزيع غير قانونية للخضر والفواكه ،فمنذ تولينا رئاسة هذا اجمللس وهذا املشكل يكاد يعتبر من
بني األولويات التي حاولنا محاربتها من خالل إرسالياتنا للجهات املعنية وكذا االجتماعات املتتالية مع مسؤولي
السلطات احمللية واألمنية أثمرت عن تعيني قائد مسؤول عن السوق لتشكيل جلنة مختلطة حملاربة هذه الظاهرة.
اما بخصوص عدم جتهيز هذه املربعات الذي يشكل عائقا لتوفر كل وكيل على مربع داخل السوق  ،فان اجمللس بصدد
التفكير في طريقة مثلى الحتواء هذا املشكل.
إن اجلماعة قد قامت مبراسلة والي جهة الغرب اشراردة بني احسن قصد استصدار قرار عاملي يتم مبوجبه تعيني جلنة
خاصة وقانونية ملراقبة ومتابعة اخملازن السرية وكذا متابعتهم قضائيا إن لزم األمر .أما اشتغال اللجنة احلالية فإنها
تتعرض لكثير من املشاكل واالصطدامات التي تؤدي الى تعريض أعضاءها إلى مخاطر االعتداءات بدون توفر احلماية
الالزمة.

2 .2اجملزرة اجلماعية
إن اجملزرة يسيرها حاليا مدير يساعده طاقم اداري وتقني وحراس  ،الى جانب إدارة املكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية .كل هؤالء يعملون وفق توقيت محدد .فحوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ،يتم فحص البهائم
باإلسطبل كمراقبة قبلية .وفي حدود الساعة السادسة مساء ،تبدأ عملية الذبح ،وبعد تعليقها ملدة ال تقل عن ثماني
ساعات ،تأتي املراقبة البعدية وذلك لفحص اللحوم ووزنها واستخالص الرسوم املتعلقة بها وتسليمها إلى املكلفني
باللحوم .هذه اجملزرة مت إنشاءها في الثالثينيات من القرن املاضي وأصبحت في وضعية متقادمة .وحلل هذا املشكل،
انطلقت اشغال بناء مجزرة جديدة مبواصفات عصرية .وفي انتظار امتام األشغال فإن اجمللس يقوم بتدبيرها باإلمكانات
املتوفرة.
اما بخصوص معاجلة ظاهرة الذبح السري ،فان اجلماعة تقوم بتنسيق مع املصالح البيطرية والسلطات احمللية قصد
محاربة هذه الظاهرة.

3 .3نقل اللحوم
إن اجلماعة احلضرية ملدينة القنيطرة قد أدرجت نقطة التدبير املفوض للمجازر اجلماعية ضمن جدول أعمال اجمللس في
دورته العادية لشهر أكتوبر . 2013وسيمكن هذا االجراء من االنتقال الى مرحلة تدبير أحسن لهذا القطاع.
نظرا للمشاكل التي يعرفها مرفق نقل اللحوم مبدينة القنيطرة ،فقد اتخذ هذا القرار بصفة استثنائية لتخفيف
املعاناة ونقل اللحوم في ظروف جيدة والذي حظي مبصادقة السلطات الوصية ،في انتظار من سترسوعليه صفقة
التدبير املفوض لهذا املرفق وانهاء املشكل بصفة جذرية.

4 .4النقل احلضري
على إثر املراقبة اليومية التي تقوم بها مصلحة النقل احلضري باجلماعة،وكذا املراقبة التي تقوم بها جلنة املراقبة  ،تبني
أن شركة الهناء لم حتترم منذ بداية االمتياز ،سواء تعلق األمر بعدد اخلطوط املستغلة اوعدد احلافالت اوجودة اخلدمات
وغيرها من االلتزامات التي تتحملها ،مما اضطر اجمللس اجلماعي الى إقالتها.
إن تطبيق الذعائر بالنسبة للفترة ما قبل  2007فقد متت بشكل جزئي ،حيث مت ارسال امر بالتحصيل الى القابض
اجلماعي .وبعد انتداب اجمللس احلالي ،مت تشديد املراقبة وتوجيه انذارات للشركة قصد وفائها بالتزاماتها  .وملا مت استنفاذ
جميع االجراءات احلبية،مت اللجوء الى فرض الذعائر طبقا ملقتضيات كناش التحمالت .وتبعا لذلك فان اجمللس احلالي لم
يتاخر في اتخاذ االجراءات الالزمة رغم امتناع القابض اجلماعي عن التكفل بتحصيل ما مجموعه  50مليون درهم اال
بتدخل السلطات املركزية وإيجاد حلول لتقسيط هذه الذعائر.
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أما بالنسبة لشركة ‘’ك» فليس هناك اي مبرر قانوني لفرض هذه الذعائر عليها ،خصوصا بعد ادالئها بشهادة صادرة
من املزود تثبت اقتناءها احلافالت املتبقية .وأن عدم توصلها بباقي احلافالت ال يعود خلطئها.

ثالثا .تدبير الضرائب والرسوم اجلماعية
1 .1استخالص مداخيل بدون سند قانوني
إن استخالص رسم تصميم املطابقة يجد سنده في عملية التسوية القانونية لبناء شيد بطريقة ضاعت معها حقوق
اجلماعة .وتكون شهادة املطابقة فرصة السترجاع بعضا من هذه احلقوق .ومع ذلك سيتم إحداث خلية يقظة للحد من
هذه الظاهرة.
إن تطبيق ذعيرة مببلغ 100.00درهم عن شغل امللك العام اجلماعي مت استنادا للظهير الشريف رقم  1.58.401املتعلق
باإلنذار املترتب عليه غرامة ملعاقبة مرتكبي بعض اخملالفات بإفراغ االزبال أو األنقاض في الطرق العمومية ،مع اإلشارة إلى
احملاضر التي كانت حترر بشان هذه اخملالفات بحضور أعوان السلطة احمللية .
أما بالنسبة لبيع املطبوعات ،مت االعتماد على الفصل  40من القرار اجلبائي الذي يحدد مبلغ  15درهم مقابل كل بيع
لنسخة من املطبوع.وقد مت اخذ مالحظتكم بعني االعتبار.
فيما يتعلق بأداء واجبات استهالك الكهرباء من طرف مستغلي اللوحات االشهارية ملبلغ جزافي قدره  100.00درهم فان
اجلماعة ستقوم مبراسلة أصحاب الشركات قصد تزويد لوحاتهم بعدادات من طرف الوكالة اخملتصة بالكهرباء.
إن اجلماعة التي تستغل اخلزانة قد قامت مبراسلة بنك املغرب مع إشعار بالتوصل إلخبارها عن عزم اجلماعة بإقامة
لوحة اشهارية فوق املبنى بعد البث في هذا املوضوع من طرف اللجنة احمللية لإلشهار وإرسال احملضر مرفوقا برأي
السلطة احمللية إلى سلطة الوصاية والذي على إثره مت إستصدار قرار عاملي في هذا الشأن.ومع ذلك فان اجلماعة تعمل
على تصحيح هذه الوضعية.

2 .2التقصير في استغالل الرسم على عمليات جتزئة االراضي
تقوم وكالة املداخيل باستخالص  75في املائة من التكلفة التقديرية الشغال جتهيز التجزئات بناء على تصريح امللزم
وكذا الوثائق احملاسبتية  .Les Devisبينما  25في املائة املتبقية والتي يتم التصريح بها عند نهاية االشغال بالنسبة
للتكلفة احلقيقية ألشغال التجهيز ،يتم استخالصها بناء على الفواتير املقدمة من طرف امللزم .وسيتم التنسيق بني
قسم املوارد املالية والقسم التقني ،لتفعيل مقتضيات القانون اجلبائي  47-06وخاصة البنود املتعلقة باحلق في املراقبة.
بالنسبة للتجمعات السكنية التي تستوجب القيام بأشغال التجهيز ،فإنها تخضع ملقتضيات عمليات التجزئة املترتب
عليها أداء الرسم .أما في حالة التجمعات السكنية التي ال تستوجب القيام بأشغال التجهيز ،فإنها تكون معفاة .ومع
ذلك ،فإن مصالح اجلماعة احلضرية ستقوم بإشعار املعنيني باألمر بوضع تصريح عن هذه التجمعات.مع اإلشارة إلى أن
بعض التجمعات السكنية املوجودة في القائمة معفاة من أداء الرسوم طبقا للقوانني املالية التي تعفي الشركات التي
تقوم ببناء السكن االجتماعي لفئة محددة من اجملتمع والتي حتترم بعض الشروط احملددة في قانون املالية.

3 .3التقصير في إحصاء األراضي احلضرية غير املبنية
إن مصاحلنا اخملتصة ( مصلحة الوعاء الضريبي) قد قامت بإحصاء نسبة هامة من األراضي احلضرية غير املبنية الداخلة
في نطاق تطبيق املادة  39من قانون اجلبايات احمللية  .47 06ولكن عدم تعاون مصلحة اخلرائط واملسح الطبوغرافي في
ما يتعلق بالبيانات العقارية حال دون إجراء االستشارات الالزمة لدى احملافظة العقارية ،وبالتالي إصدار الرسوم املفروضة
بهذا اخلصوص.وان االحصائيات احلالية تفوق بكثير األعداد احملصاة سابقا .وتعمل إدارتنا حاليا على عقد اتفاقية تعاون
مع اإلدارة املذكورة آنفا قصد تذليل هذه الصعاب.
في ما يخص فرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية على املستفيدين من جتزئة احلدادة ،فمرده إلى تصفية الرسم
على أساس احملاضر املسلمة من طرف مؤسسة العمران بذل الشواهد اإلدارية املسلمة من طرف اإلدارة اجلماعية
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4 .4التقصير في فرض الرسم املترتب عن اتالف الطرق
مت اخذ هذه املالحظة بعني االعتبار وسوف يتم إعطاء التعليمات للمصالح اخملتصة قصد تتبع هذه العمليات الناجتة عن
إتالف الطرق من أجل تسوية الوضعيات املالية املفروضة عن هذا الرسم.

5 .5تنامي االستغالل غير القانوني للملك العام اجلماعي
إن عملية االستغالل العشوائي للملك العمومي يتعني تضافر اجلهود بني السلطة احمللية واجمللس اجلماعي واألمن الوطني
واملصالح الوالئية قصد إزاحة وحترير امللك العام اجلماعي واجمللس بصدد التنسيق مع املصالح املعنية قصد تفعيل هذه
التدابير العملية.
إن الترخيص مت بناء على القرار العاملي شانه شان القرارات العاملية بالنسبة لالشهارات احلائطية والذي ستبث فيه
اجلماعة مستقبال بواسطة تراخيص صادرة عن اجمللس اجلماعي.
إن الشركة « »CPاملستغلة للوحتني اشهاريتني تتوفر على رخصة شغل امللك العام حتت رقم  358بتاريخ 2006 /05 / 30
 ،مع اإلشارة إلى أن األداء يتم طبقا للوجيبة احملددة في القرار اجلبائي اجلاري به العمل.
مت الترخيص لشركة «ك» للنقل احلضري الستغالل اخملابئ لإلشهار التجاري وذلك برخصة حتت رقم  12/1بتاريخ 2013 /02 /18
مع تأدية جميع الرسوم املترتبة عن هذا االستغالل.
إن االستغالل احلائطي يتم بإصدار قرار عاملي بناء على محضر اللجنة اخملتلطة التي تضم من بني أعضائها ممثلي
املصالح اجلماعية خاصة مصلحة اجلبايات ومصلحة التصميم والشرطة اإلدارية وكذا املصالح اخلارجية الوقاية املدنية
واألمن الوطني املصالح الوالئية السلطة احمللية والوكالة احلضرية .

6 .6التقصير في تدبير استغالل اللوحات االشهارية من احلجم الكبير
في إطار التقومي الهيكلي لإلدارة اجلبائية ومشروعي كناش التحمالت والقرار التنظيمي اخلاص باإلشهار ،سيتم الشروع
في عملية تصحيح العالقة بني شركات االشهار واجلماعة في إطار النصوص والقوانني اجلاري بها العمل ( رقم املعامالت،
الكهرباء ،الذعائر ،الترخيصات.) ... ،
مع اإلشارة إلى أن الشركة املعنية باملالحظة ،سيتم مراسلتها قصد وضع الضمان ،وأن اجلماعة قد قامت في سنة 2005
مبصادرة مجموعة من اللوحات االشهارية من احلجم املتوسط والتي مازالت محجوزة باملركز التقني اجلماعي مبعمورة
وان الشركة تلتزم من جانب آخر بأداء مستحقاتها للجماعة طبقا لدفتر التحمالت املصادق عليه في ذلك احلني(.)2002
إن مبلغ احلد األدنى قد متت مراجعته بزيادة  10في املائة سنة  2006وزيادة  10في املائة سنة  2009طبقا لقرار التجديد،
وان اجلماعة قد راسلت املعني باألمر قصد اإلدالء برقم املعامالت.
إن الشركة « » SPاملستغلة للوحات االشهارية مت إعفاؤها من أداء غرامات التأخير مبوافقة من طرف وزارة الداخلية
شريطة أداء أصل الذين لسريان مفعول هذا اإلعفاء .أما في ما يتعلق بالتجديد ،فان دفتر التحمالت والقرار املصادق عليه
يتيح إمكانية التجديد ،أخذا بعني االعتبار كذلك املداخيل التي تنتظم الشركة في أدائها ،مبا فيها غرامات التأخير عند
السداد.
إن الشركة « ، »UPالتي مت الترخيص لها باستغالل  7لوحات إشهارية مع فرض الرسوم املترتبة عليها ،قد مت إلغاء .

7 .7التقصير في تدبير استخالص الرسوم املفروضة على سيارات النقل العمومي
إن املصلحة اخملتصة تتوفر حاليا على اللوائح النهائية ملستغلي سيارات األجرة من الصنفني أ وب .كما أنها تتوفر على
وضعية األداءات املتعلقة بهذا الرسم .وقد شرعت املصلحة فعال في التواصل مع املعنيني باألمر قصد استكمال امللفات
الضريبية اخلاصة بكل سيارة أجرة ودعوتهم إلى تسوية وضعيتهم اجلبائية.
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إن اللوائح اخلاصة بحافالت نقل املسافرين املنطلقة من مدينة القنيطرة متوفرة ومحينة حاليا لدى املصالح اجلبائية،
وقد قامت بإشعار ملزميها بتأدية ما بذمتها من رسوم بعد استكمال املعلومات اخلاصة بها.

8 .8التقصير في تدبير الرسم املفروض على محال بيع املشروبات.
متت مراسلة مديرية الضرائب قصد موافاة اإلدارة اجلماعية اخملتصة باللوائح النهائية ملستغلي محالت بيع املشروبات
مصحوبة بأرقام املعامالت املصرح بها من طرفهم قصد مالءمة قاعدة املعطيات املتوفرة لدى إدارتنا مع تلك املتوفرة
ملديرية الضرائب ،واتخاذها كأساس لتصحيح الرسم ومراقبته أو فرضه بصورة تلقائية.
إن إدخال النظام املعلوماتي اجلاري إنزاله لدى املصالح اجلبائية سيمكننا من تفادي عدم دقة املعلومات بخصوص امللزمني.
إن الفرض التلقائي للرسم على محال بيع املشروبات يتطلب احترام بعض اإلجراءات املسطرية التي تساهم في تعطيل
فرض الرسم التلقائي مع التذكير بان املصلحة ال تتوفر بصفة انتظامية على الشيات( )vignettesالتي يتم إلصاقها
باإلشعار بالتوصل .كما أن القابض اجلماعي يلزم اإلدارة اجلبائية بتوفير كل العناصر التي تضبط هوية امللزم كشرط
لقبوله التكفل بأوامر التحصيل .وللتغلب على هذا املشكل ،قررت اجلماعة االعتماد على أعوان محلفني للقيام بالتبليغ
واستكمال املعلومات اخلاصة بامللزمني.
وفي اطار التنسيق بني مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة املراقبة اجلبائية ،سيتم تزويد هذه االخيرة باإلقرارات املعتمدة
إلصدار هذا الرسم قصد تفعيل اعمال املراقبة طبقا للقانون  47 /06املتعلق باجلبايات احمللية.

9 .9التقصير في استخالص الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية.
إن اإلقرارات املعتمدة من طرف مصلحة الوعاء الضريبي تتم بناء على عدد الليالي املصرح بها في البيانات املصاحبة مع
اإلقرار وبالتالي فهي صحيحة إال أن بعض امللزمني بدال من االكتفاء بالكتابة في اخلانة اخلاصة بعدد الليالي فانه يقوم
بكتابة نفس العدد في اخلانة اخلاصة بالزبناء مع اإلشارة إلى أن املطبوع املعمول به قبل صدور القانون 47 - 06لم يكن
يتوفر على اخلانة اخلاصة بعدد الزبناء .
هذا وقد قامت املصلحة اخملتصة مبراسلة القسم االقتصادي واالجتماعي التابع لعمالة إقليم القنيطرة قصد احلصول
على اإلحصائيات املتعلقة بعدد املقيمني وعدد الليالي مبؤسسات اإلقامة السياحية .وفي نفس السياق ،وجهت مراسلة
إلى السيد املندوب اجلهوي للسياحة بالرباط .كما شرعت املصلحة اخملتصة بتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة
تلقائية بالنسبة للمؤسسات التي ال تدلي باإلقرارات السنوية.
أما فيما يتعلق باملؤسسة الفندقية «ا»فانه قد صرحت بجميع إقراراتها إلى حدود الربع الثاني من سنة  2013من جهة،
ومن جهة أخرى فان املؤسسة الفندقية «ع» فقد مت فرض الرسم التلقائي عليها وقد أدت جميع مستحقاتها املتعلقة
بسنة  2005إلى سنة ، 2008وكذا الفرض التلقائي بالنسبة للفترة املتبقية

 1010تدبيراملوارد املتعلقة باألمالك اجلماعية اخلاصة
بخصوص هذه املالحظة والتي تتطابق مع ما ادلى به العاملون مبصلحة املمتلكات اجلماعية ،فان السيد الرئيس السابق
لم يترك الوثائق املذكورة باملصلحة املعنية.

 1111ضعف تدبير املمتلكات اجلماعية اخلاصة
إن العقار املتواجد عليه الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بالقنيطرة سبق للجماعة أن راسلت احملافظة العقارية
بشأنه قصد تسوية الوضعية القانونية للوكالة املذكورة وكان جواب احملافظة أن اإلجراءات املسطرية جارية بشأن عدة
مطالب ومن بينها مطلب التحفيظ عدد /32047ر في انتظار اتخاذ قرار التحفيظ أو اإلحالة على احملكمة اخملتصة عمال
مبقتضيات الفصل  32من ظهير التحفيظ .
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بالنسبة لشقق شارع االستقالل قامت اجلماعة بإبرام عقود البيع لسبعة مستفيدين من أصل  18مستفيد ،كما
قامت املصالح اجلماعية بعدة زيارات حتسيسية للمستغلني قصد حثهم على االتصال مبصلحة املمتلكات لتسوية
وضعية الشقق املذكورة ومبا أن احلملة التحسيسية لم تأت بنتيجة فقد مت توجيه رسائل للمعنيني باألمر إال أن املشكل
املطروح وكما صرح به أحد املستغلني هو عدم حصول إجماع بينهم على أداء مصاريف امللف التقني إلعداد رسوم فردية.
لذا فاجمللس اآلن بصدد دراسة هذا امللف قصد إيجاد حل لهذه اإلشكالية.
بالنسبة لدور حي اجلزائر :مبقتضى املرسوم عدد  2.93.399بتاريخ  16يوليوز  1993الذي مت مبوجبه املوافقة على تفويت
الدور السكنية وعددها  64منزل .قام اجمللس بتسوية وضعية  42مستفيد من أصل  64أما الباقي وعددهم  22فقد وجهت
رسائل للمعنيني باألمر قصد تسوية وضعيتهم إضافة إلى قيام املصلحة بحملة حتسيسية وذلك عن طريق عدة زيارات
ميدانية لتلك الدور السكنية والتي مت فيها حث جميع املستغلني على االتصال مبصلحة املمتلكات قصد إدالءهم ببعض
الوثائق الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للدور التي يستغلونها كبطاقة التعريف الوطنية للمستفيد  ،للتأكد من
مطابقة اسمه مع االسم الوارد باملرسوم باإلضافة إلى وثيقة االراثة واسم وكيل الورثة في حالة وفاة املستفيذ األصلي
وغيرها من الوثائق حسب كل حالة على حدة والتي يجد ذوي احلقوق صعوبة في اإلدالء بها نظرا للمشاكل التي تقع بني
الورثة بالنسبة ألحقيتهم في االستفادة.
بالنسبة للمتخلفني عن األداء ،فقد مت حصر الئحة املعنيني باألمر ومت وضعها مبكتب محامي اجلماعة للقيام باإلجراءات
الالزمة في حقهم.
إن حتيني اثمنة االكرية اخلاصة بالسكن قد مت مراجعة أثمنتها في دورة ابريل  2008بينما االكرية اخلاصة باحملالت التجارية
واملهنية فان اجمللس اجلماعي آنذاك رفض املصادقة على حتيني ومراجعة اكريتها.
إن جميع احملالت التابعة للجماعة املكراة للغير فهي أكرية قدمية .أما خالل والية اجمللس احلالي ،فقد مت اعتماد مسطرة
طلب العروض كما ينص عليها القانون من أجل كراء كل من :
— —املقهى املتواجدة بساحة موالي يوسف
— —املقهى املتواجدة بالقاعة املغطاة الساكنية
— — 44محال جتاريا بسوق اجلملة للخضر والفواكه
— —مرافق صحية (مراحيض) بساحة موالي يوسف
— —مرافق صحية (مراحيض) بسوق اجلملة للخضر والفواكه
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اجلماعة القروية الزحيليكة
)إقليم اخلميسات(

تقع جماعة الزحيليكة على الطريق الوطنية الرابطة بني الرباط وواد زم وتبعد ب 112كلم من مدينة اخلميسات .يبلغ
عدد سكان اجلماعة  15.506نسمة .أما مساحتها فتصل إلى  54.990هكتار .يعتمد سكان اجلماعة باألساس على
النشاط الفالحي املتمثل في الزراعة البورية وتربية املاشية.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال – تدبير التعمير بجماعة الزحيليكة
1 .1عدم احترام املقتضيات الواردة في مخطط التنمية القروية
ينص مخطط التنمية القروية الصادر بقرار عامل إقليم اخلميسات بتاريخ  1ديسمبر  1984على أن العلواملسموح به
هو  8أمتار (سفلي+طابق) .غير أن التحريات التي أجراها اجمللس اجلهوي للحسابات بعني املكان اسفرت عن تسجيل
املالحظات التالية:
منح تراخيص بالبناء جتاهال ملقتضيات قانون التعمير وخملطط التنمية القروية
منحت اجلماعة عدة تراخيص بالبناء دون احلصول على الرأي املطابق للوكالة احلضرية للخميسات وجتاهال ملقتضيات
مخطط التنمية القروية للزحيليكة .السيما فيما يتعلق بالعلو ،كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم  26بتاريخ 03
 2011/ 03/و 50بتاريخ  2011 /05 /10و 55بتاريخ  2011 /05/ 18و 66بتاريخ  2011 /06/ 29و 76بتاريخ  2011 /07/ 25و14
بتاريخ  2009 /02/ 06و 16بتاريخ .2009 /02/ 06
وقد ،راسلت الوكالة احلضرية للخميسات السلطات اإلقليمية في املوضوع حلث رئيس اجلماعة على إلزامية دراسة
جميع ملفات طلبات الترخيص ،في إطار املسطرة املنصوص عليها في منشور الوزير األول رقم  14/2000بتاريخ  2أكتوبر
 2000ومنشور الوزير املكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد  1500/2000واملتعلقة بتبسيط
مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،وال
سيما فيما يخص عدم الترخيص ألي مشروع بناء أو جتزئ أو تقسيم قبل احلصول على موافقة اللجنة التقنية اخملتصة
والرأي املطابق للوكالة احلضرية.
منح تراخيص بالبناء قبل إيداع ملفات التجزئات
قامت اجلماعة بتسليم تراخيص البناء داخل خمس جتزئات (جتزئة دوار الصفيح ،جتزئة بدر ،جتزئة دوار الزاوية ،جتزئة دوار
البيزانة وجتزئة مركز االستقبال) قبل إيداع امللفات املتعلقة بإحداثها وقبل مباشرة أشغال التجهيز بها وفي غياب
الدراسات املعمارية والتقنية املتعلقة بها.
كما لم تقم اجلماعة بعرض امللف التقني لهذه التجزئات على الوكالة احلضرية للخميسات من أجل حصوله على الرأي
املطابق.
عدم االستعانة بخدمات املهندس املعماري واملهندس الطبوغرافي في إحداث التجزئات
لم تستعن اجلماعة بخدمات مهندس معماري ومهندس طبوغرافي لوضع تصور شامل ملشروع توسعة جتزئة الفتح.
ويعتبر تدخل هؤالء اخلبراء املعماريني إجباريا بالنسبة لكل مشروع جتزئة طبقا ملقتضيات املواد  13و 14و 15من القانون
 25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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التجديد التلقائي لرخص البناء التي مضى على منحها أكثر من سنة
خالفا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.60.063بتاريخ  30ذي احلجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل
العمرانية القروية السيما املادة  7القاضية ببطالن اإلذن بالبناء ،في حالة عدم مباشرة البناء داخل آجل سنة من تاريخ
تسلم اإلذن ،قامت اجلماعة بتجديد ما يزيد عن  202رخصة بناء مسلمة ما بني  2007و 2012دون إخضاعها ملسطرة
احلصول على الرأي املطابق للوكالة احلضرية باخلميسات
السماح بإنشاء جتزئات دون توفرها على التجهيزات األساسية
قامت اجلماعة بالسماح بإنشاء جتزئات سكنية فوق عقارات في ملك اخلواص أو دائرة األمالك اخملزنية ومنح تراخيص
بالبناء فيها دون توفرها على التجهيزات األساسية وفي غياب دراسات تقنية ودون احلصول على الرأي املطابق للوكالة
احلضرية للخميسات .ومن شأن هذه االختالالت أن حتمل ميزانية اجلماعة تكلفة مالية مهمة لتسوية الوعاء العقاري
لهذه التجزئات .ونذكر على سبيل املثال جتزئة دور الصفيح وجتزئة بدر والزاوية ،مع العلم أنه كان من األجدر تأطير قاطني
هذه التجزئات في إطار وداديات سكنية تتكلف بتسوية الوعاء العقاري.

2 .2االختالالت املتعلقة بتدبير ملف جتزئة الفتح
املصادقة على دفتر التحمالت املتعلق بالتجزئة اجلماعية رغم عدم احترامه ملقتضيات مخطط التنمية
القروية للزحيليكة
ينص دفتر التحمالت املتعلق بتحديد شروط البناء داخل التجزئة اجلماعية الفتح في فصله الثاني على أن مجموع
البقع املكونة لهذه التجزئة تنقسم إلى بقع ذات سفلي جتاري واستعمال مزدوج ،وطابقني وبقع الستعمال سكني
مع منع أي نشاط جتاري ،مخصصة لبناء سفلي زائد طابقني باإلضافة إلى بقع مخصصة للتجهيزات .كما ينص على
أن علوالبنايات ال ميكن ان يتجاوز  10أمتار بالنسبة للبقع االقتصادية و 11,5متر بالنسبة للبقع التجارية .غير أن هذه
املقتضيات املنصوص عليها في دفتر التحمالت تتناقض مع مقتضيات مخطط التنمية القروية الذي ينص على أن
العلواملسموح به هو  8أمتار.
في هذا اإلطار ،مت الترخيص داخل التجزئة اجلماعية ببناء سفلي زائد طابقني بالبقع ذات األرقام  163و 164و 165و166
و 170مكرر و 171و 172و 173و 174و 177و 178و 181و.182
جتاوز املساحة املغطاة املسموح بها في مخطط التنمية القروية
ينص مخطط التنمية القروية على أن املساحة املبنية املغطاة ال ميكن أن تتجاوز ثالثة أرباع ( )4/ 3مساحة البقعة .غير
أن تراخيص البناء املتعلقة بالتجزئة اجلماعية الفتح لم حتترم هذه املقتضيات ،كما هو الشأن بالنسبة للبقعة رقم 76
(املساحة املغطاة  69,48متر مربع عوض املساحة املسموح بها  57متر مربع) والبقعة رقم  69,48( 80متر مربع عوض 60
متر مربع) والبقعة رقم  80( 96متر مربع عوض  72متر مربع) والبقعة رقم  84( 100متر مربع عوض  75متر مربع) والبقعة
 136(150متر مربع عوض  112,50متر مربع).
حتديد ثمن بيع البقع دون استشارة اللجنة اإلقليمية للتقومي
مت حتديد ثمن تسويق البقع األرضية في  30درهم للمتر املربع في غياب استشارة اللجنة اإلقليمية للتقومي.
التقصير في حتصيل مداخيل بيع البقع
بلغت مجموع املبالغ احملصلة برسم احلساب اخلصوصي  331.920,00درهم من أصل مبلغ  2.479.360,00درهم ،أي بنسبة
 % 13,3من مجموع املداخيل املقررة.
في نفس السياق ،جتدر اإلشارة إلى أنه من أصل  156بقعة مت بيعها 20 ،بقعة فقط مت حتصيل ثمنها بالكامل على أساس
 160درهم للمتر املربع في حني مت حتصيل دفعات بشأن  17بقعة .علما أن اجلماعة استمرت في منح تراخيص البناء
للمستفيدين دون تسوية وضعيتهم املالية اجتاه اجلماعة.
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وقد أرجعت اجلماعة هذه الوضعية إلى عدم رغبة املستفيدين في تسوية وضعية بقعهم مادامت هذه التجزئة لم
تكتمل من حيث التجهيز ومن حيث ملف إحداثها كامللف التقني واإلداري والطبوغرافي وجميع الوثائق املكونة للتجزئة.
عدم تنزيل مصاريف جتهيز التجزئة في احلساب اخلصوصي
لم تقم اجلماعة باإلجراءات القانونية قصد حتصيل مساهمات املستفيدين من البقع األرضية مباشرة من دائرة األمالك
اخملزنية في مصاريف جتهيز األرض.
كما لم يتحمل احلساب اخلصوصي لتجزئة الفتح ،منذ إحداثه ،أي نفقات تتعلق بتجهيز وتهيئة الطرق بحيث مت تنزيل
جميع النفقات في امليزانية الرئيسية للجماعة وهي كالتالي:
— —أشغال الطرق املنجزة في إطار الصفقة رقم  2007/ 07مببلغ  319.034,70درهم.
— —أشغال الطرق املنجزة في إطار الصفقة رقم  2007/06مببلغ  433.098,88درهم.
— —أشغال الكهربة التيار املنخفض الشطر الثاني في إطار الصفقة رقم  2002/ 03مببلغ  110.785,20درهم.
أما باقي نفقات التجهيز املتعلقة باملاء الصالح للشرب والتطهير والكهربة فقد مت حتملها في إطار صفقات وتقدر
تكلفة هذه األشغال ب  509.154,40درهم بالنسبة ألشغال الكهربة من الدرجة األولى و 175.671,00درهم بالنسبة
ألشغال التطهير و 64.000,00درهم بالنسبة ألشغال التزود باملاء الصالح للشرب.
ويعتبر هذا األمر مخالفا ملقتضيات النصوص القانونية املتعلقة بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها (الظهير
الشريف مبثابة قانون رقم  1.76.584والقانون رقم  )45.08التي تنص على أن احلسابات اخلصوصية تبني فيها املداخيل
املرتقبة املرصدة لتمويل صنف معني من النفقات واالستعمال الذي خصصت له هذه املداخيل.
توسعة جتزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية األمالك اخملزنية دون تسوية وضعيته القانونية
باشرت اجلماعة عملية توسعة جتزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية األمالك اخملزنية دون تسوية الوضعية القانونية
للوعاء العقاري ملشروع التوسعة ،ومن شأن هذه العملية أن تنطوي على مخاطر حقيقية على مالية اجلماعة في ظل
استمرار اجلماعة في تسويق البقع األرضية باعتماد ثمن  160درهم للمتر املربع في حني أن كلفة الوعاء العقاري غير
معروفة حلد اآلن .وقد يستبعد كليا موافقة دائرة األمالك اخملزنية على تفويت هذا الوعاء العقاري بثمن  2,25درهم للمتر
املربع على غرار العقار األم الذي يعود تاريخ تفويته للجماعة لسنة .1981
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد مبقتضيات مخطط التنمية القروية فيما يتعلق بالعلواملرخص به داخل مركز اجلماعة؛
— —إخضاع جميع تراخيص البناء للرأي املطابق للوكالة احلضرية للخميسات؛
— —عدم تسليم تراخيص البناء داخل التجزئات التي لم يتم بعد التسلم املؤقت ألشغال التجهيز بها؛.
— —اشتراط االستعانة مبهندس معماري ومهندس مساح طبغرافي في مشاريع إحداث التجزئات؛
— —عدم التجديد التلقائي لرخص البناء التي مضى على تسليمها أكثر من سنة وإلزام أصحابها بإيداع طلبات
جديدة؛
— —عدم منح تراخيص بإقامة جتزئات فوق عقارات في ملكية دائرة األمالك اخملزنية ملا قد يترتب عن ذلك من حتمالت
على ميزانية اجلماعة؛
— —العمل على تأطير قاطني هذه التجزئات داخل وداديات سكنية تتكلف بتسوية الوعاء العقاري بتنسيق مع
إدارة األمالك اخملزنية؛
— —التقيد بقواعد تدبير احلسابات اخلصوصية ال سيما عدم إدراج العمليات املرتبطة بها في امليزانية الرئيسة
للجماعة للتمكني من تتبع هذه العمليات من سنة ألخرى وضمان استمرارها وتتبع كلفة املشروع وإشراك
املستفيدين من البقع األرضية في حتمل تكاليف جتهيز التجزئة؛
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— —العمل على تسوية الوعاء العقاري ملشروع جتزئة الفتح.

ثانيا – إجناز املشاريع االقتصادية واالجتماعية
1 .1عدم تطبيق غرامات التأخير ومصادرة الضمان
ال تطبق اجلماعة غرامات التأخير في حق املقاولني اخمللني بالتزاماتهم التعاقدية في إجناز األشغال داخل اآلجال القانونية.
فعلى سبيل املثال ال احلصر لم يتم تطبيق هذه الغرامات في حق املقاول املكلف بإجناز مشروع بناء مركز جتاري (الصفقة
رقم  )2008/ 09رغم جتاوزه لآلجال التعاقدية .في هذا اإلطار ،مت إصدار األمر بالشروع في األشغال بتاريخ  28يوليوز 2008
وتلته عدة رسائل إعذار تدعواملقاول للوفاء بالتزاماته وتسريع وتيرة إجناز االشغال داخل آجل  20يوما (الرسائل رقم 01
بتاريخ  20غشت  2008و 02بتاريخ  16دجنبر  2008و 03بتاريخ  26فبراير  .)2009كما اكتفت اجلماعة بعد استنفاذ رسائل
اإلعذار ،باللجوء إلى فسخ الصفقة مع استصدار قرار مبصادرة الضمان النهائي احملدد في  16.500,00درهم دون تطبيق
غرامات التأخير املستحقة حتى تاريخ فسخ الصفقة واملقدرة ب  54.984,00درهم .كما لم يتم تفعيل قرار مصادرة
الضمان النهائي ،بحيث قامت اجلماعة مبراسلة املؤسسة البنكية الضامنة ببيانات خاطئة عن مراجع الصفقة،
باإلضافة إلى عدم قيامها بإعداد أمر بالتحصيل لتمكني القابض اجلماعي من تنفيذ قرار مصادرة الضمان.
نفس األمر بالنسبة للصفقة املتعلقة مبشروع توسعة دار األطفال (الصفقة رقم  )2009/02حيث لم يتم خصم غرامات
التأخير املقدرة ب  23.290,00درهم بعد جتاوز املقاول لآلجال التعاقدية ب  11يوما.

 2 .خطأ في تصفية أتعاب املهندس املعماري
قامت اجلماعة بتصفية أتعاب املهندس املعماري ملشروع بناء مركز جتاري بالزحيليكة على أسس خاطئة ،إذ مت احتسابها
على أساس الكلفة التقديرية ومبلغ الكشوفات التفصيلية بعد احتساب الرسوم ،خالفا ملا هو منصوص عليه في
العقد املبرم مع املهندس املعماري ،مما ترتب عنه أداء مبلغ يفوق املستحق ب  33.171,00درهم.

3 .3تنفيذ أشغال بناء امللعب الرياضي عن طريق سند طلب بأثمان تفوق تلك املتعاقد بشأنها في
الصفقة
لم يتم تنفيذ الصفقة رقم  2010/10املتعلقة ببناء ملعب رياضي (مببلغ  211.693,20درهم) إال بنسبة  ،% 88أي في حدود
مبلغ  187.444,00درهم .فيما مت تنفيذ بقية األشغال عن طريق سند طلب مببلغ  179.824,80درهم وبأسعار تفوق تلك
املنصوص عليها في الصفقة .ويتراوح الفرق بني السعرين ما بني  150درهم إلى  650درهم ،مما أدى إلى أداء اجلماعة ملبلغ
زائد بلغ  62.401,68درهم .مع العلم أنه لم يتم التسلم املؤقت بعد ألشغال الصفقة ،إضافة إلى عدم االستفادة من
إمكانية الزيادة في حجم األشغال بنسبة  % 10من مبلغ الصفقة التي تتيحها مدونة الصفقات.

4 .4االستعانة بخدمات مهندسني معماريني في غياب العقود احملددة للواجبات واحلقوق من أجل إعداد
امللفات وتتبع مشاريع بناء مقهى جماعي (الصفقة  )2009/01وحمام (الصفقة  )2008/01وبناء
محالت مهنية (الصفقة رقم )2007/05
متت االستعانة مبهندس معماري ( سند طلب موضوع احلوالة رقم  159بتاريخ  05يونيو  ) 2008مقابل أتعاب محددة
بطريقة جزافية في مبلغ  20.000,00درهم دون احتساب الرسوم ،عن إعداد التصاميم وإعداد ملفات طلب العروض
واإلشراف والتتبع للمشروع ،مع العلم أن طريقة التعاقد مع املهندس املعماري ينبغي أن تتم في إطار عقد يتم إبرامه
قبل صفقات األشغال املرتبطة به وحتدد فيه التزامات املهندس املعماري منذ وضع املشروع األولي إلى غاية التصريح
بالتسلم النهائي للصفقة.
باملوازاة تبني أن إعداد ملفات طلب العروض (الصفقة  )2009/ 1مت من طرف املصالح التقنية للجماعة نفسها كما
مت تسجيل غياب املهندس املعماري عن جميع اجتماعات الورش وعدم توقيعه على الكشوفات التفصيلية لصفقة
األشغال.
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في نفس السياق ،استعانت اجلماعة في إطار الصفقة املتعلقة ببناء حمام (رقم  )2008/ 01مبهندس معماري في غياب
عقد مصادق عليه.
عالوة على ذلك ،قامت اجلماعة بتأكيد الطلبية املتعلقة بالدراسات املعمارية للمشروع بتاريخ  26ماي  ،2008رغم أن
عملية فتح األظرفة املتعلقة بصفقة األشغال متت بتاريخ  12فبراير  .2008وهو ما يعني عدم قيام املهندس املعماري
بإعداد دراسة املشروع األولي وإعداد ملفات طلب العروض .هذا باإلضافة إلى غيابه عن جميع اجتماعات تتبع أشغال
الورش.

5 .5ضعف تدبير طلبات العروض والصفقات املتعلقة بإجناز املشاريع اجلماعية
اإلحالة في دفاتر التحمالت على بعض النصوص املنسوخة
الزالت اجلماعة حتيل ،عند إعداد دفاتر التحمالت ،على مقتضيات قانونية رغم نسخها بنصوص أخرى مبررة ذلك بكون
هذه األخطاء املادية ال تشكل أي ضرر على الصفقات وعلى املشاريع املتعلقة بها.
التقصير في تتبع ومراقبة األشغال املنجزة بواسطة سندات الطلب
ال تقوم مصالح اجلماعة بإعداد أي محاضر أو وضعيات ميكن من خاللها معرفة ظروف إجناز األشغال عن طريق سندات
الطلب وحتديد الكميات املنجزة فعال ،مما قد يشكل مخاطر عند تصفية وأداء النفقات موضوع هذه السندات.
كما أن هذا الوضع يخالف مقتضيات املادة  75من املرسوم  5( 2.06.388فبراير  )2007املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها الذي ينص على ضرورة حتديد مواصفات ومحتوى
األعمال املراد تلبيتها بكل دقة من أجل تسهيل عملية تتبع اجناز األشغال من حيث الكم والكيف.
عدم مسك سجل خاص باألوامر باخلدمة املتعلقة بالصفقات
ال متسك مصالح اجلماعة سجال خاصا لتسجيل األوامر باخلدمة املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية طبقا ملقتضيات
املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على تطبيق غرامات التأخير وتطبيق اجلزاءات القسرية املناسبة في حق املتعاقد معهم في حال
إخاللهم بالتزاماتهم التعاقدية؛
— —العمل على استرجاع املبالغ التي مت أداؤها زيادة عن املستحق برسم اتعاب املهندس املعماري؛
— —ضرورة التقيد بقواعد االلتزام بالصفقات السيما إصدار األوامر بالشروع في األشغال بعد املصادقة على
الصفقة وتأشيرة االلتزام بالنفقة؛
— —العمل على حتديد مهام املهندسني املعماريني املتعاقد معهم في إطار عقود ،ينبغي إبرامها قبل طرح صفقات
األشغال للمنافسة؛
— —العمل على حتيني قائمة النصوص القانونية والتنظيمية العامة احملال إليها في الصفقات املبرمة من طرف
اجلماعة ؛
— —ضرورة مسك سجل خاص باألوامر باخلدمة والتبليغات املتعلقة بالصفقات العمومية.
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ثالثا – تدبير االقتناءات اجلماعية
1 .1تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب باللجوء إلى وسطاء عوض ممونني مختصني
تعتمد اجلماعة في أغلب مشترياتها على وسطاء عوض اللجوء إلى ممونني مختصني ينتمون للمهنة موضوع التوريدات
املطلوبة.
وبغض النظر عن االنعكاسات السلبية التي قد تنتج عن هذه املمارسة سواء على مستوى األثمان أو جودة اخلدمات،
فقد الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات احتكار بعض املمونني غير املتخصصني ،خالل الفترة من  2008إلى  ،2012للنفقات
املتعلقة ببعض بنود امليزانية ،ويتعلق األمر باخلصوص مبقاولة «ب.ع» صاحب ورشة للحدادة مبركز الزحيليكة الذي يعتبر
املورد الرئيسي للجماعة في كل ما يتعلق بتوريدات لوازم املكتب واملطبوعات ومواد البناء والصباغة ومواد التنظيف
واملصابيح وأشغال تهيئة الشبكات وخدمات اإلطعام .وقد بلغت قيمة املعامالت املنجزة (سندات الطلب والصفقات
ومختلفات) مع هذه املقاولة وحدها خالل هذه الفترة ما مبلغه  12,50مليون درهم.

2 .2الشروع في تسلم التوريدات قبل االلتزام بالنفقات
يتم االلتزام بالنفقات املتعلقة بالتوريدات واألشغال واخلدمات ويتم الشروع في تسلم هذه األخيرة قبل إرجاع وثائق
االلتزام مؤشر عليها من طرف القابض اجلماعي .وقد بررت اجلماعة هذا االختالل بالطابع االستعجالي لبعض النفقات
و إلزامية استمرار املرفق اجلماعي.

3 .3عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار بعض النفقات موضوع سندات الطلب
تبني من خالل مراقبة اخملزن اجلماعي وفحص السجالت املمسوكة وكذا وضعيات استهالك بعض املواد التي يفترض أن متر
عبر هذا اخملزن ،أن بعض هذه املواد لم يتم تسلمها وال تتوفر اجلماعة على أي وثائق تثبت أوجه استعمالها.
وحسب التحريات التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات فإن التوريدات موضوع سندات الطلب ال يتم تسلمها دفعة
واحدة ،بل على مراحل حسب حاجيات اجلماعة ،وتتم التسوية مع املورد بناء على الكميات املسلمة فعليا والباقي يتم
حتويله إلى خدمات وتوريدات أخرى حسب حاجات اجلماعة .ولتوضيح هذه الوضعية نورد األمثلة التالية:
عدم إجناز نفقات طالء اجلدران باجلير والصباغة
لم تنجز اجلماعة النفقة ،واملتعلقة بطالء اجلير والصباغة الزيتية مببلغ  38.400درهم بالكميات املبينة ،إذ أن بعض
اجلدران التي طالتها هذه العملية املنجزة سنة  2012حتمل كتابات وملصقات انتخابية تتعلق بانتخاب أعضاء اجملالس
اجلماعية سنة  .2009وقد بينت مقاربة األشغال املنجزة فعليا عن أداء مبلغ زائد قدره  15.078,04درهم .في نفس السياق،
لم تتسلم اجلماعة التوريدات موضوع احلواالت املتعلقة باقتناء الصباغة واجلير مببلغ إجمالي قدره  143.820,00درهم

عدم تبرير التسلم الفعلي للعتاد الصغير املتعلق بالتزيني
تقوم اجلماعة بصفة دورية باقتناء عتاد صغير للتزيني بكميات كبيرة ،إال انه ال يوجد أي أثر لهذا العتاد مبخازن اجلماعة
ويتعلق األمر مبشتريات مببلغ إجمالي قدره  429.788,00درهم .كما تبني للمجلس اجلهوي للحسابات أنه رغم اقتناء
اجلماعة لكميات كبيرة من عتاد التزيني موضوع احلواالت أعاله ( 1445علم كبير  ) pavillon)، 2580علم مبقبض1880 ،
متر طولي من الثوب األخضر 1480 ،من الثوب األبيض 1880 ،متر من الثوب األحمر 1730 ،متر من الثوب األحمر بنجمة،
 1120علم و 3700قالدة ( ،))colliersإال أن الكميات املوجودة باخملزن اجلماعي ال تتجاوز  154علم كبير ( )pavillonو 45علم
صغير و 130متر طولي من الثوب األحمر بنجمة و 300متر طولي من الثوب األحمر و 40متر طولي من الثوب األخضر.

املبالغة في املصاريف املتعلقة باقتناء لوازم املكتب واحلاسوب
تقوم اجلماعة بصفقة دورية باقتناء لوازم املكتب واملطبوعات اإلدارية وخراطيش الطباعة ولوازم احلاسوب بكميات تفوق
احلاجيات اجلماعية .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،مت اقتناء  1725علبة من الورق و 125.000مطبوع خاص بعقود االزدياد
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خالل الفترة من فاحت يناير  2007إلى  31دجنبر  ،2012في حني بلغت استهالكات املصالح اجلماعية خالل نفس الفترة على
التوالي  843علبة من الورق ( )papier lazer A4و 103.500مطبوع من احلالة املدنية ومخزون شبه منعدم من هذه املواد
( 26علبة من الورق) .في نفس السياق ،لم يتم تسلم اجلماعة للتوريدات واملتعلقة باقتناء لوازم املكتب ومواد الطباعة
واملطبوعات مببلغ  39.996,48درهم.
حتمل اجلماعة ملصاريف ال تدخل ضمن اختصاصاتها في غياب أي تعاقد
قامت اجلماعة في غياب أي تعاقد بتحمل نفقات ال تدخل ضمن حتمالتها املنصوص عليها في املادة  39من القانون 45.08
املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها ،ويتعلق األمر على سبيل املثال ال احلصر مبصاريف تهيئة واقيات
شمسية باملقاهي املوجودة مبركز الزحيليكة مببلغ  191.325درهم ومصاريف أجور موظفني جماعيني ( )2موضوعني رهن
إشارة جمعية زعير للتنمية النقل املدرسي لتالميذ العالم القروي ومصاريف احملروقات املتعلقة بتسيير سيارات النقل
املدرسي في غياب التأمني .مع العلم أن اجلمعية تتقاضى مقابال عن خدماتها مباشرة من املستفيدين.
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام مبادئ الشفافية واملنافسة واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الطلبيات من طرف مختصني عوض
اللجوء إلى وسطاء؛
— — احترام قواعد تنفيذ النفقات وتفادي تسلم التوريدات قبل القيام بعملية االلتزام بها والسهر على إثبات
اخلدمة املنجزة فعليا قبل األمر بأدائها؛
— —تفادي حتمل اجلماعة ملداخيل ال تدخل ضمن مجال اختصاصها.

رابعا  -تدبير املوارد
1 .1ضعف تدبير حتصيل واستخالص الرسوم والضرائب اجلماعية
عدم حتصيل الرسوم املفروضة على عمليات البناء وعلى عمليات جتزئة األراضي
ال تتخذ جماعة الزحيليكة اإلجراءات الضرورية لتحديد واستخالص الرسوم املفروضة على عمليات البناء وعلى عمليات
جتزئة األراضي املنصوص عليهما في املواد من  50إلى  63من القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية الذي دخل
حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يناير  .2008في هذا اإلطار ،دعت مصالح إقليم اخلميسات مرارا اجمللس اجلماعي إلى حتديد
مبلغ الرسم املستحق عن عمليات البناء ،غير أن هذا األخير رفض تطبيق هذه التوصية ،مرجئا البت فيها إلى أجل غير
مسمى بدعوى ارتفاع السعر األدنى احملدد في  20درهم للمتر املربع مبوجب املادة  54من القانون املشار إليه بالنظر إلى
القدرة الشرائية لساكنة اجلماعة.
غير أن سلطات الوصاية لم تعمد إلى حتديد مقادير هذه الرسوم بشكل تلقائي تطبيقا ملقتضيات املادة  168من القانون
 47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،التي جتيز لها حتديد مقادير هذه الرسوم في حالة امتناع اآلمر بالصرف عن إصدار
قرار بشأنها .وقد نتج عن تعطيل هذه املقتضيات اجلبائية تضييع مكاسب مهمة على اجلماعة مت تقديرها باعتماد احلد
األدنى في  993.227,00درهم.

التقصير في القيام باإلجراءات القانونية املتعلقة باستخالص الضريبة على محال بيع املشروبات
يحدد القرار اجلبائي جلماعة الزحيليكة سعر الرسم املفروض على محال بيع املشروبات في نسبة  % 6من املداخيل
املتأتية من بيع املشروبات التي مت حتقيقها دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة .غير أن تدبير استخالص هذا
الرسم يثير املالحظات التالية:
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•عدم إدالء امللزمني بالتصريح بالتأسيس وبإقرارات املداخيل اإلجمالية احملققة
ال يقوم بعض امللزمني بالتصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء الضريبي باجلماعة ،والذي ينبغي إيداعه داخل أجل
أقصاه ثالثون يوما من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط ،كما تقضي بذلك مقتضيات املادة  67من القانون  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية .كما ال يقوم بعض امللزمني بإيداع إقراراتهم باملداخيل اإلجمالية احملققة خالل السنة املنصرمة
كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من املادة  67السالفة الذكر .كذلك بالرغم من عدم احترام بعض امللزمني اآلجال
القانونية لوضع اإلقرارات وأداء الرسم ،دون أن تتخذ اجلماعة في حقهم اجلزاءات املقررة احملددة في زيادة قدرها  % 15من
مبلغ الرسم املستحق.
•عدم مراجعة اإلقرارات املتعلقة بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات
تتسم املداخيل املصرح بها بالضعف وال تعكس حجم معامالت هذه املؤسسات بحيث يتراوح بني  1000,00و5000,00
درهما سنويا ،وهو ما ميثل رقم معامالت يومي أقصاه  20درهما .غير أن اإلدارة اجلماعية ال تعمل على تفعيل مراقبة
اإلقرارات املودعة وعند االقتضاء مراجعة اإلقرارات الناقصة وتطبيق اجلزاءات املترتبة عن ذلك.

التقصير في استخالص الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
ال تطابق الكميات املصرح بها لدى اجلماعة الكميات املرخص باستخراجها من طرف وكالة احلوض املائي ألبي رقراق
والشاوية واملكلفة بتسليم التراخيص باستخراج مواد املقالع من امللك العام املائي.
في هذا اإلطار ،عرفت سنة  2008تسليم  22رخصة تخص استخراج  41750متر مكعب من مواد املقالع  ،في حني لم
تتسلم اجلماعة سوى إقرارين اثنني .غير أن اجلماعة لم تباشر إجراءات فرض الضريبة بصورة تلقائية في حق امللزمني
املرخص لهم والذين لم يدلوا بتصريحاتهم مع ترتيب اجلزاءات املقررة عن عدم وضع اإلقرارات.
كما تبني أن إيداع التصريحات املتعلقة باستخراج مواد املقالع برسم سنة  ،2007والتي يتعني على امللزمني إيداعها قبل
فاحت أبريل من السنة املوالية لم يتم اإلدالء بها رغم أن الكميات املستخرجة برسم هذه السنة حسب الرخص املسلمة
من طرف وكالة احلوض املائي ألبي رقراق والشاوية قد بلغت 12100متر مكعب ،مما ضيع على اجلماعة مبلغ 36.100,00
درهم كمبلغ أصلي للرسم ،يضاف إليها الرسم اإلضافي لفائدة اجلهة .علما أن عدم تقدمي اإلقرار يترتب عنه جزاء يوازي
 % 15من واجب الرسم املستحق طبقا ملقتضيات املادة  134من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
عدم استخالص الرسم املترتب على أرباب النقل العمومي للمسافرين
تضم جماعة الزحيليكة تسعة مستغلني لسيارات األجرة وخمسة مستغلني لسيارات النقل املزدوج ،غير أن اجلماعة ال
تطالب امللزمني باألداء ولم يتم استصدار أوامر بالتحصيل في حقهم.
التقصير في استخالص منتوج كراء املمتلكات اجلماعية
تتوفر جماعة الزحيليكة على رصيد عقاري مهم يتكون من  26دار للسكنى و 236محال جتاريا و 21مستودعا وفرنني
و 44محال مهنيا وحمامني ومقهيني .إال أن منتوج هذه املمتلكات يبقى ضعيفا باملقارنة مع االستثمارات التي رصدتها
اجلماعة إلجناز هذه احملالت خصوصا وأن جلها مت متويله بواسطة قروض من صندوق التجهيز اجلماعي.
في هذا الصدد ،بلغ مجموع املبالغ الباقي استخالصها من منتوج األكرية في  31دجنبر  2012أزيد من 354.305,00
درهم عن الفترة املمتدة من فاحت أبريل  1999إلى غاية  31دجنبر  .2012كما أن جزءا كبيرا من هذه املبالغ قد سقطت
بفعل التقادم ،خصوصا وأن اجلماعة لم تعمل حتى اآلن على وضع أوامر بالتحصيل لتكليف احملاسب مبباشرة إجراءات
التحصيل طبقا ملقتضيات القانون رقم  15.97مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية.
التقصير في مراقبة استغالل اجملزرة اجلماعية
تقوم اجلماعة منذ  2004بإيجار مرافق اجملزة اجلماعية عن طريق طلبات عروض .غير أن تدبير هذا االستغالل تشوبه
مجموعة من النواقص جنملها فيما يلي:
— —استمرار حتمل اجلماعة ملصاريف استهالك املاء املتعلقة بهذه اجملزرة في غياب تنصيص عقد اإليجار على حتمل
املستغل جلميع مصاريف التسيير؛
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— —عدم إعداد املستغل لتذاكر حتمل الثمن احملصل وعدم إشهار الئحة الواجبات والرسوم املستخلصة؛
— —عدم التزام املستغل باألسعار احملددة في القرار اجلبائي للجماعة ،واستخالصه لواجبات جزافية محددة في 100
درهم عن كل رأس من البقر و 12,5درهم عن كل رأس من الغنم واملاعز؛
— —عدم مسك املستغل لسجالت تدون فيها الواجبات املستخلصة وعدد الرؤوس املذبوحة وأصنافها.

2 .2نقائص على مستوى تدبير وكالة املداخيل
إشراف وكيل املداخيل على جميع املهام املرتبطة بتدبير املوارد
ال يتضمن التنظيم اإلداري املعتمد بجماعة الزحيليكة ،مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية
الضرائب والرسوم املستحقة ،حيث يقوم وكيل املداخيل باإلشراف على جميع الوظائف املرتبطة بتدبير املوارد من إحصاء
وضبط الوعاء الضريبي وتصفية وإعداد األوامر بالتحصيل إلى جانب املهام املوكولة إليه في مجال االستخالص.
جتدر اإلشارة إلى أن وضع وضبط الوعاء الضريبي واستخالص املداخيل يعتبر من املهام املتنافية .لذلك ،فإن اجلمع بينهما
في إطار وحدة إدارية ال يستجيب للمستلزمات املتعلقة بالرقابة الداخلية التي تفرض الفصل بني مرحلة اإلثبات
والتصفية ومرحلة االستخالص .وقد حثت الدورية الوزارية رقم  408بتاريخ  22يونيو  1992على ضرورة الفصل بني وكالة
املداخيل ومصلحة التصفية بهدف إرساء آليات فعالة للمراقبة الداخلية.
عدم توفر وكالة املداخيل على مأمورين محلفني
إلى جانب النقص امللحوظ في عدد العاملني مبصلحة املداخيل (وكيل املداخيل ونائبه) ،فقد سجل اجمللس اجلهوي
للحسابات عدم وجود أي مأمور محلف ميكنه بهذه الصفة تبليغ اإلشعارات والقيام بأعمال املراقبة املنصوص عليها في
املادة  152من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد واستخالص الرسم املفروض على عمليات البناء وعلى عمليات جتزئة األراضي
وحتديد مقادير هذه الرسوم؛
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بتدبير واستخالص الضريبة على محال بيع املشروبات السيما تلك
املتعلقة بحث امللزمني بالتصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل اإلجمالية احملققة ،والعمل على مراجعة
اإلقرارات للتأكد من مدى صدقيتها وفرض الرسم بصورة تلقائية في حق امللزمني الذين ال يدلون باإلقرارات؛
— —مراجعة الكميات املصرح بها لدى اجلماعة من طرف امللزمني بالرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
على أساس الرخص املسلمة من طرف وكالة احلوض املائي ألبي رقراق والشاوية واتخاذ التدابير القانونية في
حق امللزمني غير املصرحني أو الذين يتأخرون في التصريح بالكميات املستخرجة ومراقبة مدى مطابقتها مع
الكميات املرخص بها؛
— —العمل على إصدار أوامر املداخيل املتعلقة باستخالص الرسم املترتب على أرباب النقل العمومي للمسافرين
ومنتوج كراء احملالت التجارية ودور السكنى واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي سقوطها بفعل التقادم؛
— —مراجعة السومة الكرائية للمحالت التجارية واملهنية بالسوق األسبوعي لتوافق التعريفات املطبقة على
صعيد اجلماعة؛
— —اتخاذ التدابير الضرورية حلمل مستغل اجملزرة اجلماعية على أداء مصاريف استهالك املاء ومسك السجالت
املتعلقة بتدوين الواجبات املستخلصة وحثه على إشهار الئحة الواجبات والرسوم املستخلصة وإعداد
تذاكر حتمل الثمن الواجب حتصيله؛
— —إحداث مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم املستحقة؛
— —العمل على توفير املوارد البشرية الالزمة للقيام بعمليات تدبير االستخالص السيما املأمورين احمللفني.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للزحيلكة
(جواب مقتضب)

أوال .تدبير التعمير بجماعة الزحليكة
1 .1عدم احترام املقتضيات الواردة في مخطط التنمية القروية
تتوفر جماعة الزحليكة على مخطط التنمية القرويـة مصادق عليه بتاريـخ  1984-12-11انتهت مـدة صالحيته بعد مرور
عشر سنوات ،ولم يتم إعداد تصميم آخر يأخذ بعني االعتبار املتغيرات التي طـرأت على اجلماعة ،وخالل الفترة املتراوحة
بني  1984إلى حد اآلن (خالل مدة اخملطط وبعد انتهاء صالحيته ) عرف مركز اجلماعة ميالد عدة مشاريع تنموية أشرفت
وصادقت عليها املصالح اإلقليميـة للتعمير بعمالـة اخلميسات باعتبارها آنذاك الوصية على تدبير مجال التعمير والبناء
على مستوى اجلماعـة الترابية لإلقليم ،قبل إحداث الوكالة احلضرية للخميسات في سنة  .2006وهكذا مت اجناز مرافق
ثقافية واجتماعية وإداريـة حتت اإلشراف والتتبع املباشر للمصالح اإلقليمية للتعمير التي صادقت على تلك املشاريع التي
كانت أغلبها مقترحـة من طرف املصالح اخلارجية للعمالة وبعضها مقترح من طرف اجلماعة<<:أ ـ مقترح العمالة .>> ...
على ضوء ما تقدم يتضح انه الجناز املشاريع املذكورة قد مت خرق مخطط التنمية القرويـة من طرف املندوبية اإلقليمية
لإلسكان واألمالك اخملزنية وعمالة إقليم اخلميسات ،وأن جماعة الزحليكـة لم تعمد قط إلى خرق مخطط التنمية
القروية وإمنا واقع تلك املشاريع فرض عليها استكمال ما بدأته اإلدارات السالفـة الذكر وحرصت كل احلرص على االلتزام
مبخطط التنمية القرويـة.
منح تراخيص بالبناء جتاهال ملقتضيات قانون التعمير وخملطط التنمية القروية
إن تراخيص البناء التي سلمتها اجلماعة واملتجاوزة للعلواحملدد في مخطط التنمية القروية ،سبق للجنة الطرقات التي
كان لها دور الوكالة احلضرية حاليا أن صادقت على التصاميم املتعلقة بها ،وبناء على تلك التصاميم منحت اجلماعة
رخص البناء مع األخذ بعني االعتبار أن رخص البناء املسلمة مابني  2009و 2011هي مبنية على تصاميم منجزة في
سنـة  ،1992حيث سبـق ألصحابها أن استصدروا رخصا ببناء السفلي والطابق األول وبعد مرور السنني ولالستفادة
من الطوابـق احملددة في التصميم لكل بقعة تقدمـوا بطلبات ترخيص ببناء الطابق الثاني وفي ذلك اإلطار مت تسليم
الرخص موضوع املالحظة.
منح تراخيص بالبناء قبل إيداع ملفات التجزئة
•جتزئة دور الصفيح
«في إطار عملية هيكلة دور الصفيح بإقليم اخلميسات »...أما بشأن عدم احلصول على الرأي املطابق من قبل الوكالة
احلضرية بشأنها فالتجزئة ترجع إلى سنة  1987والوكالة احلضرية للخميسات لم تنشا إال في سنة .2006
حيث إن قرار السيد عامل إقليم اخلميسات الصادر بتاريخ  1996 - 05 - 16وعملية توزيع باقـي بقع الشطر الثاني خالل
الفترة ما بني 1997-05-2و 1997-05-30من طرف مصالح العمالة وطلبات الرخص املقدمـة من قبل املستفيدين بعد
صدور القرار املذكور ،وكذلك عملية التوزيع الثانية فرضت على اجلماعة واقـع تسليم الرخص قبل توفر التجزئة على
التجهيزات املطلوبة وتسهر اجلماعة على توفير التجهيـزات تدريجيا في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف القطاعات
احلكومية.
•جتزئة بدر
«في سنة  1983أنشأت املندوبية اإلقليمية لإلسكان…» قامت املندوبية اإلقليمية لإلسكان في سنة  1996بتوزيع
جميع البقع دون توفر التجزئة على التجهيزات املطلوبة .وفي سنة  1999وبتكليف من املندوبية اإلقليمية لإلسكان
قامت مجموعة التهيئة العمران باجناز أشغال جتهيز البقع متثلت في توسيع شبكة الصرف الصحي وتبليط األزقة فقط
دون اجناز شبكة املـاء الصالـح للشرب وشبكة الكهرباء.
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وبعد تسلم املستفيدين لبقعهم طالبوا اجلماعة برخص البناء وأمام ضغطهم واحتجاجهـم وتأخر مندوبية اإلسكان
في استكمال أشغال التجهيز التي استغرقت  21سنة ،وعلى الرغم من مطالبة اجلماعـة للمندوبية اإلقليمية لإلسكان
وجملموعة التهيئة العمران لتسوية هذه الوضعية .إال أنها ضلت بدون جدوى مما اضطر اجمللس إلى طرح املشكل في دورته
العادية املنعقدة بتاريـخ  2004-07-22فتقـرر باإلجماع تسليم رخص البناء للمستفيدين ،بعدما أن سبق لهم تقدمي
ملفـات طلبات الرخص لدى جلنة الطرقات ومتت دراستها من طرف اللجنة املذكورة بحضور املندوبية اإلقليمية لإلسكان
في اجتماعها املنعقد بتاريخ  2004-12-23وقررت املوافقة عليه …
•جتزئة دوار الزاوية
«يعتبر دوار الزاوية من التجمعات السكنية  »...وبناء على موافقة اللجنة اإلقليمية للطرقات وتوفر الدوار على بعض
التجهيزات األساسية (شبكة الصرف الصحي ،املاء والكهرباء) سلمت اجلماعة رخص البناء للمالكني ،وموازاة مع ذلك
قامـت ا بإبرام اتفاقية شراكة مع وزارة اإلسكان ومجموعة التهيئة العمران من أجل توسيع شبكة الصرف الصحي
وتبليط األزقة .وخالل فترة تسليم رخص البناء لم يكن للوكالة احلضرية أي وجود حتى ميكن إشراكها في اتخاذ القرار
وإمنا املصالح اإلقليمية للتعمير هي التي كانت متلك اختصاص تدبير مجال التعمير والبناء بتراب اجلماعات
•جتزئة دوار البيزانة
تاريخ هذا الدوار ومعطياته كدوار الزاويـة واإلجراءات التي اتخذتهـا اجلماعة والسلطة احمللية بشأنـه هي نفس اإلجراءات
املتخذة في دوار الزاوية  ،وقد تشكلت في هذا الدوار الودادية السكنية السعادة بتاريخ  2006-06-20وتعاقدت مع
مهندس معماري الذي أعد الدراسات الطبوغرافية والهندسية وتصميم إعادة هيكلة الدوار والتصاميم النموذجية،
التي عرضتها اجلماعـة على اللجنة اإلقليمية للطرقات التي صادقت عليها بتاريخ  ،2008-3-12وأمام توفر هذا الدوار
على نسبـة  60باملائة من التجهيزات األساسية وموافقة اللجنة اإلقليميـة للطرقات سلمت اجلماعـة رخـص البنـاء
وأدرجتـه ضمن الدواوير التي استفادت من دعـم وزارة اإلسكـان ومجموعة التهيئة العمران لتوفير التجهيزات األساسية
لألحيـاء الناقصة التجهيز.
•جتزئة مركز االستقبال
بخالف ما جاء في املالحظة فتجزئة مركز االستقبال عملت اجلماعة بتجهيزها في إطار اتفاقية شراكة مع مجموعة
التهيئة العمران ومت اجناز شبكة الصرف الصحي وتبليط األزقة بنسبـة  100باملائة بالنسبة للشطر األول والشطر
الثاني بعدما حصلت على موافقـة اللجنة اإلقليمية للطرقـات بتاريـخ  2006-03-3بخصوص الدراسات املعمارية
والتقنية املتعلقة بالتجزئة ،ولم يتم تسليم أي رخصة البناء بها إلى حد اآلن.
عدم االستعانة بخدمات املهندس املعماري واملهندس الطبوغرافي في إحداث التجزئات
حسب ما ورد في املالحظة أن توسعة جتزئـة الفتح متت دون االستعانـة بخدمات مهندس معمـاري ومهندس طبوغرافي،
في حني وكما سبـق إيضاحه في اجلواب املوجـه إلى اجمللس اجلهـوي للحسابات أن جتزئة الفتح مت إحداثها في سنة 1970
من طرف األمالك اخملزنية بتنسيق مع مصالح عمالة اخلميسات .وبهدف تسوية مشاكل هذه التجزئة مت توسيعها سنة
 1992من طرف عمالة اخلميسات بتنسيق مع األمالك اخملزنية وليس اجلماعة ،واعدت لها املصالح اإلقليمية للتعمير
تصميم هندسي وصادقت عليه .كما قامت املصالح اإلقليمية بتوزيع بقع التوسيع.
التجديد التلقائي لرخص البناء التي مضى على منحها أكثر من سنة
مت التجديد التلقائي لرخص البناء للمستفيدين الذين يتوفرون إما على التصاميم النموذجية أو على تصاميم حضيت
مبوافقة جلنة الطرقات التي كانت متلك اختصاصات الوكالة احلضرية قبل إحداثه ولم يباشروا أشغال البناء منذ احلصول
على رخصة البناء أو اقتصروا على أشغال حفر األساس بهدف حتديد البقعة ،وكل تلك الرخص تتعلق ببقع متواجدة
بهيكلة دور الصفيح وبتجزئة الفتح وجتزئة بدر والبرنامج القروي وأصحابها ليس لهم دخل قار ألن نشاطهم مرتبط
باجملال الفالحي وتربية املاشية.
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السماح بإنشاء جتزئات دون توفرها على التجهيزات األساسية
انصبت هذه املالحظات على كون اجلماعة سمحت بإنشاء جتزئات سكنية فوق عقارات في ملك اخلواص أو دائرة األمالك
اخملزنية وأدرجت جتزئة دور الصفيح وجتزئة بدر وجتزئة الزاوية كنموذج لذلك في حني أن جتزئة دور الصفيح أنشأتها عمالة
اخلميسات في سنة  1987وجتزئة بدر أنشأتها املندوبية اإلقليمية لإلسكان في سنة  1994وجتزئة الزاوية أنشأتها جمعية
الوفاق السكنية في سنة  ،1995حيث أن كل التجزئات أنشأت من طرف جهات (العمالة ،املندوبية اإلقليمية لإلسكان،
جمعية) وليس من طرف اجلماعة وال تدخل في املدة من  2007إلى  2012موضوع التقرير والتصاميم املتعلقة بها متت
املصادقة عليها من قبل املصالح اإلقليمية للتعمير لعمالة اخلميسات مما جعل اجلماعة مجبرة على تسليم رخص
البناء املتعلقة بها.

2 .2االختالالت املتعلقة بتدبير ملف جتزئة الفتح.
املصادقة على دفتر التحمالت املتعلق بالتجزئة اجلماعية رغم عدم احترامه ملقتضيات مخطط التنمية
القروية لزحليكة
إن ما مت النص عليه في دفتر التحمالت املتعلق بالتجزئة اجلماعية الفتح بشأن علوالبنايات فيها يجد أساسه في قرار
جلنة الطرق املنعقدة بتاريخ  1992-12-2التي قررت أن العلو هو  11,5متر ( سفلي  +طابقني )«… » .وتلك التصاميم متت
ترجمتها على أرض الواقع ،ومت تشييد بنايات فوقها مكونة من سفلي وطابقني وأمام هذا الواقع الثابت جعل اجلماعة
وللحفاظ على الشكل العام للتجزئة والتساوي بني سكانها مت النص على ذلك في دفتر التحمـالت هذا بعد مالحظـة
أن التجاوز في العلواملنصوص عليه في مخطط التنمية القروية يتعلق ببقع أرضية توجد على طول الطرق الرئيسية
التي يتجاوز عرضها  30متر (الطريق اجلهوية  401والطريق اجلهوية  )7300وعلى طول أزقة يتجاوز عرضها  10أمتار ،مما
يجعلها مطابقة ملقتضيات تصميم التهيئة الذي سيتم العمل به الحقا.
جتاوز املساحة املغطاة املسموح بها في مخطط التنمية القروية
إن التجزئة اجلماعية الفتح تتكون من بقع مساحاتها تتراوح ما بني  76متر 80 ،متر 96 ،متر 100 ،متر و 150متر واملساحات
املرخصة للبناء بتلك البقع استندت فيها اجلماعـة على التصاميم الهندسية التي تقدم بها املستفيدون وعرضتها
على أنظار جلنة الطرقات التي قامت بدراسة ملفاتها اإلدارية والتقنية وصادقت عليها باعتبارها جلنة مكلفة بالتعمير
قبل وجود الوكالة احلضرية.
حتديد ثمن بيع البقع دون استشارة اللجنة اإلقليمية للتقومي
إن عملية حتديد ثمن تسويق البقع مت في جتزئة الفتح فقط دون غيرها من التجزئات املتواجدة باجلماعة وذلك في عهد
اجمللس اجلماعي لسنة  1980حيث مت حتديد الثمن دون استشارة اللجنة اإلقليمية للتقييم ،ومنذ ذلك التاريخ إلى اآلن لم
يتم حتديد ثمن األرض دون الرجوع إلى اللجنة اإلدارية للتقييم.
التقصير في حتصيل مداخيل بيع البقع
هذا املشكل مطروح في جتزئة الفتح دون غيرها من التجزئـات إذ أن اجلماعة قامت مبجهـود كبير من أجل حتصيل
مداخيل بقع جتزئة الفتح التي عرفت مشاكل كبيرة منذ إنشائها من قبل األمالك اخملزنية في سنة  1970سواء على
مستوى مكونات ملفها اإلداري والتقني أو على مستوى توفير التجهيزات األساسية.
وفي سنة  1980قامت اجلماعة باقتناء  156بقعة من هذه التجزئة وبيعها دون أن تتمكن من فتح حساب خصوصي ،هذا
األخير الذي مت فتحه في سنة  2005بعدما مت حتديد ثمن بيع البقع في  160درهم للمتر املربع من طرف اللجنة اإلدارية
للتقييم بتاريخ  ،1987-11-17وبفتح احلساب اخلصوصي في سنة  2005أصبح للجماعة احلق في حتصيل ثمن البقع.
ومنذ ذلك التاريخ وهي تبدل قصارى جهذها من أجل تشجيع املستفيدين على األداء علما أن  52مستفيد شيدوا
منازلهم على تلك البقع قبل فتح احلساب اخلصوصي الشيء الذي شجعهم على التقاعس في األداء ومع ذلك فاجلماعة
الزالت تطالبهم بأداء ثمن البقع .وهكذا بلغ عدد البقع التي مت حتصيل مبالغها بالكامل إلى حد اآلن  24بقعة .ومت حتصيل
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دفعات بشأن  17بقعة «وجتدر اإلشارة إلى أن البقع  156تتكون مما يلي  »...مت توجيه للمستفيدين عدة إنذارات من أجل
حثهم على األداء وستعمل اجلماعة جاهدة على استخالص ما تبقى .مع العلم أنها لم تعد تسلم رخصة البناء منذ
سنة  2010إال بعد إدالء املستفيد مبا يفيد أداءه لكامل ثمن البقعة.
عدم تنزيل مصاريف جتهيز التجزئة في احلساب اخلصوصي
املستفيدون من البقع األرضية مباشرة من دائرة األمالك اخملزنيـة وقامـوا بتشييـد منازلهـم في السبعينات استفادوا
من التجهيزات األساسية (الصرف الصحي ،الكهربة ،املاء الصالح للشرب) التي أجنزت من امليزانية الرئيسية للجماعة
عند بناء مقر اجلماعة في سنة  1982وسكن املوظفني اجلماعيني وذلك بحكم مجاورتهم لهما وبحكم أنهم البنايات
األولى في التجزئة .وحيث أن أشغال جتهيز التجزئة لم تكتمل بعد ولم يتم حصر املبلغ النهائي ملصاريف التجهيزات
األساسية لتتمكن اجلماعة من حتديد ثمن املتر املربع اجملهز الذي على أساسه حتدد قيمة املساهمة املفروضة على كل
مستفيد ،وبذلك يكون للجماعة كامل املعطيات التي تخولها مطالبة املستفيدين وإدارة األمالك اخملزنية باملساهمة
في مصاريف التجهيز.
احلساب اخلصوصي لتجزئة الفتح مت فتحه في سنة  2005وثمن البقع لم يتم استخالصه مباشرة بعد فتح احلساب
وذلك بالنظر للمشاكل املتعلقة بالتجزئة ( 52بقعة املشيدة سابقا) وبالنظر لكون أداء املستفيدين لثمن البقع يتم
عبر مراحل ألن وضعيتهم املادية واالجتماعية ال تسمح لهم بأداء كامل ثمن البقعة دفعة واحدة ،وبالنظر لكون جتزئة
الفتح أنشأت منذ  1970من قبل األمالك اخملزنية ومت تسليم البقع التي باعتها هذه األخيرة بدون جتهيز ،واجلماعة لتجنب
استمرارية بناء بقع التجزئة دون توفرها على التجهيزات وللمواكبة واحليلولة دون انتشار البناء العشوائي بالتجزئة الذي
تعمل اجلماعة جاهدة للحد من انتشاره.
توسعة جتزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية األمالك اخملزنية دون تسوية وضعيته
كما سبق إيضاحه أعاله أن توسعة جتزئة الفتح مت من طرف عمالة إقليم اخلميسات ومت إعداد تصميم التوسعة من
طرف املصالح اإلقليمية للتعمير وصادقت عليه ،كما مت توزيع بقع التوسعة من قبل مصالح العمالة خالل سنة 1992
ومت حتديد ثمن تسويقها من قبل اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقدة مبقر قيادة الزحليكة بحضور مدير دائرة األمالك
اخملزنية بتاريخ  ، 1992-10-7حيث حدد ثمن بقع التوسيع ما بني  200درهم و 500درهم للمتر املربع بالنسبة للبقع
التجارية وحسب موقعها وتأكيد ثمن  160درهم للمتر املربع بالنسبة للبقع األصلية لتجزئة الفتح التي مت تفويتها
للجماعة» .االستنتاج. « ..:

ثانيا .اجناز املشاريع االقتصادية واالجتماعية
1 .1عدم تطبيق غرامات التأخير ومصادرة الضمان
 ...إن مشروع بناء املركز التجاري قد مت إبرام صفقة أولى بشأنه (صفقة  )2008/2ومت تطبيق غرامة التأخير على املقاولة
نائلة الصفقة الن قيمة األشغال املنجزة حددت في مبلغ  2.965.410,00درهم وبتطبيق غرامة التأخير عليها كان مبلغ
الغرامة هو  44.481,15درهم في حني أن الصفقة  2008/9جاءت لتكملة أشغال املشروع وعند فسخ عقد الصفقة
مع املقاولة بلغت قيمة األشغال املنجزة  154.086درهم إذا ما مت تطبيق غرامة التأخير عليها وقيمتها  54.984درهم
ومصادرة مبلغ الضمانـة .حيث مت القيام بإجراءات مصادرة الضمانة النهائية فان ذك سيلحق ضررا بالغا باملقاولة
وسيؤدي إلى عدم إقـدام أي مقاولة على التعاقد بشأن هذه الصفقة ،وفيما يخص البيانات اخلاطئة في مراجعها فقد مت
تدارك ذلك ومراسلة املؤسسة البنكية باملراجع الصحيحة .وستعمل اجلماعة على إصدار األمر بالتحصيل بعد أن يتم
حتويل املبلغ في حساب اخلازن اجلماعي.
أما بشأن الصفقة  2009 /2املتعلقة مبشروع توسعة دار األطفال فان املقاولة نائلة الصفقـة لم يصدر عنها أي تأخير
وأن توقف أشغال الصفقة كان يرجع للجماعة ولألسباب الواردة باألوامر بوقف األشغـال ومن مت ال مبرر لها في تطبيق
غرامة التأخير على املقاولة.
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2 .2خطأ في تصفية أتعاب املهندسني املعماريني
هذا املشكل يتعلق باملهندس املعماري « ن د « فقط أما باقي املهندسني املعماريني املكلفني مبشاريع اجلماعة لم يقع أي
خطأ في تصفية أتعابهم» وتصفية أتعـاب املهندس املعمـاري «لم تتم إال بعد استشارة  . »...ومع ذلك ستعمل اجلماعة
على املطالبة باسترجاع ما زاد عن ما هو مستحق له قيمة الرسم وفق اإلجراءات واملساطر اإلدارية اجلاري بها العمل.

3 .3تنفيذ أشغال بناء امللعب الرياضي عن طريق سند طلب بأثمان تفوق تلك املتعاقد بشأنها في
الصفقة
أشغال موضوع الصفقة رقم  2010 /10انصبت على تهيئة ملعب كرة القدم ببناء السياج ومرحاض واحد ومت التسلم
املؤقت ألشغال الصفقة في حني أن األشغال موضوع سند الطلب تتعلق بربط امللعب بقنوات املاء والتيار الكهربائي
وتركيب سخانات للماء وبناء باب املدخل الرئيسي وجتهيزه مبرافق صحية إضافية متتلث في بناء مرحاضني واحد للزوار
وآخر للحكام ،وذلك وفقا ملا اشترطته جلنة الشبيبة والرياضة واجلامعة الوطنية لكرة القدم عند زيارتها للملعب ،والجناز
تلك األشغال كان يتوجب عقد صفقة ثانية أو اللجوء إلى طريقة سند الطلب ،وبالنظر إلى الطبيعة االستعجالية
لألشغال وللمشروع ككل فان اجلماعة التجأت إلى الطريقة الثانية.

4 .4االستعانة بخدمات مهندسني معماريني في غياب العقود احملددة للواجبات واحلقوق من أجل إعداد
امللفات وتتبع مشاريع بناء املقهى اجلماعي (الصفقة  )2009 /01وحمام الصفقة ( )2008 /01وبناء
محالت مهنية (الصفقة رقم )2007 /5
«ما جتدر اإلشارة إليه  »...متت االستعانة باملهندس املعماري «إ .ع ».بدون إبرام عقد وذلك بقصد تسريع مسطرة اجناز
املشروعني ،ومهمة املهندس املعماري في مشروع توسعة دار األطفال حددت في الدراسة املعمارية املتمثلة في إعداد
التصميم الهندسي للمشروع والدراسة التقنية املتمثلة في إجناز شهادة املتانة وتصميم اخلرسانة املسلحة  ،...وأشرف
على تتبع تطبيق التصميم املعماري املتعلق باملشروع رفقة مكتب الدراسات الذي قام بتتبع اجناز األشغال واملصلحة
التقنية للجماعة ،ونفس املهمة قام بها في مشروع املقهى اجلماعي .أما الصفقة املتعلقة ببناء حمام (الصفقة )1/08
مت االستعانة فيها باملهندس املعماري «ن.د ».الذي قام بإعداد تصاميم املشروع وكناش التحمالت املوقعة من طرفه ...
ورفض تتبع املشروع ...مما اضطر اجلماعة إلى تتبعه بواسطة تقني اجلماعة.

5 .5ضعف تدبير طلبات العروض والصفقات املتعلقة بإجناز املشاريع اجلماعية
اإلحالة في دفتر التحمالت على بعض النصوص املنسوخة
اجلماعة عند تضمينها لدفاتر التحمالت نصوص قانونية منسوخة ،فان ذلك لم يشكل أي ضرر أو مخالفة للقانون
املنظم للصفقات العمومية ككل وإمنا هو خطأ مادي ال غير لم تكن له أي أضرار على الصفقات وعلى املشاريع املتعلقة
بها ولم تتم أي منازعة بشأن ذلك بني األطراف وان أجهزة املراقبة لم تالحظ ذلك وستعمل اجلماعة على تدارك ذلك في
إعداد دفاتر التحمالت مستقبال.
التقصير في تتبع ومراقبة األشغال املنجزة بواسطة سندات الطلب
تعتمد اجلماعة في إجناز األشغال موضوع سند الطلب على وضعيات األشغال يقوم بتوقيعها املقاول واجلماعة تهم
تقومي األشغال موضوع سند الطلب بناء على عمليات التمتير لألشغال املطلوب إجنازها التي تعتبر عملية جوهرية
ودقيقة في مراقبة تنفيذ أشغال سند الطلب وهذه العملية تسهل إجراء املراقبة على جودة األشغال وتتبع جزئيات
أشغال سند الطلب ،وتأكيدا لعملية املراقبة فان اجلماعة ستقوم بإعداد احملاضر والوضعيات الالزمة عمال بتوصيات
اجمللس اجلهوي للحسابات.
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عدم مسك سجل خاص باألوامر باخلدمة املتعلقة بالصفقات
اجلماعة تتوفر على جميع األوامر باخلدمة املتعلقة بالصفقات وفريق املراقبة وقف على جميع تلك األوامر وهي ضمن
وثائق ملفات الصفقات وستعمل اجلماعة على مسك سجل خاص باألوامر باخلدمة وفق ما جاء في توصية اجمللس اجلهوي
للحسابات.
وبعد األخذ بعني االعتبار التوضيحات املذكورة أعاله فان اجلماعة ستعمل على تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات.

ثالثا .تدبير االقتناءات اجلماعية
1 .1تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب باللجوء الى وسطاء عوض ممونني مختصني
اجلماعة تعتمد في أغلب مشروعاتها على إجراء املنافسة املطلوبة يشارك فيها متنافسني محليني فقط  ...لكون
قيمة السند ال تشجع املمولني اخملتصني الذين يوجدون خارج تراب اجلماعة على املشاركة في املنافسة وملا جتري املنافسة
بالشكل املطلوب ترسى على املقاول الذي يقـدم أحسن عرض واملقـاول «ع .ب» (الذي هو مقاول ومسجل بالسجل
التجاري بصفته مقاول في مختلف األشغال والبناء  ...هو من يقدم أحسن عرض ،ومن مت فانه يبقى من الطبيعي تكليفه
باقتناء املواد موضوع سند الطلب،وفريق املراقبة لم يجد أي مبالغة في أثمان وجودة األشغال واملشتريات التي تكلف بها.

2 .2الشروع في تسلم التوريدات قبل االلتزام بالنفقات
ما جاء في هذه املالحظة ال تعتمده اجلماعة في كل التوريدات واألشغال واخلدمات وإمنا في حاالت استثنائية تكتسي
الطابع االستعجالي وضمان عدم توقف املرفق اجلماعي.

3 .3عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار بعض النفقات موضوع سندات الطلب
إن هيكل بناية اجلماعة ال يتوفر على مخزن جماعـي مالئم ميكنها من التخزين في ظروف مالئمـة كل كميات املواد التي
يفترض أن متر عبر اخملزن ،مما يفرض عليها تسلمها عبر مراحل ،ولم تقم اجلماعة ببناء مخزن جماعي يتوفر على املواصفات
املطلوبة لكون دورية السيد وزير الداخلية رقـم  106بتاريخ  28شتنبر  2007تنص على جتميد عمليات توسيع مقرات
اجلماعات احمللية.
عدم اجناز نفقات طالء اجلدران باجلير والصباغة
النفقة املتعلقة بطالء اجلير والصباغة الزيتية تزامنت ومناسبة االحتفال بعيد العرش لسنة  2012التي تتطلب صباغة
واجهات وأسوار البنايات املتواجدة على محاور الطرق الرئيسية للمركز وصباغة جدوع األشجار ،وصباغة حافة الطرق
الرئيسية العابرة للمركز خاصة أنها عرفت أشغال كبرى متثلت في توسيع جميع الطرق املؤدية للجماعة من اجلانبني مما
أدى الى إتالف صباغة األرصفة واضطر اجلماعة إلى إعادة صباغتها وهذا ما يبرر مبلغ  15.078,04درهم الزائد عن األشغال
التي عاينتها جلنة املراقبة.
وقد تسلمت اجلماعة التوريدات املتعلقة باقتناء الصباغة واجلير لكنها لم تودع باخملزن اجلماعي لألسباب السالفة الذكر
وإمنا كانت تنقل مباشرة إلى مكان األشغال ،والصباغة املقتناة تتكون من الصباغة احلمراء والبيضاء والصباغة املائية
لصباغة حافة الطرق الرئيسية والسياج احلديدي املتواجد مبلتقى الطرق وصباغة األعمدة احلديدية ،ومادة اجلير تستعمل
في جتيير جدوع األشجار وسياجات بعض البنايات املتواجدة على الواجهات الرئيسية للطرق.
عدم تبرير التسلم الفعلي للعتاد الصغير املتعلق بالتزيني
أثناء زيارة فريق املراقبة عاين في اخملزن وجود كميات من العتاد ،وذلك يبقى دليال قاطعا على كون التوريدات املتعلقة
به مت اقتناؤها بالفعل وتسلمها بواسطة سندات الطلب وفي غياب مخزن الئق مت وضعها مؤقتا مبكاتب اجلماعة أثناء
فترة االستعدادات للمناسبات الوطنية ،وبحكم أن تلك السلع قابلة لإلتالف ،كما يتم االستيالء على بعضها من طرف
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املواطنني أثناء استعمالها في املناسبات فانه يتم إرجاع ما تبقى منها للمخزن اجلماعي الذي تتعرض فيه هو اآلخر
لإلتالف بسبب حالته.
املبالغة في املصاريف املتعلقة باقتناء لوازم املكتب واحلاسوب
إن اجلماعة قامت بالفعل باقتناء واستهالك لوازم املكتب واحلاسوب بالكميات الواردة في الفاتورات ولعدم توفرها على
مخزن جماعي الئق تتسلم التوريدات اخلاصة بلوازم املكتب ومواد الطباعة واملطبوعات على دفعات وبكميات تستوعبها
مكاتب اجلماعة.
حتمل اجلماعة ملصاريف ال تدخل ضمن اختصاصاتها في غياب أي تعاقد
حتملت اجلماعة مصاريف الواقيات الشمسية  ،ألنها فرضتها ضرورة اجناز أشغال حتويل قنوات املاء الصالح للشرب
املمتدة على طول الطريـق اجلهويـة رقـم  401أثناء اجنـاز أشغال التهيئـة والتقويـة التي كان سينتج عنها إتالف تلك
القنوات مما فرض حتويلها من الطريق،وخالل تنفيذ األشغال املتعلقة بها مرت تلك القنوات بالواجهة األمامية للمحالت
التجارية واملقاهـي بشكل محادي ألبوابهـا ولتسهيل عمليـة التحويل واإلسراع مت استعمال آلة احلفر JCPمما حتم على
أصحاب تلك احملالت إزالة واقيات محالتهم بتوافق مع اجلماعة بعد التزامها باستبدالها لهم.
إن املوظفني اجلماعيني الذين وضعتهم اجلماعة رهن إشارة جمعية زعير للتنمية مؤقتا كان بغرض معاجلة مشكل
الهدر املدرسي باجلماعة وفي إطار اتفاقية شراكة بني اجلماعة واجمللس اإلقليمي للخميسات وجمعية زعير للتنمية في
انتظار خلق جمعية تتولى تدبير حافالت النقل املدرسـي ،وبعد تكوين اجلمعية خالل هذه السنة ومباشرتها تدبير النقل
املدرسي استرجعت اجلماعة موظفيها إلى مكان عملهما.
إن اجلماعة بدلت قصارى جهذها من أجل تدبير شؤونها في إطار القانون والشفافية وستعمل على تطبيق توصيات
واقتراحات اجمللس اجلهوي للحسابات من أجل حتسني التدبير اجلماعي.

رابعا – تدبير املوارد
1 .1ضعف تدبير حتصيل واستخالص الرسوم والضرائب اجلماعية
عدم حتصيل الرسوم املفروضة على عملية البناء وعلى عملية جتزئة األراضي
إن عدم حتصيل الرسم املفروض على عملية البناء ال يرجع إلى تقصير اجلماعة وإمنا يرجع إلى عدم موافقة اجمللس على
حتديد سعر هذا الرسم على الرغم من طرحه ضمن نقط مجموعة من جدول أعمال دورات اجمللس  ...مراعيا في ذلك
األوضاع االجتماعية واالقتصادية لساكنة اجلماعة وخالل الدورة العادية للمجلس املنعقدة بتاريخ  26أبريل  2013قرر
اجمللس حتديد سعر الرسم في  20درهم للمتر املربع وسيتم العمل به بعد استكمال املساطر اإلدارية.
أما فيما يتعلق بتقدير مبلغ  993.227درهم الوارد في املالحظة فهو يتعلق بكامل الرخص ولم يراعى فيه اإلعفاءات
املنصوص عليها في القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،أما فيما يتعلق بالرسم املفروض على جتزئة األراضي
فال ميكن تطبيقه في جماعة الزحليكة على اعتبار ما ينص عليه القانون  47.06الذي يحدد تطبيقه على املراكز احملددة
واجلماعات التي تبعد عن املراكز احلضرية بأقل من 16كلم.
التقصير في القيام باإلجراءات املتعلقة باستخالص الضريبة على محال بيع املشروبات
إن اجلماعة لم تقصر في القيام باإلجراءات القانونية املتعلقة باستخالص الضريبة على محال بيع املشروبات ،واملشكل
يرجع لسببني أولهما أن امللزمني ال يقومون بأداء مبلغ الرسم بصفة تلقائية والسبب الثاني هو أن اجلماعة ال تتوفر على
املوارد البشرية الكافية املكونة التي تتكلف بتدبير املصلحة اجلبائية وستعمل اجلماعة على مواصلة استخالص هاته
الضريبة على الرغم من اإلمكانيات البشرية احملدودة.
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•عدم إدالء امللزمني بالتصريح بالتأسيس وبإقرارات املداخيل اإلجمالية احملققة
إن جميع احملالت التجارية املوجودة باجلماعة يرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل صدور القانـون  47.06املتعلق بجبايات
اجلماعـات احمللية في سنة  2008أما فيما يتعلـق بعدم إيداع بعض امللزمني إلقراراتهـم اإلجمالية فانه يرجع إلى
اكتفائهم باإلدالء باإلقرارات الدورية ،وستعمل اجلماعة على تطبيق املساطر اإلدارية في حق كل امللزمني فيما يتعلق
بالتصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل اإلجمالية.
•عدم مراجعة اإلقرارات املتعلقة بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات
إن اإلقرارات احلالية ال تقل على  10.000درهم واجلماعة ال تقوم مبراجعة اإلقرار ملعرفتها بالقوة الشرائية باجلماعة واألوضاع
االجتماعية للساكنة.
التقصير في استخالص الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
إن عدم مطابقة الكميات املرخص باستخراجها مع الكميات املصرح بها يصعب ضبطه لألسباب التالية:
— —الكميات املستخرجة يكون مصدرها ملك عام مائي على مساحة غير محدودة في الطول والعرض والعمق وفي
املوقع اجلغرافي لهذا يصعب التحقق من مدى مطابقة التصريح مع الكميات املستخرجة بالفعل.
— —وكالة احلوض املائي تسلم رخصة واحدة جملموعة من أصحاب الشاحنات ال يقطن اغلبهم بتراب اجلماعة وإمنا
يقطنون مبدينة واد زم ومدينة خريبكة مما يصعب معه إيقافهم كما أنهم يستعملون طرقا ومسالك على هامش
املركز تهربا من إيداع اإلقرارات.
— —انعدام التنسيق بني وكالة احلوض املائي واجلماعة يحول دون إمكانية اجلماعة من إلزام املرخص لهم باإلدالء باإلقرار .
عدم استخالص الرسم املترتب على أرباب النقل العمومي للمسافرين
إن اجلماعة حاولت جاهدة استخالص هذا الرسم لكن جهودها باءت بالفشل والدليل على ذلك هو قيامها بتوجيه عدة
إنذارات بواسطة البريد املضمون حلثهم على األداء  ،...لكن ملا توصلوا جميعا لم يبادر أي واحد منهم على إيداع اإلقـرار،
وبالرغـم من ذلك فان اجلماعـة ستعمل على استخـالص هذا الرسم مستقبال.
التقصير في استخالص منتوج كراء املمتلكات اجلماعية
إن اجلماعة لم تقصر في هذا الباب بحيث أنها حتث املدينني على أداء ما ترتب في ذمتهم من ديون وذلك بواسطة
توجيه إنذارات إليهم ...وتلك اإلنذارات قطعت التقادم ولم يتقادم ديـن أي واحد منهم واجلماعة جادة في حتصيل الباقي
استخالصه ،وقامت بتنسيق مع السلطة احمللية في سنة  2010بحملة واسعة أسفرت على حتصيل مبالغ مهمة وال
زالت تتابع إجراءاتها مع املتقاعسني على األداء.
التقصير في مراقبة اجملازر اجلماعية
قامت اجلماعة بإعداد كناش التحمالت املتعلق باجملزرة بتنسيق مع مصالـح العمالـة وصودق عليه من طرف السيد
الوالي وعلى أساسه تعقد اجلماعة صفقة اإليجار ،واحلكمة من حتمل اجلماعة نفقة املاء هو ضمان النظافة الن النظافـة
وصحة الساكنة تبقى لها األولوية ،وإذا ما مت حتميل املستغل نفقـة املاء فان النظافة ستنعدم بصفة كلية وهو ما
سيؤدي إلى عدم نظافة املرفق واإلضرار بصحة املواطنني ،ومع ذلك ستعمل اجلماعة مستقبال على تطبيق ما جاء في
نقط املالحظة.
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2 .2نقائص على مستوى تدبير وكالة املداخيل
إشراف وكيل املداخيل على جميع املهام املرتبطة بتدبير املوارد
يشرف على وكالة املداخيل حاليا شخصني وكيل املداخيل ونائبـه ونظرا للنقص في املوارد البشرية فان اجلماعة لم
تفصل الوعاء الضريبي عن استخالص املداخيل ،لكنها ستعمل مستقبال على إحداث مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي
شرط توفر املوارد البشرية املؤهلة.
عدم توفر وكالة املداخيل على مأمورين محلفني
النقص امللحوظ مبصلحة املداخيل راجع إلى النقص الكبير في املوارد البشرية املطلوب توفيرها لهذه اجلماعة وبالرجوع
إلى مقتضيات املادة  152من القانون  47.06جند أن املأمور املعني من طرف اآلمر بالصرف بغرض تبليغ أي وثيقـة (اإلنذار)
إلى املعني باألمر في ظرف مغلـق مقابل شهادة حترر في نسختني مبطبوع تقدمه اإلدارة وتسلم نسخة من هذه الشهادة
إلى املعني باألمر ،فان هذا القانون لم يعرف هذه الفئة من املوظفني اجلماعيني ولم يحدد الصفة الالزم توفرها في املوظف
الذي سيمارس مهمة املأمور احمللف.
وبعد األخذ بعني االعتبار ما مت تفصيله أعاله فان االكراهات املفروضة على اجلماعة هي التي جعلت تدبير شؤونها يعاني
من املشاكل الواردة في املالحظات ،لكنها ستبدل قصارى جهودها من أجل تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات.
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اجلماعة القروية مجمع الطلبة
)إقليم اخلميسات(
تقع اجلماعة القروية مجمع الطلبة بإقليم اخلميسات ،على بعد  80كلم من مدينة الرباط .ومتتد على مساحة 159
كلم .²ثم إحداثها سنة  1992بعد التقسيم الترابي جلماعة حد آيت أوريبل إلى جماعتني (جماعة آيت أوريبل وجماعة
مجمع الطلبة) .تقدر ساكنة اجلماعة ب  16.698نسمة ،حسب اإلحصاء الرسمي لسنة .2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .مشاريع بناء التجهيزات األساسية
1 .1مشاريع بناء املسالك القروية واجلسور
أجنزت اجلماعة القروية مجمع الطلبة ،ما بني سنة  2010و ،2012مشاريع بناء وتهيئة ملسالك قروية واجلسور ،مببلغ
إجمالي قدره  3.448.548,00درهم .غير أن إجناز هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:
ضعف برمجة أشغال بناء املسالك القروية
ال يندرج بناء املسالك القروية في إطار رؤية استراتيجية مندمجة وبرنامج للتهيئة متعدد السنوات ،كان من املفروض
إعداده بتنسيق مع مختلف املتدخلني ،السيما إقليم اخلميسات ،جهة الرباط سال زمور زعير ووزارة التجهيز والنقل .هذه
الوضعية ،حالت دون احترام مبدئ االستعمال األمثل للموارد حسب خاصيات كل شبكة على حدة.
عدم تقدمي الوثائق املتعلقة بالدراسات التقنية
بلغت كلفة الدراسات التقنية ألشغال تهيئة املسالك القروية «إلغمان موالي بلقاسم» واملسالك القروية األخرى
(الصفقات رقم  01/2012 ،01/2011و )17/2012مبلغ  433.800,00درهم .وقد مت إجنازها من طرف ثالث مكاتب للدراسات
التقنية بواسطة سندات طلب.
غير أن مكاتب الدراسات السالفة الذكر لم تقم بتقدمي امللفات املتعلقة ب «املشروع األولي» و«مشروع التنفيذ» إلى
مصالح اجلماعة ،بحيث مت االكتفاء بتقدمي دفاتر الشروط اخلاصة والتصاميم التخطيطية املتعلقة مبسارات املسالك.
من جهة أخرى ،ال تتوفر اجلماعة على التقرير املتعلق بالدراسة التقنية املنجزة في إطار سند الطلب رقم  24/10بتاريخ
 30نونبر  2010بالرغم من كونه مدرجا بسند الطلب.
عدم اللجوء إلى الدراسات التقنية القبلية الالزمة لبناء اجلسور
لم تقم اجلماعة بإجناز دراسات تقنية قبل بناء اجلسور .في هذا اإلطار يجب التذكير بأن الدراسات القبلية متكن من
حتديد العراقيل ذات الطابع الهدروجيولوجي اجليوتقني والطوبوغرافي التي قد تؤثر على املنشأة ،من خالل حتديد اخملاطر
محتملة الوقوع واالحتياطات التي يجب اتخاذها من أجل تصميم وبناء هذه املنشآت .هذه الوضعية ساهمت في
التدهور املبكر ،أو حتى اآلني ،جململ اجلسور حديثة البناء وتلف بعض من أجزاءها.
عدم برمجة بعض األشغال الالزمة الحترام معاير جودة بناء املسالك واملنشآت
لم يتضمن دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بأشغال تهيئة املسالك (صفقة رقم  )01/2012بعض األشغال الالزمة لضمان
جودة واستدامة املنشآت .ويتعلق األمر ،على سبيل املثال ال احلصر ،بوضع طبقة سفلى من الرمل من أجل حماية وتعلية
مستوى املسالك مقارنة مع مستوى األرض ،واستعمال مواد منتقاة للتدعيم من أجل حماية الطبقة األساسية ،وإجناز
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سالل صخرية من أجل حماية منشآت التطهير ،باإلضافة إلى بناء خنادق إسمنتية من أجل تصريف مياه األمطار .مع
العلم أن هذه األشغال حتى وإن كانت موضوع دراسة أجنزت من طرف مكتب الدراسات .E.Aبقيمة 164.400,00درهم،
فإن الدراسة التقنية لم تتضمن إجناز هذه األشغال.
ضعف جودة األشغال بسبب تغيير محتوى الصفقات
بينت مقارنة األشغال املدرجة بصفقة أشغال تهيئة مسلك «إلغمان موالي بلقاسم» (رقم  )01/2011بتلك املنجزة
فعليا وجود تفاوتات مهمة ،ذلك أن أشغال تسوية األرضية ارتفعت قيمتها بأكثر من  352.900,00درهم ،بسبب الزيادة
في الكميات احملتسبة في أشغال الردم بأكثر من ( %260أي ما قيمته  312.400,00درهم) .هذه الزيادة متت تغطيتها جزئيا
بعدم إجناز بعض األشغال املتعلقة ببناء قارعة املسالك ( 5200متر مكعب من أشغال وضع طبقة سفلى من الرمل)
وأشغال التطهير ( 60متر مكعب من السالل احلجرية و 800متر من خنادق اسمنتية) ،باإلضافة إلى تخفيض كميات
بعض األشغال األساسية كالطبقة القاعدية ( ،)27%-حماية الطبقة القاعدية مبواد منتقاة ( ،)% 29 -قنوات التطهير
( )% 20-واألحواض ورؤوس املنشآت ( .)% 38-
يجب التذكير بأن اجلماعة أدت إلى مكتب الدراسات « »Iمبلغ  81.000,00درهم من أجل إجناز دراسة شاملة تتعلق بتهيئة
مسلك «إلغمان موالي بلقاسم» .هذه الزيادات قابلها عدم إجناز بعض األشغال الضرورية لضمان جودة ،متانة واستدامة
املسلك واملنشآت املتعلقة به.
ضعف جودة توريدات احلصى املستعمل ()GNF 0/60
طبقا للتوجيهات املتعلقة مبراقبة جودة أشغال التتريبات لسنة  ،1996فإن جتانس أحجام احلصى ال ميكن التأكد منها
إال بالعني اجملردة بحيث ليس من الضروري إجناز اختبارات أخرى من أجل التأكد من هذا التجانس» .لكن ،وبالرغم من نتائج
االختبارات التي أكدت مطابقة مواد بناء طبقة احلصى ( GNFالصفقات رقم  01/2011و ،)01/2012فإن معاينة األشغال
املنجزة كشف استعمال حصى ( )Tout-venantبقياسات غير متجانسة يفوق حجمه  60ميليمتر .كما تسبب عدم
جتانس هذه املواد ووجود أحجام كبيرة ممزوجة بالتراب في صعوبة دك والتصاق املواد املستعملة ،وهو ما أدى إلى ظهور
عيوب تتمثل في بروز تشققات وحتدبات في قارعة املسالك.
ضعف في جودة أشغال بناء منشآت التطهير
في إطار صفقات تهيئة املسالك (رقم  01/2011و ،)02/2012أجنزت اجلماعة منشآت للتطهير ،مببلغ  267.840,00درهم،
إال أن هذه األشغال تثير عدة مالحظات .ذلك أن نظام صرف مياه املسالك يعتمد أساسا على فتح اخلنادق اجلانبية غير
املغطاة وغير العميقة (حوالي  19.640متر من اخلنادق ذات قدرة محدودة على التصريف مقابل أنواع أخرى) ،الشيء الذي
يؤدي إلى فيضان املياه على األراضي الفالحية اجملاورة ،خاصة في غياب التنظيف الدوري.
في نفس اإلطار ،توجد أغلب األحواض ورؤوس املنشآت ( 32منشأة مت بنائها في إطار الصفقتني) في حالة انسداد وتدهور
متقدمة نتيجة ضغط مياه األمطار وغياب السالل الصخرية الداعمة .من جهة أخرى ،فإن احلجم غير املناسب لهذه
املنشآت يدل على ضعف الدراسات التقنية املتعلقة باملعطيات الهيدرولوجية واملائية ملسارات املسالك.
كل هذه النقائص ساهمت في التأثير على قارعة املسالك بعد بروز جتويفات لطبقة السير .كما أن عدم اجناز بعض
األشغال أو النقص في كميتها كان له أثر مباشر على صالبة واستقرار اجلسور .فعلى سبيل املثال ،استبدل املقاول
السالل الصخرية والقنوات  800 Øبحيطان من اخلرسانة والتي قد تؤدي إلى اختناق اجلسور في حاالت حدوث فيضانات
واسعة النطاق.
عدم صحة بعض االختبارات املنجزة من طرف اخملتبرات
خلصت االختبارات املنجزة من طرف مختبرين حول إجازة املواد املستعملة وقياس ضغط طبقات املسالك ،إلى اعتماد كل
االختبارات .غير أن التحريات امليدانية أظهرت عكس ذلك ،سواء بالنسبة الختبارات جودة توريدات احلصى املستعمل من
نوع «( »tout-venant GNFحصى غير متجانس يتجاوز قطره  60ميليمتر .ممزوج باألتربة) وكذا بالنسبة الختبارات ضغط
املسالك .وكمثال على ذلك فإن تقرير مراقبة الضغط رقم  EH/423بتاريخ  28مارس  2011هو نسخة طبق األصل للتقرير
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رقم  EH/39املنجز من طرف نفس اخملتبر بتاريخ  6أبريل  .2011وهو ما يدل على عدم صحة االختبارات املنجزة والنتائج
املقدمة من طرف بعض اخملتبرات.

2 .2مشاريع بناء اآلبار
تعتمد جماعة مقام الطلبة على اآلبار لتوفير حاجياتها من املاء العذب .في هذا اإلطار ،ابرمت الصفقة رقم ،02/ 2011
مببلغ 458.640,00درهم ،من أجل إجناز أشغال حفر خمسة آبار في مختلف دواوير اجلماعة .غير أن إجناز هذه اآلبار يثير
املالحظات التالية:
غياب الدراسات والتراخيص القبلية املتعلقة بحفر اآلبار
بالرغم من اعتمادها على املياه اجلوفية احمللية لتوفير حاجيات السكان من املاء الشروب ،لم تقم اجلماعة بطلب التراخيص
الالزمة حلفر اآلبار ،خاصة من وكالة احلوض املائي لسبوووزارة التجهيز .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن هذه الرخص
تروم إلزام املعنيني باألمر من احترام املعايير املعتمدة في حفر اآلبار املنصوص عليها في القوانني اجلاري بها العمل ،خاصة
فيما يتعلق بالتصرف احلر في األراضي التي سيتم بناء اآلبار أو املرافق عليها ،تصاميم املواقع التي حتدد نقط املياه واملرافق
واملنشآت العمومية املتواجدة داخل محيط يبلغ كلومتر واحد واملشاريع الفالحية الخ.
حفر بئرين غير مبرمجني في إطار الصفقة
نص دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة على بناء خمسة آبار بدواوير «آيت خالد ،آيت سليمان ،تافودايت ،آيت
بوهو وآيت حدو» (جتدر اإلشارة إلى أن جدول األثمان ينص على بناء خمسة ركائز ( )margellesوخمسة بنيات علوية
( )superstructuresحول اآلبار .غير أن اجلماعة قامت ببناء بئرين إضافيني في دواري «آيت خالد وآيت سليمان» .هذا التغيير
في موضوع ومحتوى األشغال لم يكن موضوع أي عقد ملحق للصفقة أو محضر يبرر ظروف هذه التغييرات.
حفر آبار فوق أراضي للخواص أو في مناطق غير مأهولة
قامت اجلماعة بحفر بعض اآلبار في مناطق غير مأهولة أو ذات كثافة سكانية ضعيفة أو في مناطق معزولة ،كما لم
تقم بنقل ملكية القطع الرضية التي أقيمت عليها هذه األبار عن طريق مسطرة االقتناء أو نزع امللكية .كما هو الشأن
بالنسبة لآلبار املنجزة بدواوير «آيت سليمان-آيت حلسن وفاطمة علي-آيت حدو».
التخلي عن أشغال بناء اآلبار بسبب عدم اكتشاف املياه أو رداءة جودتها
من بني اآلبار السبع التي مت حفرها ،تبني أن اثنني فقط صاحلة لالستعمال .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة أن إلى أنه بالرغم
من أن اجلماعة انفقت أزيد من  123.840,00درهم من أجل حفر آبار «آيت مومن-آيت خالد وتافودايت» ،إال أن مياه هذه اآلبار
غير صاحلة لالستهالك البشري أو احليواني أو للسقي بسبب مستوى ملوحتها املرتفع .كما أنفقت اجلماعة أزيد من
 159.600,00درهم على أشغال حفر آبار «آيت الرامي-آيت خالد ،فاطمة علي بآيت حدووآيت حلسن أو حدووآيت سليمان»،
ليتم التخلي بعد ذلك عن هذه األشغال بسبب عدم اكتشاف املياه بعد حفر ما بني  27و 40متر من العمق .وقد قامت
اجلماعة باالستالم املؤقت لألشغال (بتاريخ  16فبراير  )2012رغم أن املقاول لم يقم بإزالة مخلفات أشغال احلفر.
عدم احترام املقتضيات التعاقدية ألشغال بناء اآلبار
مت استخدام أعمدة خشبية وسيقان القصب لدعم منصة الركيزة االسمنتية املبنية بعلو  0,80متر واملزودة بغطاء
معدني .ورغم أن استعمال هذه املواد يشكل خطورة على السالمة العمومية بسبب خطر انهيار املنشأة ،إال اجلماعة لم
تتخذ أي إجراء حلث املقاول على احترام التزاماته التعاقدية .كما أن هذه الوضعية تخالف املعايير املهنية املتعارف عليها
في امليدان وكذلك مقتضيات املادة  40من دفتر الشروط اخلاصة.
يعوض الثمن رقم  6من جدول األثمان أشغال بناء بنيات علوية حول اآلبار مبساحة مترين وطبقة من األحجار اجلافة
بسمك  0.20متر باإلضافة إلى طبقة من االسمنت بسمك  0,10متر .في هذا الصدد ،أجنز املقاول سبع بنيات علوية مببلغ
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 31 500,00درهم ،غير أن األشغال لم حتترم املقتضيات التقنية املتعاقد بشأنها ،بحيث تعرضت هذه املنشآت للتصدع
بعد ظهور شقوق حول حافة اآلبار وداخل البنيات العلوية.
من ناحية أخرى ،ينص دفتر الشروط اخلاصة على توريد وتركيب األجهزة املتعلقة باستخراج مياه اآلبار .غير أن املقاول لم
يقم بهذه األشغال .وهو ما يعني صعوبة استعمال حتى البئرين الصاحلني لالستعمال من بني سبعة آبار التي مت إجنازها
(آيت بوهو وآيت بنعال-آيت سليمان).
عدم إجناز االختبارات التقنية
ينص البند  36من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق ببناء وحفر اآلبار على اجناز اختبارات على نفقة املقاول ،من طرف مختبر
معتمد من طرف اإلدارة ،تتعلق باستجابة املواد املستعملة للمعايير املطلوبة .غير أن املقاول لم يحترم هذا االلتزام ،دون
أن تتخذ اجلماعة اإلجراءات الالزمة لتفادي هذا التقصير .وهو ما يفسر ،في جزء منه ،االختالالت التي مت تسجيلها على
مستوى جودة أشغال بناء اآلبار.

3 .3مشروع كهربة دواوير اجلماعة بتيار اجلهد املنخفض واملتوسط
أبرمت اجلماعة القروية مجمع الطلبة الصفقة رقم  ،01/ 2008عن طريق طلب عروض مفتوح ،مع املقاولة «ن» ،وذلك
إلجناز أشغال الكهربة ذات التوتر املتوسط واملنخفض بدواوير «آيت عمار ،آيت عكي ،آيت بنزبير ،آيت حلسن أو حدو وآيت
قسو» ،مببلغ  1,329مليون درهم .غير أن إجناز هذا املشروع يثير املالحظات التالية:
ضعف مسطرة متويل مشروع كهربة دواوير اجلماعة
تندرج أشغال كهربة دواوير اجلماعة في إطار برنامج الكهربة القروية الشامل ( .)PERGوقد مت إعداد التركيبة املالية
لهذا البرنامج على أساس معدل كلفة تزويد األسر بالكهرباء ،احملددة في  10.000,00درهم ،يساهم فيها املكتب الوطني
للكهرباء ب  5.500,00درهم واجلماعات احمللية ب  2.000,00درهم واملستفيدين ب  2.500,00درهم .غير أن اجلماعة قامت
بإجناز هذا املشروع بدون تنسيق مع املكتب الوطني للكهرباء سواء بالنسبة للتركيبة املالية أو البرمجة أو التنفيذ.
غياب الدراسات التقنية املتعلقة بتثبيت األعمدة
على الرغم من أن اجلماعة ال تتوفر على اخلبرة الضرورية لتتبع أشغال كهربة الدواوير بتيار اجلهد املتوسط واملنخفض،
فإنها لم تفوض إجناز هذا املشروع إلى املكتب الوطني للكهرباء .كما أنها لم تنجز الدراسات القبلية من أجل حتديد خط
مرور الشبكة وإزالة العقبات القائمة .هذه االختالالت أدت من جهة إلى عدم إجناز الشطر املتعلق ب «آيت عمار» ومن
جهة أخرى إلى تأخير إجناز األشغال ألكثر من  203يوما مقارنة مع أجل التنفيذ احملدد بدفتر الشروط اخلاصة.
عدم تطبيق غرامات التأخير
يحدد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة أجل التنفيذ في ستة أشهر ،غير أن املدة الفعلية إلجناز املشروع بلغت 649
يوما .في هذا الصدد ،رغم تبرير توقف األشغال ملدة تفوق  363يوما ،إال أن املقاول جتاوز أجل التنفيذ بأكثر من  206يوما،
دون أن تقوم اجلماعة بتطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة  10من دفتر الشروط اخلاصة واملادة  40من دفتر
الشروط اإلدارية العامة اخلاص باألشغال والتي تقدر ب  132.900,00درهم.

4 .4غياب تتبع تنفيذ صفقات األشغال
تشكل مراقبة وتتبع األشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إجناز منشآت ذات جودة عالية ومن أجل حث
املقاولني على احترام التزاماتهم التعاقدية .هذه املهمة أوكلت ،طبقا للمقتضيات التقنية لصفقات تهيئة املسالك إلى
مكاتب الدراسات «س» (صفقة رقم  )01/2011و»إ.م» (صفقة رقم  .)01/2012غير أن مهمة مراقبة التسيير بينت عمليات
التتبع املنجزة من طرف هذه املكاتب .في نفس السياق ،تبني أن اجلماعة ال تتوفر على سجل تسجيل أوامر األشغال أو
تصاميم الرسم الهندسي اجلامع ( .)plans de recollementكما تبني عدم احترام الزيارات امليدانية للمشاركني في
طلبات العروض ،وعدم مسك دفاتر الورش بطريقة مالئمة من طرف املقاولني.
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في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تنفيذ مشاريع املسالك القروية في إطار مقاربة متكاملة ،وذلك من خالل برنامج تهيئة متعدد السنوات،
يتم وضعه بتنسيق مع اجلهات املعنية ،خاصة عمالة إقليم اخلميسات ،جهة الرباط سال زمور زعير ووزارة
التجهيز؛
— —إجناز الدراسات القبلية للمشاريع وتنفيذها في إطار صفقات عمومية من أجل حتقيق الضمانات الالزمة
للحصول على خدمات بجودة عالية وحتديد التزامات األطراف والوثائق الواجب إعدادها .كما يوصي اجلماعة
بالعمل على حتديد املواصفات التقنية الالزمة وتقدمي الوثائق املطلوبة بالنسبة إلجناز األشغال عن طريق
سندات الطلب؛
— —العمل على توسيع مجال املنافسة واالستفادة من فوائد العروض املتعددة ،وذلك عن طريق إعادة طلبات
العروض في حالة اقتصار املشاركة على متنافس وحيد؛
— —انتقاء طلبات العروض على أساس املؤهالت التقنية للمشاركني التي يجب تبريرها بالوثائق املنصوص عليها
في القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل؛
— —احترام مبادئ الصدقية والشفافية واملنافسة احلرة في تدبير الصفقات املتعلقة باملشاريع اجلماعية وضمان
تكافؤ الفرص في مجال الطلبيات العمومية؛
— —تضمني دفاتر الشروط اخلاصة اخلدمات التقنية الالزمة لضمان جودة ومتانة املنشآت املنجزة ،والعمل على
تعيني أطر تقنية من طرف سلطة الوصاية لرصد وتتبع تنفيذ املشاريع اجلماعية ،وذلك في إطار حتسني
وتقاسم اخلبرات بني اجلماعات احمللية؛
— —حث املقاولني على استخدام مواد بجودة مطابقة للمواصفات التقنية املضمنة بدفاتر الشروط اخلاصة
والعمل على مراقبة مدى احترام الشروط التقنية في مختلف مراحل تنفيذ األشغال؛
— —مراقبة اجلماعة ،بصفتها صاحب املشروع ،لصحة االختبارات واملراقبة املنجزة من طرف اخملتبرات.
— —اجناز املنشآت الالزمة الستدامة اجلسور املنجزة وضمان سالمة مستعمليها ،وحث املقاولني على احترام
مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ودفاتر الشروط اخلاصة ودفتر الشروط اإلدارية العامة املتعلق
باإلشغال؛
— —طلب الرخص القانونية من وكالة احلوض املائي قبل حفر اآلبار العمل على إجناز الدراسات التقنية
والهيدرولوجية الالزمة؛
— —االستفادة من إمكانيات متويل مشاريع الكهربة القروية املتاحة من قبل برنامج الكهربة القروية العام
( ،)PERGوذلك بالتنسيق مع مصالح املكتب الوطني للكهرباء وإزالة العقبات القائمة قبل الشروع في
طلبات العروض؛
— —تطبيق غرامات التأخير في حالة عدم احترام نائل الصفقة ألجل التنفيذ املتعاقد عليه ،احملدد في دفتر
الشروط اخلاصة؛
— —حتديد محتوى األشغال بدقة قبل أي طلب للمنافسة؛
— —وضع نظام دقيق لتتبع ومراقبة األشغال.

ثانيا .تدبير املصالح العمومية احمللية
1 .1تدبير اجملزرة اجلماعية
توجد اجملزرة اجلماعية جملمع الطلبة على بعد ثالث كيلومترات من مدينة اخلميسات ،مبركز دوار «آيت بوهو» الذي يضم
مركز اجلماعة .وقد متت توسعة هذه اجملزرة في سنة ( 2004إعادة تهيئة وبناء محالت اجلزارة مببلغ  723.250,00درهم).
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تفتح اجملزرة أبوابها مرة في األسبوع (كل يوم اثنني حيث يصادف السوق األسبوعي) .كما يتم استغاللها عن طريق اإليجار
الذي يتم جتديده سنويا عبر طلب عروض.
وقد أظهرت الزيارة التي مت إجراؤها بعني املكان وجود نقائص مهمة باملقارنة مع املعايير الدنيا التي يجب توفيرها في
ميدان الذبح ،كما هو مبني في املالحظات التالية:
وجود اجملزرة مبكان غير مناسب
توجد اجملزرة اجلماعية مبركز دوار «آيت بوهو» ،على بعد  50مترا من مركز اجلماعة مبنطقة آهلة بالسكان ،ودون ربطها
بشبكة املاء الصالح للشرب أو بشبكة التطهير السائل .كما أن هذا املوقع غير مناسب يخالف معايير بناء اجملازر بالنظر
للمخاطر الصحية الناجتة عن التلوث وانتشار احلشرات بسبب التخلص العشوائي من مخلفات الذبح من نفايات سائلة
وصلبة وانبعاث الروائح الكريهة .كما أن ملئ احلفرة الصحية وانسداد أنابيب تصريف املياه الناجتة عن الذبح بسبب
غياب تنظيفها ،أدى إلى التخلص من هذه املياه مباشرة داخل وخارج اجملزرة.
في هذا اإلطار ،يجب التذكير أن هذه الوضعية تتعارض مع معايير املتعارف عليها التي تقتضي بناء اجملازر في مناطق
مرتبطة بشبكات املاء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء وفي احترام تام للمعايير البيئية ،وفقا للقوانني
واألنظمة اجلاري بها العمل.
عدم وجود األبواب والنوافذ اخلارجية باجملزرة
ال تتوفر اجملزرة على األبواب اخلارجية التي تضررت بسبب األكسدة وانعدام الصيانة .كما أن عدم ارتفاع السياج احمليط بها
ال يسمح بحمايتها من الدخالء واحليوانات الضالة (خاصة القطط والكالب) .في نفس السياق ،تفتقر اجملزرة للممرات
التي تربط مختلف مرافقها مع اخلارج كما أن نوافذها ليست مجهزة بشبابيك مقاومة للصدأ وللحماية من الذباب
واحلشرات.
غياب نظافة مرافق اجملزرة ومعدات وجتهيزات الصيانة
ال تستجيب مرافق اجملزرة واملعدات واألدوات املستخدمة في عمليات الذبح للحد األدنى من النظافة .كما ال تتوفر على
املعدات اخلاصة بالصيانة مبا في ذلك حاويات جمع الدم ،وأدوات الصيانة الصحية وحماية اللحوم خالل عمليات التحميل
والتفريغ وآليات تنظيف وتعقيم األحذية عند الدخول واخلروج من اجملزرة.
انتشار األوساخ وتعرض التجهيزات املستعملة في عمليات الذبح للصدأ
تتكون جتهيزات اجملزرة من السنانير والقضبان والروافع املستخدمة في التعامل مع الذبائح .غير أن هذه األجهزة مصنوعة
من مواد غير مقاومة للصدأ مما أدى إلى تفاقمه خصوصا في غياب عمليات الصيانة .وفي هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى
أن معايير بناء وجتهيز اجملازر يقتضي تنظيف هذه املعدات وتطهيرها عدة مرات خالل كل يوم من العمل وعند نهاية اليوم
وقبل أن يتم إعادة استخدامها في حالت اتساخها.
عدم وجود أماكن منفصلة للذبح وسلخ الذبائح ونزع أحشائها
تتم عمليات ذبح وسلخ ونزع أحشاء الذبائح في نفس املكان ،وهو ما يخالف املعايير املعمول بها التي تقتضي فصل
أماكن العمل اخلاصة بكل عملية من هذه العمليات.
متاس اللحوم بسطح األرض واجلدران واملعدات املتسخة
ال تتوفر اجملزرة على املرافق الضرورية ملنع متاس اللحوم مع األرض واجلدران واملعدات على النحو الذي حتدده معايير النظافة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن غياب األبواب اخلارجية في اجملزرة وانتشار األوساخ والنفايات ،بسبب موقعها اجملاور للسوق
األسبوعي ،تشكل مخاطرا قد تؤثر على صحة املستهلكني.
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عدم وجود مرافق صحية في اجملزرة
كشفت التحريات املنجزة بعني املكان وجود مشاكل صحية خطيرة .ذلك أن اجملزرة اجلماعية ال تتوفر على املراحيض
واملرافق الصحية .هذه االختالالت تثير التساؤل حول جدوى االستمرار في ممارسة الذبح في ظل هذه الظروف ،وحول
الشروط التي تتم مراقبها من قبل الطبيب البيطري قبل وضع اخلامت املتعلق بالسماح باستهالك اللحوم املنتجة.
عدم التمكن من مراقبة الرسوم املطبقة من طرف مستغل اجملزرة
لم يتمكن اجمللس اجلهوي للحسابات من التأكد من الرسوم املطبقة من طرف مستغل اجلماعة بسبب عدم مسكه
للسجل والوضعيات احملاسبية ،علما أنه قد صرح بتطبيق رسوم مخالفة للقرار اجلبائي.
عدم استغالل دكاكني اجلزارة التي مت بناءها منذ 2004
قامت اجلماعة ببناء دكاكني خاصة بجزاري السوق األسبوعي بكلفة بلغت  721.386,00درهم في إطار الصفقة رقم
 .02/ 2004لكن ،رغم تسلم هذه األشغال بتاريخ  05يوليوز  ،2005لم يتم استغالل هذه الدكاكني بسبب هندستها غير
املالئمة ملمارسة نشاط اجلزارة ،ذلك أن املمرات ما بني احملال ضيقة ال تتعدى مترين ،وال تسمح بحركية مريحة للمشترين.
لذلك ،فضل جزاروالسوق األسبوعي االستمرار في بيع منتجاتهم على الطاوالت املوضوعة وسط السوق في غياب
ظروف النظافة والصحة العامة.

2 .2تدبير مطرح النفايات غير املراقب» تاجموت»
تقوم اجلماعة احلضرية اخلميسات واجلماعات القروية اجملاورة جلماعة مجمع الطلبة بالتخلص من كميات مهمة من
النفايات املنزلية مبطرح «تاجموت» املتواجد بالنطاق الترابي جلماعة مجمع الطلبة .وقد أثار اجمللس اجلهوي للحسابات في
تقريره املتعلق مبراقبة تسيير اجلماعة احلضرية اخلميسات سنة  ،2008النقائص املتعلقة بهذا املطرح خاصة االستغالل
غير املراقب للمطرح الذي يشكل مصدرا ألضرار بيئية عديدة تؤثر سلبا على الصحة والسالمة العامة وعلى حركة
املرور العادية على الطريق اجملاورة للمطرح .في هذا اإلطار سجل اجمللس اجلهوي للحسابات عدم اتخاذ أي إجراء لتطبيق
توصياته .جتدر اإلشارة إلى أن هذا الوضع سبق أن أثار ردة فعل السكان اجملاورين للمطرح بحيث يتم منع الشاحنات
واآلليات اجلماعية من تفريغ النفايات باملطرح.
في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —االمتثال ملعايير النظافة املطلوبة الستغالل اجملازر؛
— —القيام بربط اجملزرة بشبكة املياه الصاحلة للشرب؛
— —العمل على أيجاد حلول للصرف الصحي للمياه العادمة سواء من خالل ربط اجملزرة بالشبكة أو من خالل بناء
حفر صحية وتنظيفها بصفة دورية؛
— —القيام ببناء املرافق الصحية للمجزرة في أقرب اآلجال؛
— —إلزام مستغل اجملزرة مبسك سجل يتعلق بتوثيق األنشطة وجمع الرسوم وفقا للقرار اجلبائي؛
— —القيام بإصالح محالت اجلزارة جلعلها قابلة لالستغالل؛
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بالتوصية التي وجهها للجماعة احلضرية اخلميسات وسلطة الوصاية سنة
 ،2008من أجل اتخاذ التدابير الالزمة للتخفيف من األثر البيئي لالستغالل العشوائي للمطرح ودراسة إمكانية
إنشاء مراقب مطرح بشراكة مع اجلماعات األخرى يستجيب للمعايير التقنية والبيئية؛
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ثالثا .التعمير وتدبير اجملال اجلماعي
1 .1برنامج إعادة هيكلة األحياء العشوائية
في إطار محاربة السكن غير الالئق وغير القانوني التزمت اجلماعة ،سنة  2005مع مجموعة من املؤسسات من أجل
إعادة تأهيل مدينة اخلميسات وضواحيها وإدماج األحياء غير القانونية وناقصة التجهيز داخل النسيج احلضري وحتسني
ظروف عيش الساكنة (املؤسسات املعنية هي الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بالسكنى والتعمير ،اجلماعة
احلضرية اخلميسات ،اجلماعة القروية مجمع الطلبة ،اجلماعة القروية سيدي الغندور واجلماعة القروية سيدي عالل
ملصدر) .مع العلم أن األحياء التي كانت داخل اجملال الترابي للجماعة واملعنية بإعادة الهيكلة هي صحراوة  1و ،2آيت
حدوأو سعيد  1و 2وأسكار .غير أن تدبير عمليات إعادة الهيكلة تثير املالحظات التالية:

إدماج أراضي في ملكية اخلواص بالتصاميم اإلجمالية اخلاصة ببرنامج إعادة الهيكلة
تتضمن التصاميم اإلجمالية املنجزة من طرف عمالة إقليم اخلميسات بشراكة مع باقي املتدخلني ،التي توجد من بينهم
جماعة مجمع الطلبة ،عدة أراضي عارية في ملكية خواص .غير أن هذه األراضي لم تكن موضوع مسطرة نزع امللكية
من أجل املنفعة العامة خاصة أنها ليست مشمولة بأحكام املادة  50من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية
واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات .وكمثال على ذلك ،األراضي التابعة لودادية «أ» التي متت تغطيتها بعملية
إعادة الهيكلة .وحسب رئيس الودادية فإن أكثر من  70بقعة من أصل  190مت بنائها بناء على تراخيص مسلمة من طرف
السلطات املعنية ثم بيعها من طرف املستفيدين .لذلك ،فإن هذه األراضي استفادت دون مقابل من االمتيازات املمنوحة
للمستفيدين من عملية إعادة الهيكلة ،خاصة الربط بشبكات الكهرباء ،الصرف الصحي ،املاء الصالح للشرب والطرق
في حني أن هذه األراضي كان يجب أن ترخص في إطار مشاريع التجزئات .من جهة أخرى ،هذه الوضعية لم متكن اجلماعة
من االستفادة من موارد إضافية تتعلق بالرسم على عمليات التجزئات.
عدم حل املشاكل املتعلقة باألحياء العشوائية
بينت الزيارة امليدانية أن األحياء التي متت هيكلتها الزالت تعرف املشاكل التي تطبع األحياء العشوائية .حيث كشف
اجمللس اجلهوي للحسابات استمرار قيام أعمدة كهربائية في وسط الطريق ووجود ممرات ضيقة (أقل من مترين في العرض
وعلى مسافة طويلة نسبيا) تعيق حركة مرور اآلليات واألشخاص .في هذا اإلطار ،ينبغي اإلشارة إلى أن هذه املعيقات
هي نتيجة الترخيص لتصاميم إجمالية تتضمن عدة نقائص وغياب التنسيق بني مختلف املتدخلني واجلماعات املعنية،
وعلى وجه اخلصوص ،املكتب الوطني للماء الصالح للشرب واملكتب الوطني للكهرباء ،والتي لم تكن طرفا في اتفاقية
إعادة الهيكلة واملؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء (العمران حاليا).
الترخيص لتصاميم بناء غير مطابقة للتصاميم اإلجمالية
كشفت دراسة تصاميم إعادة الهيكلة املرخص لها وجود تفاوتات مهمة بني محتواها والوضعية القائمة على األرض.
ذلك أن بعض املستفيدين املنظمني في إطار وداديات بعد الشروع في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة ،تقدموا مبشاريع للبناء
ال تتطابق مع التصاميم اإلجمالية .مع العلم أن الوكالة احلضرية سبق لها أن أصدرت آراء بعدم املطابقة في حق بعض
اخملالفني في بعض األحياء املعنية بإعادة الهيكلة.
ضعف مراقبة عمليات التعمير
وقفت الوكالة احلضرية اخلميسات على مخالفات متكررة للقوانني واألنظمة املطبقة في مجال التعمير ،كما هو الشأن
بالنسبة إلجناز البنايات في غياب تام للتراخيص أولتصاميم البناء ،غير أن عمل اجلماعة في مجال مراقبة التعمير يبقى
ضعيفا في ظل غياب املوارد البشرية املكلفة بتدبير ميدان التعمير (موظف واحد).
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2 .2تدبير اجملال اجلماعي
عدم تغطية تراب اجلماعة بشبكة املاء الصالح للشرب
أكدت املندوبية اإلقليمية للماء الصالح للشرب أن نسبة تغطية اجلماعة القروية مجمع الطلبة باملاء الصالح للشرب
تقارب  .% 80غير أن مصالح اجلماعة تأكد أن هذه النسبة ال تتعدى  .% 35في هذا الصدد ،تبني من خالل مراقبة وضعية
الربط بعني املكان أن مصالح املكتب الوطني للماء تدرج ضمن في إحصاءاتها كل التجهيزات املتعلقة بالربط بشبكة
املاء الصالح للشرب حتى املعطلة منها .فعلى سبيل املثال ،فإن الربط الفعلي لدوار «آيت بوهو» (مركز اجلماعة) ومجموع
الدواوير األخرى بشبكة املاء الصالح للشرب لم تتم فعليا رغم إجناز التجهيزات الضرورية لذلك منذ سنة  .2010ذلك أن
تشغيل محطة الدفع املنجزة من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يتم تشغيلها بعد بسبب عدم ربطها
بالكهرباء .في هذا اإلطار ،وجه املكتب الوطني للكهرباء عدة مراسالت إلى املكتب الوطني للماء الصالح للشرب من
أجل تعيني املقاولة التي ستتكلف بأشغال الربط بشبكة الكهرباء طبقا للدراسات التقنية والتقديرات احملددة من طرف
املكتب .غير أن هذه املراسالت ظلت دون إجابة.
في نفس السياق ،من إجناز نافورة للتزود باملاء الصالح للشرب بالقرب من املركز التجاري ،وذلك في إطار برنامج املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ،بهدف التخفيف من آثار غياب الربط بشبكة املاء الصالح للشرب مبركز اجلماعة ،الذي يأوي
اإلدارة اجلماعية ،السوق األسبوعي ،اجملزرة اجلماعية ،املركز التجاري واملسجد الكبير للجماعة .غير أن هذه النافورة ال يتم
استغاللها بذريعة غياب حارس ،طبقا للشروط املفروضة من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب .لكن رغم ذلك،
لم تقم اجلماعة باتخاذ أية تدابير لتجاوز هذه الوضعية.
عدم تغطية تراب اجلماعة بتصميم للتهيئة
رغم كون اجلماعة تشكل امتدادا طبيعيا للمجال احلضري ملدينة اخلميسات ،إال أنها ال تتوفر على وثائق التعمير (تصميم
التهيئة وتصميم التنمية) .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة سبق لها أن كلفت سنة  2004مكتبا للدراسات
من أجل إعداد مشروع للتهيئة .غير أن هذا األخير أوقف املشروع في مرحلته الثانية بسبب عدم توصله بأتعابه وبسبب
توصيات أصدرتها مديرية التعمير بوقف هذه الدراسة .في هذا اإلطار ،يجب التذكير بالطابع االستعجالي إلعداد وثائق
التعمير نظرا لزحف اجملال احلضري ملدينة اخلميسات على اجملال الترابي جلماعة مجمع الطلبة.
في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام مقتضيات أحكام املادة  50من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات؛
— —عدم الترخيص ،في إطار برامج إعادة الهيكلة ،لتصاميم إجمالية تتضمن اختالالت والعمل على حل املشاكل القائمة؛
— —العمل على التنسيق بني مختلف املتدخلني في إطار عمليات إعادة الهيكلة للتغلب على املشاكل املطروحة وضمان
فعالية وجناح هذه العمليات؛
— —تعزيز مراقبة عمليات البناء ومنع كل مشروع بناء بدون ترخيص؛
— —حل مشكلة الربط بشبكة املياه الصاحلة للشرب عن طريق تشغيل محطة دفع املياه التي أجنزها املكتب الوطني
للماء الصالح للشرب بعد ربطها بشبكة الكهرباء؛
— —الشروع في أقرب اآلجال في إعداد تصميم للتهيئة ميكن من التحكم في التنمية احلضرية التي تعرفها اجلماعة وحل
املشاكل القائمة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي جملمع الطلبة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال– مشاريع بناء البنية التحتية األساسية
1 .1مشروع بناء املسالك القروية واملعابر
نقص في برمجة أشغال بناء املسالك
إن برمجة أشغال تهيئة املسالك تتم بناء على البرنامج املتعدد السنوات  2016 – 2011وكذلك البرنامج التوقعي
السنوي أما تسميتها وحتديد موقعها بالضبط يتم قبل اإلعالن عن طلب العروض حسب األولوية واألهمية بالنسبة
للمواطنني وكذا مدى سهولة التنقل بها.
فيما يخص اجمللس اإلقليمي لعمالة اخلميسات ومجلس جهة الرباط-سال-زمور-زعير واملديرية اإلقليمية للتجهيز ،فإن
اجلماعة تعمل بتنسيق معهم فيما يتعلق ببرامجهم اخلاصة ومخططاتهم سواء على صعيد اإلقليم أو اجلهة ومتدهم
بجميع املعلومات والوثائق الالزمة واملطلوبة  ،ومن جهة أخرى فإن اجلماعة ال تقوم إال بتهيئة املسالك غير املدرجة في
جدول برامج املتدخلني املشار إليهم أعاله.
عدم اإلدالء ببعض الوثائق املتعلقة بالدراسات التقنية
قامت اجلماعة بإجناز الدراسات التقنية الضرورية من أجل أشغال تهيئة املسالك بواسطة سندات الطلب لربح الوقت
وللطابع االستعجالي لألشغال ونظرا حملدودية معرفة اجلماعة ونقص اخلبرة في هذا اجملال ،فإنها لم تطلب من مكتب
الدراسات إجناز ملفني خالل مرحلتي «قبل املشروع» و «مشروع اإلجناز» .أما بالنسبة للتقرير املتعلق بالدراسة التقنية
املنجز في إطار سندات الطلب رقم  ، 24/2010فإن مكتب الدراسات املكلف باملتابعة صرح بأنه أصبح مجهول املآل.
عدم إجراء الدراسات التقنية الضرورية مسبقا من أجل بناء املعابر
قامت اجلماعة ببناء املعابر بدون إجراء دراسة تقنية مسبقا نظرا لنقص خبرتها في هذا امليدان ،كما أنه يعتبر أول دفتر
شروط خاصة ملشروع أشغال يتم إجنازه من طرف مصالح اجلماعة .لذا فإن اجلماعة تتعهد مستقبال بإجناز الدراسات
التقنية الالزمة لكل مشروع أشغال بناء املعابر..
عدم توقع بعض األشغال الضرورية الحترام معايير جودة بناء املسالك املنشآت الفنية
إن دفتر الشروط اخلاصة املتعلق باجناز أشغال تهيئة مجموعة من املسالك بجماعة مجمع الطلبة ،موضوع الصفقة
رقم  ،01/2012أعد من طرف مكتب الدراسات  AFبناءا على الدراسة التقنية التي قام بها .أما مهمة املتابعة التقنية،
فكانت حتت إشراف مكتب الدراسات  .I Mكما يجدر التذكير أن اجلماعة ال تتوفر على اطر مؤهلة في هذا اجملال ملراقبة
وتتبع الدراسات التقنية املنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
تغييرات مهمة في محتويات أشغال الصفقات التي كان لها وقع على جودة األشغال
لقد مت تتبع أشغال تهيئة مسلك إلغمان موالي بلقاسم من طرف مكتب الدراسات التقنية  SIكما هو مشار إليه في
االتفاقية املبرمة بينه وبني مجموعة شركة  O S.A.R.Lو(م .ل) مقاول األشغال اخملتلفة أو البناء .ولقد أجنزت األشغال حتت
إشراف ومسؤولية مكتب الدراسات املكلف بالتتبع التقني  ،كما أن الكميات املوجودة بكشوفات احلساب ()Décomptes
هي التي مت حصرها بعني املكان أثناء إجناز األشغال  ،أما فيما يخص طول القنوات اجلانبية املنجزة باخلرسانة فيبلغ 102
متر خطي ،وذلك خالفا ملا ورد في التقرير بخصوص عدم إجنازها...
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نقص في جودة املواد 06/0 FNG
تعتبر مراقبة جودة املواد املستعملة لتهيئة املسالك ودكها بالنسبة ألشغال تهيئة مسلك إلغمان-موالي بلقاسمن
موضوع الصفقة رقم  ،01/2011من ،مسؤولية اخملتبر ،L.Eأما بالنسبة للصفقة رقم  1/2012املتعلقة بإجناز أشغال تهيئة
مجموعة من املسالك بجماعة مجمع الطلبة فكانت مسؤولية مراقبة جودة األشغال املتعلقة بها من اختصاص اخملتبر
 ،. LMمع التذكير أننا ال نتوفر على املؤهالت التي تسمح لنا بتقييم جودة املواد.
في أشغال بناء منشآت الصرف
إن اخلصاص احلاصل في الدراسات التقنية املتعلق باملعطيات الهيدرولوجية والهيدروليكية هي من مسؤولية مكتب
الدراسات املكلف بإجنازها من جهة ،كما كان للتساقطات املطرية الكثيفة برسم سنتي  2012و 2013وقع سلبي على
منشآت صرف مياه األمطار ومن جهة أخرى.
وفي هذا اإلطار ،تلتزم اجلماعة بفتح اعتماد مالي سنوي مبيزانيتها يخصص لتنقية املنشآت والقنوات اجلانبية وصيانة
املسالك من أجل احملافظة عليها.
عدم مصداقية بعض جتارب املراقبة
إن اجلماعة ال تتوفر عن املؤهالت اخلاصة لتقييم مدى مصداقية جتارب املراقبة املنجزة من طرف اخملتبر وحتليل نتائجها ،لذا
فاملسؤولية تعود كاملة على عاتق اخملتبرات املكلفة بهذه املهمة.

2 .2حفر اآلبار
غياب الدراسات والرخص الضرورية املعدة مسبقا من أجل حفر اآلبار
لم تقم اجلماعة القروية جملمع الطلبة بالدراسات التقنية والهيدرولوجية مسبقا ولم تعمد للحصول على رخص احلفر
من اجلهات اخملتصة بالنسبة للصفقة رقم  2/2011واملتعلقة بحفر اآلبار بجماعة مجمع الطلبة نظرا لعدم درايتها
باملسطرة املعمول بها في هذا اجملال .ولهذا فإن اجلماعة تلتزم بالقيام باملتعني ميا يتعلق بجميع املشاريع املستقبلية
حلفر اآلبار.
حفر بئرين غير متوقعني بالصفقة
يتوقع من خالل جدول األثمان بناء خمسة خرزات بئر وبنيات فوقية حول البئر ،إال أن هذا ال يعني أن األمر يتعلق ببناء
خمسة آبار لكون تلك الكميات تقديرية في األصل .كما أنه وبالنظر إلى أن حفر البئر وبنائه يقاس باملتر اخلطي وأنه
لم يتم جتاوز الكميات املتوقعة بجدول األثمان  ،ارتأت اجلماعة حفر آبار أخرى في نفس الدواوير في إطار نفس الصفقة.
ولإلشارة فإن البئرين املضافني ال زاال موضوع مداولة مجلس اجلماعة.
حفر اآلبار على أرض اخلواص وفي بعض األحيان غير مأهولة
يتم تعيني موقع اآلبار املزمع حفرها بناء على طلب األعضاء املستشارين مبناسبة انعقاد دورات اجمللس القروي للجماعة
لضمان تزويد السكان واملاشية باملاء.
عدم انتهاء أشغال بناء بعض اآلبار بسبب عدم وجود املياه أو سوء جودتها
فرض عدم وجود املياه ببئر ايت الرامي بأيت خالد وبئر ايت حلسن اوحدوبأيت سليمان وكذا بئر فاضمة بأيت حدوعلى
اجلماعة عدم إمتام أشغال البناء .أما بالنسبة ملياه بئر ايت مومن بأيت خالد وبئر تافودايت ،فإنها ما تزال تستعمل لتزويد
الساكنة واملاشية.
وجتدر اإلشارة أن املقاولة ،نائلة الصفقة ،قامت بإزالة الركام الناجم عن حفر اآلبار.
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عدم احترام البنود املتعاقد بشأنها بخصوص أشغال حفر اآلبار
لقد أخذ املقاول بعني االعتبار جميع املالحظات الواردة في تقرير اللجنة املكلفة باملراقبة(.لقد أزال بقايا األخشاب
اخلاصة ببناء خرزات بئر ايت الرامي بأيت خالد وأصلح البنيات الفوقية املوجودة حول اآلبار كما جهز باقي اآلبار بالبكرات).
عدم إجراء جتارب اخملتبر
نظرا لعدم علمنا باألمر ،لم نطلب من املقاول إجراء جتارب اخملتبر املتعلقة باخلرسانة.

 3 .مشروع الكهربة بالتوتر املتوسط واملنخفض لدواوير جماعة مجمع الطلبة
نقص متعلق بتمويل مشروع الكهربة
إن الصفقة رقم  1/2008اخلاصة بأشغال الكهربة بالتوتر املتوسط واملنخفض لدوار ايت اعمر وتوسيع شبكة التيار
ذي التوتر املنخفض بأيت عكي  ،ايت بنزباير  ،ايت حلسن اوحدووأيت قسووحتويل عمود كهربائي للتوتر املنخفض داخل
أرض السيد بوعمرا احلسني بأيت عكي بجماعة مجمع الطلبة  ،أجنزت بتنسيق مع مصالح املكتب الوطني للكهرباء
باخلميسات ،على النحو التالي :
— — ) 1قام املكتب الوطني للكهرباء باخلميسات بإجناز الدراسات املسبقة وإعداد دفتر الشروط اخلاصة؛
— — ) 2مولت اجلماعة املشروع بأكمله مبواردها اخلاصة ولم تعفى إال من مصاريف الصيانة.
غياب الدراسات التقنية املتعلقة بالتثبيت
يتبني من خالل الصفحة الثانية واألخيرة من دفتر الشروط اخلاصة أن املكتب الوطني للكهرباء هو صاحب الدراسة
بالنظر إلى مسؤوليته التقنية في هذا اجملال ،كما تفيد بذلك عبارة «أعد من طرف املكتب الوطني للكهرباء باخلميسات».
عدم تطبيق غرامات التأخر
شرعت شركة  NZنائلة الصفقة رقم  1/2008في إجناز األشغال بتاريخ  ، 2009/02/27في حني تقرر وقفها بتاريخ
 2009/04/14بهدف البحث عن ممر خلط التيار ذي التوتر املتوسط الذي سيزود دوار ايت اعمر ،ثم تقرر بعد ذلك استئناف
األشغال بتاريخ  2010/01/02لتكملة توسعة شبكة التيار دوالتوتر املنخفض لباقي الدواوير.
كما جتدر اإلشارة أنه مت إلغاء أشغال كهربة دوار ايت اعمر املتعلقة بالتوتر املنخفض والتوتر املتوسط نظرا الستحالة
وجود ممر لذلك ونظرا لكونه مت إحلاقه باملدار احلضري لبلدية اخلميسات بتاريخ .2009/09/01
وقد مت اإلعالن عن التسليم املؤقت لألشغال بتاريخ  2010/12/08بالرغم من كونها قد كانت انتهت بتاريخ 2010/05/13
كما هو مدون مبحضر التسليم املؤقت.

4 .4عيوب في تتبع إجناز صفقات األشغال
تتعهد اجلماعة بأخذ بعني االعتبار جميع املالحظات املوضوعة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات في اجناز صفقات
األشغال مستقبال.
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ثانيا  -تدبير املرافق العمومية للمحالت
1 .1تدبير اجملزرة اجلماعية
املوقع الغير املالئم حملالت اجملزرة اجلماعية
خالل سنة  ، 2000مت بناء اجملزرة باملوقع احلالي نظرا لعدم توفر اجلماعة على وعاء عقاري آخر من جهة ،ونظرا للضرورة
امللحة لبنائها آنذاك من جهة أخرى.
وسيتم ربط محالت اجملزرة اجلماعية بشبكة املاء الصالح للشرب فور تزويد اجلماعة باملاء ،إال أن ذلك ال يحول دون قيام
اجلماعة بدورها حاليا على مستوى تنظيف القنوات بشكل منتظم بعد حفر مطمورة بطريقة يسهل معها إفراغها
من حني آلخر.
غياب األبواب والنوافذ اخلارجية للمجزرة
قامت اجلماعة بصيانة وإعادة تركيب األبواب القدمية للمجزرة في أماكنها األصلية وستعمل مستقبال على بناء ممرات
باإلسمنت وكذا سور يعزل مرافق اجملزرة ودكاكني اجلزارة عن السوق.
نقص النظافة مبحالت اجملزرة ومعدات وجتهيزات حمل السقائط
لقد شكل عدم تزويد اجلماعة باملاء الصالح للشرب وكذا نقص مستوى املياه بالبئر اجلماعي في الفصول احلارة والذي
يزود مختلف املرافق اإلدارية للمركز سببا في إلى إيجاد حل مؤقت بإحضار املاء ،أيام السوق ،بواسطة صهاريج.
وقد أبرمت اتفاقية مع املندوبية اإلقليمية لإلنعاش الوطني من أجل تأهيل اجملزرة وحفر بئر وتزويده مبضخة وخزان للماء.
وستقوم اجلماعة بتجهيز اجملزرة باملعدات األخرى وستعمل كذلك على وضع أجهزة التطهير املالئمة مبداخل اجملزرة ،كما
ستلزم املكتري باحترام معايير النظافة املذكورة.
انتشار األوساخ والصدأ على املعدات املستعملة في عمليات الذبح
لقد قامت اجلماعة بتنظيف اجملزرة وصيانة املعدات املعنية وألزمت مستعمليها على تطهيرها خالل وبعد استعمالها.
غياب محالت معزولة خاصة بالذبح والسلخ ونزع األحشاء
طالبت اجلماعة من مستغل اجملزرة إلزام كل مستخدم باحترام األماكن اخملصصة لكل عملية.
ويقوم العون املكلف بهذه املهمة مبراقبة دورية.
مالمسة اللحوم لألرض واحلائط واملعدات غير النظيفة
طالبت اجلماعة من املكتري بالقيام بنظافة حائط وأرضية ومعدات اجملزرة وقد متت العملية بالفعل ،إذ أعيدت األبواب
اخلارجية إلى أماكنها ،كما أن االتفاقية املبرمة مع اإلنعاش الوطني تخص إصالح اجملزرة وبناء سور يفصل محالت اجملزرة
وباقي مرافق اجملزرة مما سيضع حدا لهذا املشكل.
غياب مراحيض باجملزرة
ستقوم اجلماعة ببناء مراحيض باجملزرة في أقرب وقت ممكن.
صعوبة التأكد من الرسوم املطبقة

متت دعوة املستغل ملسك سجالت خاصة بالعمليات احلسابية .وقد صرح هذا املستغل بأنه يحصل مقابل عمليات
الذبح بالنسبة لألبقار على مبلغ  60،00درهم عن كل رأس وبالنسبة لألغنام على مبلغ  12،00درهم عن كل رأس
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وبالنسبة للماعز على مبلغ  11درهم عن كل رأس .وقد صرح املعني باألمر ،عالوة على ذلك ،أنه ال يطبق على األبقار إال
الرسم على الذبح في اجملازر والضريبة اإلضافية لفائدة اخليرية وال يعير اهتمامه للرسوم األخرى ،وأما بخصوص األغنام،
فإنه يحصل منتوج هذين الرسمني والرسم على غسل األمعاء أي ما مجموعه  11.50درهم: ،ما أنه أقر كونه ال يحصل
إال على  0،50درهم عن الفحص البيطري للحوم ،وذلك بسبب صعوبة حتديد الكمية احلقيقية احملتسبة بالكيلوغرام
عوض الوحدة ،ونفس احلالة بالنسبة للماعز.
عدم استغالل دكاكني اجلزارة املشيدة منذ 2004
يتم التقرير في استغالل دكاكني اجلزارة بعد مداولة اجمللس في شأن الصيغة املالئمة أو ،عند االقتضاء ،ستشكل جلنة
مختلطة لدراسة هذا املوضوع بغية كرائها للجزارين املزاولني بالسوق األسبوعي (االثنني) جلماعة مجمع الطلبة ،حتى
يتسنى لهم القيام بعملهم في ظروف مواتية.

 2 .2تدبير مطرح النفايات غير املراقب بتاجموت
طلبت اجلماعة القروية جملمع الطلبة من اجلماعة احلضرية للخميسات بالتوقف عن رمي األزبال مبنطقة تاجموت التابعة
لتراب جماعة مجمع الطلبة ألنها تشكل خطرا على البيئة والساكنة اجملاورة ،كما طالبتها ،بعد ذلك ،بدعوة الشركة
التي أوكل إليها تدبير هذا املرفق ،بعدم وضع األزبال بالطريق اإلقليمية رقم  .4329وجوابا على هذه املطالب ،وافقت
البلدية على تسييج مطرح تاجموت وستأخذ التدابير الالزمة واملالئمة لسياسة تدبير النفايات باإلضافة إلى أنها
ستشارك في إنشاء املطرح املشترك بني اجلماعات حسب املعايير اآلنية.
وجتدر االشارة ان اجلماعة التمست من سلطة الوصاية االذن لها مبقاضاة بلدية اخلميسات بهذا اخلصوص إال أنها لم
تتوصل بأي رد في املوضوع.

ثالثا  -التعمير وتدبير التراب اجلماعي
 1 .1برنامج إعادة هيكلة الدواوير الغير القانونية
إدماج األراضي العارية التابعة للخواص في التصميم الشامل املتعلق ببرنامج إعادة الهيكلة
مت إعداد التصاميم من طرف عمالة إقليم اخلميسات واملصادقة عليها من جميع األطراف مبعية جماعة مجمع الطلبة،
علما أن إعادة هيكلة دوار اسكار مت في إطار عملية محاربة السكن العشوائي والغير الالئق.
وفي ما يخص األراضي العارية واحملصاة بودادية أسكار ،فإنها في الواقع مجزئة بشكل غير قانوني وقد مت تفويتها جملموعة
من األشخاص.
عدم إيجاد حلول لبعض املشاكل املتعلقة باألحياء غير القانونية
كانت األشغال املنجزة بالدواوير املهيكلة مبا فيها دوار ايت حدوسعيد موضوع اتفاقية بني األطراف املتدخلة كل في حدود
اختصاصاته وذلك على النحو التالي:
— —تكلفت اجلماعة القروية جملمع الطلبة بكهربة الدواوير املذكورة ثم تزويدها باملاء الصالح للشرب؛ قيل مدها بقنوات
الصرف الصحي وبناء الطرق.
— —أسندت للجمعيات أشغال التطهير؛ .
— —فيما أجنزت العمران بأشغال بناء الطرق .
الترخيص لتصاميم البناء غير مطابقة للتصميم الشامل
تهم املالحظات املبينة في اجلدول رقم  16التراخيص املسلمة من طرف بلدية اخلميسات ،بحكم أن هذه الدواوير أصبحت
تابعة لنفوذها ابتداء من فاحت شتنبر .2009
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خصاص في مراقبة عمليات التعمير

نظرا لكون جماعة مجمع الطلبة منطقة محيطة مبدينة اخلميسات ،فإن ذلك يجعلها عرضة لهجرة فئتني في اجتاهني
مختلفني:
— —الفئة األولى تهاجر من البادية في اجتاه املدينة بحثا عن فرص الشغل؛
— —الفئة الثانية تغادر املدينة في اجتاه اجلماعة تفاديا لغالء املعيشة والكراء.
وبالرغم من األضرار التي تسببه هاته الهجرة والسيما منها تفشي ظاهرة البناء العشوائي ،فإن اجلماعة تبذل كل
اجلهود حملاربة هذه الظاهرة بواسطة عون مكلف واحد والذي غالبا ما يتجاوزه األمر من جهة ،كما أنها تقومن كلما
توفرت الظروف املالئمة ،بتطبيق املسطرة اجلاري بها العمل في هذا الصدد في حق كل مخالف.

 2 .2تدبير اجملال اجلماعي
عدم تغطية جميع التراب اجلماعي بشبكة املاء الصالح للشرب
تتوقع اجلماعة حلحلة مشكل املاء الصالح للشرب فور بدأ العمل مبحطة الدفع ،ألن القنوات اخملصصة جللب املاء قد
مت وضعها وربطها بخزان املاء الذي مت االنتهاء من بناءه أيضا.
وفي ما يخص السقاية املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملتواجدة بجانب املركز التجاري ،فإنها
ستستغل فور تزويدها باملاء الصالح للشرب .
عدم تغطية جميع التراب اجلماعي بتصميم التهيئة وتصميم التنمية
ال تتوفر اجلماعة القروية جملمع الطلبة على املوارد الذاتية الكافية إلجناز تصميم التهيئة مبفردها ،ولهذا السبب جلأت
إلى الوكالة احلضرية للخميسات بصفتها الوصية على السكنى والتعمير ،مما ترتب عنه توقيع اتفاقية ثنائية تخص
إعداد تصميم التهيئة ملركز اجلماعة والتي هي في طور املصادقة عليها من طرف السلطات اخملتصة.
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اجلماعة القروية مقام الطلبة
)إقليم اخلميسات(
أحدثت اجلماعة القروية مقام الطلبة التابعة إلقليم اخلميسات بجهة الرباط سال زمور زعير ،سنة  ،1977وهي متتد على
مساحة  240كيلومتر مربع وتتوفر على مجال غابوي يناهز  9.222هكتار.
وتضم اجلماعة  14.705نسمة حسب إحصاء  ،2004وهو ما يعادل كثافة سكانية تقدر ب  1,63نسمة في الهكتار.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
1 .1برمجة وتدبير تنمية مجال اجلماعة
غياب مخطط تنمية جماعي
ال تتوفر اجلماعة القروية مقام الطلبة على مخطط التنمية اجلماعي برسم الفترة  ،2016 - 2010وذلك بالرغم من
األهمية التي يكتسيها والتي متت اإلشارة إليها خالل الدورتني االستثنائيتني للمجلس اجلماعي بتاريخ  23دجنبر 2010
و 31دجنبر  .2012كما أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتكوين ثالثة من موظفي اجلماعة بهذا الشأن.
وفي هذا اإلطار ،يجدر التذكير بأن هذه الوثيقة تبقى أساسية لبرمجة وتنفيذ مشاريع التنمية على تراب اجلماعة
بشكل يراعي اإلمكانيات الذاتية للجماعة وتلك املمكن تعبئتها عن طريق شراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة،
وخاصة فيما يخص مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء واملاء الصالح للشرب ،واملشاريع املنجزة في إطار التعاون بني
اجلهات ،ومشاريع التنمية الفالحية ،وكذا مشاريع التنمية البشرية.
عدم إجناز مشاريع التنمية الغابوية املبرمجة في إطار االتفاقية التي تربط اجلماعة مع املندوبية السامية
للمياه والغابات
أبرمت جماعة مقام الطلبة بتاريخ  17فبراير  2005اتفاقية مع املندوبية السامية للمياه والغابات في إطار مساهمة
اجلماعة في حماية وصيانة مجالها الغابوي .وتنص هذه االتفاقية على استثمار مبلغ 3.540.000,00درهم خالل الفترة
املمتدة من  2005إلى  .2007غير أن ميزانية اجلماعة لم تتحمل سوى أشغال صيانة وتهيئة مقاطع ومغروسات على
مساحة  856هكتارا مببلغ إجمالي يصل إلى 1.190.000,00درهم.
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن قانون املالية لسنة  2008نسخ مقتضيات املادة  15من الظهير رقم  1-76-350مبثابة
قانون الذي يحث اجلماعات على استثمار  20في املائة من املنتوج الغابوي في حماية مجالها الغابوي.
عدم جتديد اتفاقية الشراكة مع املندوبية السامية للمياه والغابات
متت إثارة الوضعية املتدهورة للمجال الغابوي للجماعة خالل الدورة االستثنائية للمجلس اجلماعي املنعقدة خالل شهر
يونيو  ،2011بسبب الرعي اجلائر ،القطع العشوائي لألشجار وأنشطة الساكنة ،وذلك رغم وجود اتفاقية  17فبراير 2005
سالفة الذكر وتلك املبرمة في  08دجنبر  ،2008التي تغطي الفترة املمتدة بني  2008و 2009واملتضمنة لبنود متعلقة
مبساهمة اجلماعة في حماية مجالها الغابوي.
غير أنه لم يتم جتديد االتفاقية مع املندوبية السامية للمياه والغابات كما لم يتم تقييمها كما ينص على ذلك البند
اخلامس.
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يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعداد مخطط التنمية اجلماعي طبقا ملقتضيات املادة  36من القانون رقم  78 - 00بتاريخ  03أكتوبر 2002
املتعلق بامليثاق اجلماعي؛
— —العمل بشراكة مع السلطات املعنية (املكتب اإلقليمي للمياه والغابات ،غرفة الفالحة ،اإلدارة اإلقليمية
للفالحة واجلمعيات) من أجل بلورة إطار شراكة وضمان تنظيم عمليات الرعي وحماية املنظومة اإليكولوجية
الغابوية التابعة للمجال اجلماعي؛
— —حتسيس املندوبية السامية للمياه والغابات بخصوص التدهور املستمر للمجال الغابوي وبضرورة وضع
مخطط لتجديد الغطاء الغابوي الذي يضمن إنتاجا ذا جودة أفضل.

2 .2تدبير املشاريع اجلماعية
أبرمت جماعة مقام الطلبة خالل الفترة  ،2013 - 2005سيع ( )7صفقات و 33سند طلب ،مببلغ إجمالي يناهز 78,8
مليون درهم ،وذلك بغرض إجناز البنيات التحتية والتجهيزات األساسية اخملصصة لفك العزلة عن دواوير اجلماعة وتهيئة
التجزئة اجلماعية .غير أن تنفيذ هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:
إجناز الدراسات التقنية من طرف مكاتب غير مؤهلة
أسندت اجلماعة إجناز الدراسات التقنية املتعلقة بكهربة الدواوير مببلغ إجمالي يصل ل 288.877,60درهما ملكاتب دراسات
غير معتمدة من طرف املكتب الوطني للكهرباء .وتتعلق هذه الدراسات باملسح الطبوغرافي ،دراسات انخفاضات التوتر
الكهربائي ،كناش ترسيم األوتاد ومسح اخلطوط التصميمية وتوزيع الدعامات .غير أن هذه الدراسات لم يتم اعتمادها
من طرف املكتب اإلقليمي للمكتب الوطني للكهرباء ،وهو ما دفع اجلماعة إلى إعادة إجناز الدراسات الطبوغرافية مببلغ
 198.900,00درهم .وجتدر اإلشارة إلى كون املصلحة اإلقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تتكلف ،في إطار
كهربة الدواوير القروية ،بإجناز جميع الدراسات التقنية وال يطلب من اجلماعة سوى اإلدالء بالدراسات الطبوغرافية.
في نفس اإلطار ،أسندت اجلماعة إجناز الدراسات التقنية وتتبع أشغال تشييد القناطر وكذا الطريق الرابطة بني مركز
اجلماعة والسوق األسبوعي ملكتب دراسات يقتصر الترخيص املمنوح له من طرف وزارة التجهيز على الدراسات العامة
وال يشمل الدراسات التقنية .وهو ما أثر سلبا على ظروف إجناز هذه املشاريع.
قصور في نظام تصريف مياه األمطار ووضع منشآت العبور
ال تخضع خنادق تصريف مياه األمطار بجوانب املسالك اجلماعية لعمليات دورية إلزالة األتربة وهو ما يجعلها عرضة
لالختناق خالل موسم األمطار نتيجة تراكم اجلسيمات واألتربة احململة بواسطة املياه أو التي يتم إخالؤها من طرف
السكان.
هذه الوضعية غالبا ما تتسبب في اجتياح مياه األمطار للمسالك املنجزة ،وهو ما يؤثر على بنية الطريق ويؤدي إلى ظهور
تشققات وإلى تآكل واندثار الطريق .وخالل فترة موسم األمطار ،تنقطع هذه الطرق املتآكلة في وجه حركة السير ،وهو
ما يؤدي إلى عزلة سكان الدواوير املعنية.
ومن جهة أخرى ،فقد هدمت القناطر املنجزة في إطار سند الطلب رقم  23/2007بتاريخ  20يوليوز  2007مببلغ 137.484,00
درهما بدواوير موريد وآيت بن موسى بسبب التساقطات املطرية .وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن اإلجناز القبلي
للدراسات الهيدرولوجية كان من شأنه حتديد احلجم املناسب ملنشئات العبور مع األخذ بعني االعتبار مسارات جريان
املياه وقوة صبيبها.
تعطل معظم النافورات املشيدة وعدم تفعيل الضمانة العشرية
أجنزت جماعة مقام الطلبة خالل الفترة املمتدة من  2005إلى  15 ،2008نافورة مببلغ  787. 347 ,00درهم ،غير أن  12منها
مت التخلي عنها وتوجد في حالة جد متدهورة ،وذلك بسبب غياب حارس مسير.
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وجتدر اإلشارة إلى كون اجلماعة لم تعمل على تفعيل الضمانة العشرية اخلاصة بالنافورات ،كما أنها لم تقم باالختبارات
الالزمة لتقييم جودة األشغال املنجزة.
حفر غير مجد لآلبار
شيدت اجلماعة أربعة آبار بهدف تزويد ساكنة الدواوير باملاء مببلغ إجمالي يصل ل 374.148,00درهم دون إجناز الدراسات
التقنية القبلية بهدف حتديد تواجد منابع مياه كافية من حيث الكمية واجلودة ،ودون سلك املساطر الالزمة من أجل
احلصول على رخص احلفر املنصوص عليها في مقتضيات القانون  10-95املتعلق باملاء.
وحسب تصريحات تقني اجلماعة ،فقد تبني أن عمليتي احلفر غير مجديتني ،ويتعلق األمر ببئري آيت بنموسى وسيدي
عمار الرياحي .في حني أن البئر التي مت حفرها من أجل تزويد زوار موسم سيدي العربي ،والتي كلفت 151.848,00درهم
شملت أشغال احلفر على عمق  60متر وتشيد بناية حلمايتها ،مت هدمها بشكل كلي من طرف الساكنة .أما البئر
الصاحلة لالستعمال والتي مت حفرها على أرض للخواص بدوار زهانة اجلعرنية ،فيتم استغاللها من طرف مالك األرض
ألغراض فالحية.
ظهور عيوب على مستوى الطريق الرابطة بني اجلماعة وتيفلت (الصفقة رقم )06/2010
مت تسلم أشغال تشييد الطريق التي تربط اجلماعة بتيفلت على طول يناهز سبعة ( )7كيلومترات بتاريخ  19يوليوز
 ،2012وقد كلفت 7.390.00,00درهم.
غير أن مراقبة مادية هذه األشغال أظهرت وجود عيوب خاصة فيما يتعلق بظهور شرائط ( )peignageعلى مستوى
العديد من مقاطع الطريق ومن مظاهرها انقالع احلصى من طبقة التغطية السطحية وتطور خطوط موازية حملور
الطريق ،باإلضافة إلى الظهور املبكر للشقوق ( )épaufruresعلى مستوى تالقي الطريق واجلوانب.
وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى كون التأخر املسجل في معاجلة هذه العيوب يزيد من خطر تفاقم تدهور الطريق بالزيادة
من حدة اقتالع احلصى والظهور املبكر للحفر ( .)nids de pouleكما أن تدهور جوانب الطريق بسبب ظهور الشقوق يؤثر
في مستوى اخلدمة وسالمة مستعملي هذه الطريق احلديثة التشييد.
وجود فوارق بني بيانات كشوف احلساب وكميات األشغال املنجزة فعليا (الصفقتني رقم 06/2010
و)01/2013
بني تفحص امللفات التقنية املتعلقة بأشغال تهيئة الطريق الرابطة بني مقام الطلبة وتيفلت على طول سبعة ()7
كيلومترات وتقوية الطريق املؤدية لسيدي العربي على طول كيلومترين ( )2وجود فوارق بني بيانات كشوف احلساب
وكميات األشغال املنجزة فعليا .وتصل قيمة األشغال املضمنة في جداول املنجزات دون أن تكون منجزة فعليا 506.616,00
درهم .كما جتدر اإلشارة إلى أن الكميات احملتسبة من طرف املقاول واملتعلقة بوضع طبقة احلصى من نوع  GNFمت حصرها
في 1.338,60متر مكعب ،على مستوى احملور الذي يربط مقام الطلبة بسيدي العربي وهو ما يعادل 224.884,48درهم ،في
حني أن املقتضيات التعاقدية ال تنص على وضع هذه الطبقة (املادة  17-cمن الصفقة) ،ألن األمر يتعلق بطريق موجودة
أصال والتي حتتاج إلعادة التشكيل ( )reprofilageبواسطة  GNBوالتغطية السطحية املزدوجة ،كما أن محاضر الورش
ال تشير إلى وضع هذه الطبقة.
ارتفاع أثمان األشغال املنجزة في إطار سندات الطلب
أجنزت اجلماعة ،خالل الفترة املعنية باملراقبة 20 ،مشروعا بقيمة إجمالية تصل الى 2.970.00,00درهم عن طريق سندات
الطلب .لكن عدم إعمال قواعد املنافسة بشكل كاف حال دون استفادة اجلماعة من العروض األفضل اقتصاديا ،السيما
فيما يتعلق بأشغال تشييد القناطر والنافورات العمومية ،حيث إن األثمنة املقدمة من طرف احلائز على الطلبيات تبقى
مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع أثمنة السوق ،وهو ما فوت على ميزانية اجلماعة مبلغ 394.031,74درهم .كما أن
ثمن أشغال تبليط املركز في إطار سند الطلب رقم  25/2005بلغ  215درهم للمتر املربع ،في حني أن الثمن املؤدى من قبل
جماعات مجاورة هو  60درهم للمتر املربع ،وهو ما فوت على اجلماعة حوالي 124.573,50درهم.
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يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا اإلطار مبا يلي:
— —السهر على إجناز الدراسات التقنية ودراسات اجلدوى طبقا للكيفيات والشروط احملددة في دفاتر الشروط
املشتركة املتعلقة بالدراسات مع إسنادها ملكاتب دراسات معتمدة؛
— —األخذ بعني االعتبار حاجيات الساكنة أثناء وضع تصورات مشاريع الربط باملاء الصالح للشرب والسهر على
حماية التجهيزات املنجزة بتعيني حارس مسير؛
— —التأكد من مطابقة األشغال املنجزة واملواد املوردة للشروط التقنية للصفقات قبل كل أداء؛
— —السهر على احترام قواعد املنافسة بخصوص اخلدمات املنجزة عن طريق سندات الطلب ،طبقا ملقتضيات
املادة  75من املرسوم رقم  2-06-388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛
— —تطوير قدرات املوارد البشرية للجماعة فيما يتعلق باإلشراف واملراقبة والتتبع وكذا تتبع التنفيذ التقني
واإلداري واملالي للمشاريع اجلماعية.

3 .3تدبير منازعات الصفقات اخلاصة باملشاريع اجلماعية
تدبر اجلماعة منازعات مرتبطة مبتأخرات متعلقة ببعض املشاريع التي قد يكون لها وقع مالي مهم ،حيث إن األحكام
املنتظرة واملتعلقة بأربعة ملفات ،قد تفضي إلى أداء اجلماعة مبلغ إجمالي يقدر ب 3.240.000,00درهم.
غياب آليات الوقاية من املنازعات
تتعلق األحكام املؤقتة والتي لها آثار مالية هامة على مالية اجلماعة باألساس بأشغال الشبكة الطرقية واملسالك
الغابوية .وقد تولدت هذه املنازعات نتيجة عجز امليزانية اجلماعية عن أداء كل التزاماتها املالية الناجتة عن إجناز مشاريع
جتهيز اجلماعة بالبنيات التحتية (كهربة الدواوير وتشييد الطرق اجلماعية) خالل الفترة املمتدة من سنة  2004الى .2006
إهمال مرحلة ما قبل املنازعات
تكتسي هذه املرحلة أهمية كبرى لكونها متثل مناسبة ملعاجلة اخلالفات بشكل حبي ،ومتكن باألساس من تقييم فرص
النجاح في حالة النزاع القضائي .غير أن اجلماعة ال تولي أهمية كبرى لهذه املرحلة التي مت التنصيص عليها في املادة 48
من القانون رقم  78-00بتاريخ  2002/10/03املتعلق بامليثاق اجلماعي .مع العلم أن اجلماعة قد أبرمت اتفاقية مع محاميني
ملزمني بناء على ذلك بتقدمي االستشارة القانونية للمسؤولني اجلماعيني.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —السهر على احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيير املشاريع من املرحلة التحضيرية
للطلب إلى غاية التسلم بهدف جتنيب اجلماعة املنازعات القضائية؛
— —إيالء أهمية كبرى ملرحلة ما قبل املنازعات وتقييم فرص جناح هذه األخيرة؛
— —إشراك املسؤولني اجلماعيني في مسلسل تدبير وتتبع املنازعات وتوفير املعلومات الالزمة للمحامي لتحضير
دفاعه.

4 .4تدبير التعمير
يتكون املشهد العمراني للجماعة باألساس من مركب للسكن ومتاجر مملوكة للجماعة باإلضافة إلى جتهيزات اجتماعية
جماعية .ويتوفر مركز اجلماعة على تصميم تنمية التكتالت العمرانية القروية منذ نهاية سنة  .1980وقد أطلقت حاليا
الوكالة احلضرية للخميسات بشراكة مع اجلماعة دراسة متعلقة بإعداد تصميم التهيئة بهدف حتفيز تنمية ترابية
متجانسة وخلق دينامية لالستثمار داخل املركز .كما أنه مت الترخيص لتجزئة جماعية تضم  203بقعة وذلك بتاريخ
 7نونبر  1996ومت إحداث حساب خاص بواسطة قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير املالية بتاريخ  3يونيو  ،1996بهدف
املساهمة في إنشاء قطب شبه حضري على مستوى اجلماعة .غير أن تدبير هذه املشاريع يستدعي املالحظات التالية:
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التأخر في نشر قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة
رغم انطالق الدراسة املتعلقة بإعداد تصميم التهيئة في  12شتنبر  ،2012إال أن قرار إعداد دراسة هذا اخملطط لم يتم
عرضه على اجمللس اجلماعي للتداول بشأنه.
وفي هذا الصدد ،يجدر التذكير بكون قرار القيام بالدراسة يشكل إجراءا حتفظيا في انتظار إعداد تصميم التهيئة،
ونشره في اجلريدة الرسمية يهدف لتأجيل تراخيص مشاريع البناء وتهيئة التجزئات اجلديدة والتي من شأنها أن تقلص
من خيارات تصميم التهيئة املزمع إعداده في املنطقة املعنية.
التأخر في إجناز جتهيزات التجزئة اجلماعية وعدم جتديد رخصة إحداثها
رغم أن املادة رقم  11من القانون  25-90بتاريخ  17يوليوز  1992املتعلق بإحداث التجزئات تقضي بكون اإلذن بإحداث
التجزئة يسقط إذا لم يتمكن اجملزء من إجناز جميع أشغال التجهيز داخل أجل ثالث سنوات انطالقا من تاريخ تسليم
الرخصة ،إال أن اجلماعة لم تقم بتجديد رخصة إحداث التجزئة.
عدم إجناز دراسة التأثير على البيئة ملشروع التجزئة اجلماعية
لم تنجز اجلماعة دراسة التأثير على البيئة املتعلق مبشروع التجزئة اجلماعية وذلك بغية تقييم مخاطر التأثير على
البيئة ،تفعيال للمادتني  2و 8من القانون رقم  12-03املتعلق بدراسة التأثير على البيئة ،خاصة على مستوى مركز
اجلماعة الذي ال يتوفر على محطة لتطهير املياه العادمة وال يتوفر على شبكة التطهير السائل ،وهو ما قد يزيد من حدة
التأثير على اجملال البيئي لهذا التجمع القروي.
كما أن أشغال التطهير السائل اعتمدت على شبكة أحادية مشيدة من اإلسمنت املهزوز ( ،)béton vibréالذي ورغم
كونه األقل تكلفة بالنسبة مليزانية اجلماعة ،إال أنه سيرفع من قيمة املصاريف العارضة التي سيتطلبها إنشاء محطة
تطهير املياه العادمة.
اختالالت في عملية توزيع سندات االستفادة من البقع
لوحظ استفادة شخص واحد من عدة بقع بالتجزئة اجلماعية وهذا راجع باألساس إلى عدم إشهار عملية التسويق .كما
تبني بان بقعا مت توزيعها حديثا دون سلك مسطرة طلب العروض واإلعالن عن عملية التوزيع ،كما هو الشأن بالنسبة
للبقعتني رقم  160و .178كما مت حصر عدة بقع لم توزع بعد .غير أن اجلماعة لم تقم بتسويقها عن طريق طلبات عروض
على نطاق واسع (بقع رقم .)187، 186، 160، 142، 139، 53،60،123،137، 91،78
ومن جهة أخرى ,فان بقعا كانت موضوع تنازالت مباشرة لفائدة أشخاص آخرين دون إخضاع هذه العمليات لإلذن املسبق
للجماعة من أجل حتبني ثمن البقع املتنازل عنها .كما مت تسويق البقع اخملصصة ملرفق احلمام والفران خالل سنة 2008
دون سلك مسطرة طلب العروض.
بطئ وتيرة حتصيل مصاريف جتهيز التجزئة اجلماعية من املستفيدين
اتخذت اجلماعة مجموعة من اإلجراءات بغرض حتصيل مساهمة املستفيدين من البقع األرضية وال سيما إحداث حساب
خصوصي من أجل متويل أشغال التجهيز والتهيئة وكذا حتديد ثمن  250,00درهم للمتر مربع للبقع االقتصادية و300,00
درهم بالنسبة للبقع التجارية .إال أن مساهمة املستفيدين لم تتجاوز  3.635.000,00درهم حسب وضعية احلساب
اخلصوصي احملصورة بتاريخ  18يوليوز  2013في حني تبلغ تقديرات مساهمة املستفيدين في  5.360.000,00درهم .أي أن
نسبة التحصيل ال تتعدى  67في املائة.
في هذا اجملال ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل بتنسيق مع الوكالة احلضرية من أجل تسريع مسطرة إعداد تصميم التهيئة؛
— —العمل بتنسيق مع وكالة احلوض املائي من أجل إجناز دراسة التأثير على البيئة املتعلقة مبشروع التجزئة
اجلماعية والسهر على جتديد اإلذن بإحداث التجزئة؛
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— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل حتصيل مساهمة املستفيدين في مصاريف تهيئة وجتهيز التجزئة
اجلماعية؛
— —العمل على احترام مسطرة طلب العروض على نطاق واسع فيما يتعلق بتسويق بقع التجزئة اجلماعية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملقام الطلبة
(نص اجلواب كما ورد)

1 .1برمجة وتدبير تنمية مجال اجلماعة
غياب مخطط تنمية جماعي
لقد صادق اجمللس اجلماعي ملقام الطلبة على اعداد اخملطط اجلماعي لفترة  ،2016-2011ولم يتم تفعيل مقررات اجمللس
في هذا الباب:
— —تعيني جلنة موسعة تضم ممثلني عن اجمللس واللجن الدائمة واللجنة االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص وفريق
التنشيط اجلماعي وجمعيات اجملتمع املدني الفاعلة.
— — املؤازرة من طرف مكتب دراسات يتوفر على اخلبرة الالزمة.
— —االستفادة من خبرة وتأطير مصالح مديرية اجلماعات احمللية وبرنامج احلكامة احمللية باملغرب .GLM
نظرا لكون اجلماعة تفتقر للخبرة والتجربة في هذا امليدان ،وعدم انخراط املصالح اخلارجية باإلقليم في مشاريع اعداد
مخططات اجلماعات ،رغم عقد عدة اجتماعات مع ممثليها على صعيد االقليم بحيث كانت تتحجج بكون املوافقة على
قرارات عقد شراكة تتخذ بعد الدراسة وابداء الرأي من طرف السلطات املركزية.
لذلك فقد اقتصرت اللجنة االقليمية التي أنيطت بها مهمة املواكبة والتحكيم في مجال بلورة اخملططات اجلماعية
على التوجيه .مع اإلشارة إلى عدم مواكبة املديرية العامة للجماعات احمللية على مواصلة التكوين لفريق العمل في
مجال التأطير حول مراحل اعداد اخملطط ال سيما التشخيص التشاركي والتخطيط والبرمجة.
عدم إجناز مشاريع التنمية الغابوية املبرمجة في إطار االتفاقية التي تربط اجلماعة مع املندوبية السامية
للمياه والغابات
يعزى ذلك الى عدم حتقيق املداخيل الغابوية املطلوبة خالل فترة  2007-2005وعدم اشعار ادارة اجلماعة بإلغاء مقتضيات
الفصل  15من الظهير الشريف رقم  1-76-350الذي كان ينص على تخصيص اجلماعات ل  20في املائة من املداخيل
الغابوية لتمويل اجناز مشاريع تنموية واحملافظة على غابة املعمورة الواقعة بنفوذ تراب اجلماعة.
أما بالنسبة ملسطرة اعداد الصفقات العمومية اخلاصة بهذه املشاريع فتشرف عليها ادارة املياه والغابات .واجلماعة
يقتصر دورها فقط على توفير االعتمادات الضرورية اخلاصة بحصتها في متويل املشروع.
عدم جتديد اتفاقية الشراكة مع املندوبية السامية للمياه والغابات
ان هذه االتفاقية كانت تهدف الى املساهمة في حماية الغابة من ظواهر االستغالل اجلائر للثروة الغابوية ،ولقد ساهمت
اجلماعة في اقتناء عتاد مكافحة احلرائق وتوفير احلراسة وتهيئة املسالك الغابوية واخلنادق الواقية من احلرائق لم يتم
العمل على تقييمها وجتديدها رغم التنصيص على ذلك في هذه االتفاقية لعدم التنسيق املعمق بني مصالح املياه
والغابات واجلماعة حول هذا املوضوع.
حول التوصيات املعبر عنها من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الباب:
— —ستعمل رئاسة اجمللس على استثمار فحوى هذه التوصيات والعمل بالتوجيهات الواردة في هذا التقرير.
— —العمل على اعداد اخملطط اجلماعي للتنمية وذلك ببلورة الشروط املسطرية والقانونية الضرورية واالستعانة بخبرة
وجتربة مكتب دراسات مختص ريثما تتوفر االعتمادات الضرورية لذلك.
— —العمل على تفعيل املصادقة على اتفاقيات الشراكة والتعاون بني اجلماعة ومختلف القطاعات احلكومية املعنية
جللب التمويالت الالزمة إلجناز املشاريع.
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— —تنسيق اجلهود بني املصلحة اإلقليمية للمياه والغابات والغرفة الفالحية ومديرية الفالحة واجلمعيات من أجل
عقد اتفاقية شراكة لتنمية غابة املعمورة وتوفير إطار حلماية اجملال الغابـوي والتوازن البيئي ،وتنظيم االستفادة
من األنشطة الرعوية.
وسيتم عرض هذه القضية على أنظار اجمللس في دورة الحقة .والعمل على حتسيس مصالح املياه والغابات حول تدهور
الغطاء الغابوي ،وضرورة اعداد برنامج لتخليف أشجار الفلني ،لتحسني مردودية املوارد الغابوية.

2 .2تدبير املشاريع اجلماعية
ستعمل اجلماعة على التعاقد مع مكاتب دراسات معترف بها ومختصة في نوعية املشاريع املراد القيام بها من طرف
اجلماعة.
ان اجلماعة لم تكن تخصص اعتمادات لصيانة جنبات الطرقات واملسالك اجلماعية نظرا حملدودية املداخيل وشساعة
تراب اجلماعة ،وسيعمل اجمللس على تخصيص االعتمادات الضرورية اخلاصة بها.
بالنسبة لصرف مياه األمطار بجنبات الطرقات فإنه يصعب اجنازه ألن األراضي التي متر بها ذات طابع فالحي وهي في ملك
اخلواص .باإلضافة إلى عدم وجود معرفة ومترس من طرف رئاسة اجمللس السابق حول االنعكاسات املائية ،وافتقار املصلحة
التقنية الى تكوين معمق في هذا اجملال .أما بالنسبة للمعابر فستقوم اجلماعة مستقبال بدراسة شاملة إلجناز هذه
املشاريع من طرف مكاتب دراسات متخصصة ومعترف بها.
تدبير شؤون النافورات
رغم كل اجملهودات املبدولة حلسن تدبير شؤون النافورات لم يرق هذا املرفق إلى مستوى تطلعات الساكنة نظرا للمشاكل
العالقة والكثيرة التي حالت دون حتقيق املتوخى والهدف املنشود من إحداث النافورات التي تعود باألساس للصراعات
االنتخابية بحكم انتماء املرشحني القبلية والروابط العائلية واالنتماءات السياسية احلزبية .وتبذل رئاسة اجمللس كل
املساعي احلميدة املمكنة حلل مشاكل النفايات واالنكباب على خدمة تنمية اجلماعة باعتبارها الهدف احمللي األسمى
للساكنة وخدمة الصالح العام وكل تقصير حاصل يشير إليه تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات سيؤخذ بعني االعتبار
وعلى وجه التعجيل حلسن تدبير شؤون النافورات باجلماعة.
ستعمل اجلماعة على ايجاد حل ملشكل حراسة النافورات مبطالبة مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
بتجهيزها بأجهزة أوتوماتيكية للحكم في توزيع املاء
حفر اآلبار
يكتسي حفر آبار املياه اجلوفية بتراب اجلماعة أهمية بالغة وعمدت سياسة اجملالس اجلماعية السابقة على االنكباب
على هذا اجلانب ومت حفر أربعة آبار ،وستعمل اجلماعة من اآلن فصاعدا على اجناز الدراسات اخلاصة بها واحلصول على
رخصة البناء من طرف وكالة حوص سبواملائية واالستفادة من خبرتها في مجال التنقيب عن املياه .ويهم األمر اآلبار
التالية:
•بئر موسم سيدي العربي البوهالي
هذا البئر مت حفره إبان فترة رئاسة اجمللس السابق ويتواجد بسيدي العربي البوهالي ،فإن رئاسة اجمللس ستعمل على
صيانته حني توفر االعتمادات الضرورية.
•بئر مركز املياه والغابات بسيدي اعمر الرياحي
هذا البئر مت حفره إبان فترة رئاسة اجمللس السابق ويتواجد بدوار بسيدي اعمر الرياحي .وقد جعله اجمللس حتت تصرف
مصالح املياه والغابات ومت تعميقه للزيادة من حجم كمية املياه اجلوفية املتواجدة به ،وبالرغم من الزيادة في عمقه فإنه
لم يتم العثور على كمية املياه املطلوبة ،نظرا لعدم التنسيق مع املصالح اخملتصة في هذا القطاع.
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•بئر آيت بنموسى
هذا البئر مت حفره ابان فترة رئاسة االسيد «ع .ل ».ويتواجد بدوار آيت بنموسى ،فإن هذه البئر صاحلة ويتم استغاللها من
طرف الساكنة.
•بئر ازهانة اجعارنية
هذا البئر مت حفره ابان رئاسة املرحوم السيد عبد احلق ملغاري .ويتواجد بدوار ازهانة اجعارنية والذي كانت تستغله ساكنة
املنطقة وقد تبني لرئاسة اجمللس احلالي أن الشخص الذي وهب للجماعة القطعة األرضية التي مت حفر البئر املذكور
عليها يقوم باستغالله منفردا ،وستتخذ جميع التدابير واإلجراءات الالزمة آجال إلعادة استغالل البئر من طرف سكان
املنطقة.
إجناز الدراسات التقنية من طرف مكاتب غير مؤهلة
لقد مت اجناز الدراسات اخلاصة مبشاريع املعابر وتهيئة املركز تبعا ملسطرة املنافسة اخلاصة بتدبير الطلبيات ،وذلك في
فترة اجملالس السابقة.
ظهور عيوب على مستوى الطريق الرابطة بني اجلماعة وتيفلت (الصفقة رقم )2010/06
حسب تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات الذي أكد وجود اختالل بشأن الصفقة املتعلقة ببناء الطريق الرابطة بني تيفلت
ومقام الطلبة على مسافة  7كلم  190 +متر ،وتقوية الطريق الرابطة بني مقام الطلبة وموسم سيدي العربي على
مسافة  2كلم مببلغ مالي قدره 7.390.000,00درهم كما هو مضمن في بيانات حساب التصفية رقم  6والنهائي فقط.
هذا احلساب الذي ال زال لم يصرف أو يؤدى إلى صاحب الصفقة الى غاية اليوم ،وهذا االختالل هو عبارة عن مجموع
الكمية املضافة في الطريق الرابطة بني مقام الطلبة وموسم سيدي العربي على مسافة  2كلم بفرشة من نوع
 GNF2غير ملزمة ومطلوبة في مثل تقوية الطريق املعنية األخيرة والتي أضافها املقاول مبحض رغبته الشخصية وغير
مضمنة مبحاضر دفتر تتبع األشغال وكذا التجارب اخملبرية ،حيث قدر مبلغ هذه الكمية الزائدة مبا قدره  224.884,48درهم.
ومبا أن تصفية احلساب املذكور لم يتم صرفه لصالح املقاولة املعنية حتى اآلن فإن للجماعة احلق في مراجعة وتصحيح
هذه الزيادة املدرجة.
أما منحدرات القارعة الذي تبني لكم عدم مطابقته للمواصفات املترية املطلوبة ،فنأكد أن اللجنة وبعد املعاينة املطلوبة
على طول الطريق تبني لها وفي محاضرها املوازية أنها قد استوفت جميع الشروط الواردة في كناش التحمالت .ومع
ذلك فإن اجلماعة راسلت املقاولة املعنية لكي تقوم بتأكيد حسابات هذه املنحدرات بواسطة تقني خبير في احلسابات.
أما احلاالت التي ذكرمت في تقريركم وظهرت بعد التسليم املؤقت بتاريخ  19يوليوز  2012فهي حاالت سببتها عدة عوامل
أهمها:
— —طول عدم متويل املشروع من طرف صندوق جتهيز اجلماعات احمللية والذي رفض التمويل اال بعد مفاوضات طويلة
وصعبة وذلك بعدما استوفت اجلماعة التزاماتها ومولت الشطر األول لبناء الطريق ،حيث أصبحت هذه الطريق
عرضة لعوامل كثيرة جوية وحركة املرور الكثيرة.
— —حتويل األعمدة الكهربائية من وسط الطريق بعدما اعدت دراسة في هذا اخلصوص.
— —إعادة اجناز دراسة لبناء قنطرة كبيرة ثالثية نظرا لعدم مالئمة القواديس من فئة  1000لتمرير املياه الكثيرة التي متر
بالوادي في موسم الشتاء ،وقد متت املصادقة عليها في دورة استثنائية باجمللس اجلماعي.
ومع هذا فقد راسلت اجلماعة املقاولة املذكورة ومت إخبارها مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات بخصوص احلاالت التي
ظهرت بعد التسليم املؤقت ،وذلك إلصالحها قبل أن تقوم اجلماعة بالتسليم النهائي للمشروع.
ارتفاع أثمان األشغال املنجزة في إطار سندات الطلب
إن هذه الطلبيات همت اجناز مشاريع بناء القناطر والنافورات وتهيئة املركز ،وقد مت اللجوء إلى ثالثة متنافسني على األقل،
حيث يدلون ببياناتهم احلسابية ويتم اختيار األقل كلفة بالنسبة للجماعة.
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3 .3تدبير منازعات الصفقات اخلاصة باملشاريع اجلماعية
إن اجلماعة تعاني من ملف ثقيل في مجال املنازعات القضائية اخلاصة مبشاريع التجهيز يقدر غالفها ب 3.240.000,00
درهم نظرا لعدم توفر مداخيل مالية .إن اجمللس عهد إلى محامني بالدفاع عن قضايا اجلماعة أمام احملاكم وتتبع الدعاوى
الرائجة أمام القضاء ،ويتم التنسيق مع اجلماعة في مسألة إعداد امللفات واملذكرات ،وتنفيذا لتوجيهاتكم في هذا
الباب ،ستعمل اجلماعة على حتسني تدبير شؤون املنازعات القضائية وحتسني مستوى تكوين املسؤولني املكلفني بتدبير
ملفات املنازعات القضائية.

4 .4تدبير التعمير
لقد عهدت اجلماعة للوكالة احلضرية باخلميسات في إطار شراكة بإعداد تصميم التهيئة للجماعة ،وهو في املرحلة
النهائية إلجنازه ،كما سيتم تكثيف التنسيق والتشاور من أجل عرضه على أنظار اجمللس في أقرب اآلجال وذلك للبدء في
ترجمته على أرض الواقع.
إن التأخير احلاصل في اجناز التجهيزات املتبقية ملشروع التجزئة ناجت عن ضعف وتيرة أداء أقساط واجبات اقتناء البقع.
لقد صادق اجمللس على جتديد رخصة التجزئة اجلماعية في دورته العادية لشهر يوليوز  2013تبعا لتوصيات اجمللس اجلهوي
للحسابات وستعمل اجلماعة على تفعيلها.
حول عدم اجناز الدراسة اخلاصة باالنعكاسات على البيئة ملشروع التجزئة ،فإن اجلماعة واعية بأهمية هذه الدراسة
ولكنها ال تتوفر على اإلمكانيات الضرورية إلجنازها .وسوف تعمل على التعاون مع وكالة احلوض املائي لسبولبلورة هذه
الدراسة.
اختالالت في عملية توزيع سندات االستفادة من البقع
إن مسطرة عملية التوزيع للبقع خالل هذه الفترة لم تكن تخضع ملعايير املناقصة وأنها كانت تقتصر على إشراف
اجمللس اجلماعي ،ناهيك عن عدم اإلقبال على اقتناء البقع في التجزئة املذكورة وعدم اهتمام الساكنة بها .وأمام التأخر
الواضح في تأدية األقساط املترتبة على املستفيدين من البقع لم تستطع اجلماعة امتام أشغال جتهيز التجزئة ،فأصبح
عدد كبير من املستفيدين يطالبون باسترجاع مستحقاتهم والتخلي عن البقع وعمد بعضهم الى التنازل آلخرين مما
صعب من مأمورية اجلماعة في مجال تدبير هذا امللف .وستعمل اجلماعة على تطبيق معايير املنافسة واإلشهار لدى
العموم فيما يخص تفويت البقع في حالة التخلي عنها .وكذا ستعمل على إيقاف عمليات التنازل للبقع بني األغيار
إلى حني التسليم املؤقت ألشغال التجزئة مع ضرورة إخضاعها الحقا ملوافقة اجلماعة .وأما بالنسبة ملسطرة تفويت
البقعتني اخملصصتني للحمام والفرن فقد مت اجنازها خالل فترة انتداب اجمللس السابق.
بطء وتيرة حتصيل مصاريف جتهيز التجزئة اجلماعية من املستفيدين
أما بالنسبة الستكمال األقساط املتبقية في ذمة املستفيدين فإن اجلماعة ستعمل على تطبيق التوصيات الواردة في
تقريركم وكذلك بحث املستفيدين لألداء بجميع الوسائل املمكنة.
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اجلماعة القروية آيت مالك
)إقليم اخلميسات(
أحدثت اجلماعة القروية آيت مالك سنة  ،1992وتقع ضمن النفوذ الترابي إلقليم اخلميسات بجهة الرباط –سال-زمور-
زعير .ومتتد على مساحة تقدر ب  121كيلومتر مربع .كما تتوفر على مجال غابوي يقدر ب  5.051هكتارا يتكون باألساس
من البلوط الفليني .يبلغ عدد سكان اجلماعة  4.396نسمة ،حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة .2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -وضع مخطط تنمية التراب اجلماعي
تتوفر جماعة آيت مالك على مخطط جماعي للتنمية يغطي الفترة املمتدة ما بني  2010و ،2016وذلك تطبيقا للمادة
 36من امليثاق اجلماعي ،وقد أسفر فحص هذه الوثيقة عن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1غياب برمجة مشاريع الربط بشبكة الكهرباء واملاء الصالح للشرب
بالرغم من اجملهود الذي مت بذله في إطار تزويد دواوير اجلماعة بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي
( ،)PERGوالذي جتاوزت فيه حصة االستثمارات اجلماعية  1,63مليون درهم خالل الفترة املمتدة من سنة  2000إلى سنة
 ،2009حيث مت تزويد  821منزال بالكهرباء حسب املكتب الوطني للكهرباء ،قام اجمللس اجلهوي للحسابات بإحصاء العديد
من املنازل التي لم يتم ربطها بعد بشبكة الكهرباء ،وكذا خمسة دواوير ال يتوفر سكانها على املاء الصالح للشرب.
جتدر اإلشارة إلى أن اخملطط اجلماعي للتنمية لم يحدد األعمال التي ينبغي القيام بها بشراكة مع املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب من أجل تعميم ربط املساكن بشبكتي املاء والكهرباء.

2 .2عدم أخذ معطى التنمية الفالحية بعني االعتبار
رغم إشارة اخملطط اجلماعي للتنمية ألهمية النشاط الفالحي في التنمية االقتصادية للجماعة ،إال أنه لم يحدد اخلطوات
الواجب القيام بها من أجل املساهمة في التنمية الفالحية خاصة في إطار مخطط املغرب األخضر في دعامته الثانية.

3 .3عدم إدراج آلية التعاون والشراكة بني اجلماعات
استفاد اجملال اجلماعي آليت مالك خالل الفترة املمتدة من  2010إلى  2013من إجناز مشاريع تشييد طرق ومعابر جماعية
على مسافة إجمالية تبلغ  10كيلومترات و 200متر طولي ،وذلك بفضل مساهمات اجمللس اإلقليمي للخميسات
ومشروع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لكن ،على الرغم من ذلك ،مت تسجيل غياب آلية للتعاون والشراكة مع اجلماعات كدعامة للتنمية ،من أجل تصور وإجناز
أفضل للمشاريع املهيكلة وللتمكني من جتميع الوسائل واخلدمات بني اجلماعات املتجاورة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على التتبع الدائم وتقييم إجناز املشاريع املعتمدة في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية؛
— —إدراج التعاون بني اجلماعات والتنمية الفالحية خالل مراجعة مخطط التنمية احلالي.
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ثانيا  -تدبير مجال التعمير
سلمت جماعة آيت مالك ،خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2010رخصا بإحداث جتزئات ملشاريع عقارية ذات مساحة
إجمالية تقدر ب  44هكتار .وقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بهذا اخلصوص عدة مالحظات:

1 .1عدم احترام املساطر القانونية املتعلقة مبنح الترخيص بإحداث التجزئات
منحت جماعة آيت مالك ،خالل الفترة املمتدة من سنة  2008إلى  ،2010تراخيص بإحداث أربعة جتزئات تقع ثالثة منها
في منطقة فالحية ،وذلك دون استطالع أراء ودون احلصول على التأشيرات القبلية للوكالة احلضرية واللجنة اجلهوية
لدراسة التأثير على البيئة ،وهو ما يتنافى مع مقتضيات املادة  6من القانون رقم  25-90املتعلق بالتجزئات ،وكذا املادة 2
من القانون رقم  12.03املتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
كما مت منح هذه التراخيص ،املسلمة دون احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل ،استنادا إلى رأي
جلنة الطرق والتي ينحصر دورها في الفحص التقني للمشاريع كما هو محدد في الدورية رقم  DGUAAT/205بتاريخ 12
يونيو .1995

2 .2عدم إخضاع مشاريع التجزئات لرأي الوكالة احلضرية
راسلت الوكالة احلضرية للخميسات رئيس اجمللس اجلماعي بتاريخ  22شتنبر  2008تطالبه بإيقاف تنفيذ أشغال تهيئة
جتزئة “عني اجلوهرة” إلى حني اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة وحل إشكالية التطهير السائل بالتجزئات
املرخص لها دون احترام املساطر القانونية ،غير أن اجلماعة لم تلتزم بهذه التوصية ،ورخصت لتجزئة “تافياللت” بتاريخ
 28شتنبر  2010دون استطالع مسبق لرأي الوكالة احلضرية.

3 .3عدم إخضاع مشاريع التجزئات للرأي القبلي للجنة اجلهوية لدراسة التأثير على البيئة
منحت اجلماعة تراخيصا بإحداث أربعة جتزئات على مساحة تناهز  44هكتارا دون عرض هذه املشاريع على اللجنة
اجلهوية لدراسة التأثير على البيئة ،كما هو منصوص عليه في املادتني  2و 8من القانون رقم  12.03املتعلق بدراسة التأثير
على البيئة.

4 .4عدم احترام البنود التعاقدية من طرف املكتب املكلف بإجناز تصميم التهيئة
قام جتمع املهندسني صاحب الصفقة رقم  01/2006املتعلقة بتصميم التهيئة ببلورة مشاريع عقارية على مستوى
اجلماعة ،رغم أن املقتضيات التعاقدية متنع التجمع املذكور من إجناز دراسات أو إعداد مشاريع عمرانية في مجموع التراب
موضوع الدراسة (الفصل  12من دفتر الشروط اخلاصة).

5 .5نقائص متعلقة بدفاتر حتمالت التجزئات
لم حتدد دفاتر حتمالت التجزئات املرخص لها من طرف اجلماعة بشكل دقيق شروط اإلجناز وكذا اخلصائص التقنية
للتجهيزات املبرمجة (نوع التبليط الواجب القيام به لطبقة تكسية الطرق ،خاصيات شبكات التطهير والكهرباء ،نوع
األغراس واملساحة التي سيتم غرسها ،مراقبة جودة األشغال.)...
ونتيجة لذلك مت إجناز جل الطرق بتجزئة جوهرة أيت مالك بالتكسية السطحية املزدوجة ((revêtement en bicouche
في حني أن الطرق بتجزئة نرجس آيت مالك مت إجنازها باإلسفلت الناعم  )Enrobé(..نفس األمر بالنسبة لشبكة اإلنارة
العمومية التي تختلف خاصياتها من جتزئة إلى أخرى.
من جهة أخرى ،وفي غياب توصيف تقني دقيق ألشغال التطهير ،جلأ اجملزؤون إلى إجناز شبكة تطهير وحيدة باخلرسانة
( )béton vibréلكونها األقل تكلفة ،في حني أن مالية اجلماعة ستتحمل مصاريف إضافية سترفع من قيمة تكلفة
إنشاء محطة تطهير املياه العادمة.
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6 .6النقائص املتعلقة ببلورة مشاريع التجزئات
مكن افتحاص تصاميم مشاريع التجزئات ،خاصة في شقها املتعلق بالتجهيزات العمومية للتجزئات املرخص لها
ومقارنتها مع مقتضيات كراسة معايير التعمير املنجزة سنة  2005من طرف الوزارة املكلفة بالسكنى والتعمير ،من
تسجيل النقائص التالية :
تناثر جتهيزات القرب
لم تأخذ مشاريع التجزئات بعني االعتبار جتميع املرافق العمومية في أقطاب من أجل تعدد املهام ،وتعدد االستخدامات
وجمالية املشهد العمراني.
برمجة جتهيزات على أراض غير مستوية
تتضمن جتزئة جوهرة آيت مالك املصممة الستقبال ساكنة تقدر ب  14.000شخص ،مرافق مهيكلة كاملرافق التعليمية
والرياضية والتي توجد على أرض غير مستوية تبلغ مساحتها اإلجمالية  15.000مترا مربعا.

7 .7التسلم املؤقت لتجزئات رغم عدم مطابقتها للتصاميم املرخص بها ولدفاتر التحمالت
سلمت اجلماعة بتاريخ  24مارس  2011شهادة التسلم املؤقت لتجزئة “جوهرة آيت مالك” رغم عدم تكسية جميع
الطرق باإلسفلت الناعم ،وغياب األجهزة اللولبية لفوهات البالوعات (،)appareils siphoïdes des bouches d’égout
وعدم إجناز اإلنارة العمومية على مستوى الطريق اجلانبية والطريق رقم  15وعدم غرس املساحات اخلضراء ،وعدم تكسية
ممرات الراجلني وكذا عدم تسوية أرضية البقع اخملصصة للمرافق الرياضية والتعليمية.
كما قامت بتسلم أشغال جتهيز جتزئة «نرجس آيت مالك» رغم تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة ملساحة
خضراء واستبدالها ببناية حملول كهربائي.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على إعداد دفاتر حتمالت منوذجية حتدد شروط تنفيذ أشغال جتهيز التجزئات وكذا اخلاصيات التقنية
املتعلقة بها؛
— —حتسيس السلطات املعنية بتقادم دور «اللجنة اإلقليمية للطرق» نتيجة إحداث الوكالة احلضرية للخميسات؛
— —احترام مسطرة إعداد ومراجعة تصميم التهيئة كما هو منصوص عليها باملادتني  21و 22من القانون رقم
 12.90املتعلق بالتعمير.

ثالثا  -تدبير املشاريع اجلماعية
أبرمت اجلماعة القروية آيت مالك خالل الفترة املمتدة من  2004إلى  2012أكثر من  10صفقات و 13سند طلب ،بقيمة
إجمالية تناهز  13,58مليون درهم ،بغرض إجناز البنيات التحتية والتجهيزات األساسية اخملصصة لفك العزلة وتهيئة
دواوير اجلماعة وكذا تشييد السوق األسبوعي.

1 .1نقائص متعلقة بالبرمجة والدراسات التقنية
ال تندرج صفقات تشييد املسالك القروية املنجزة من طرف جماعة أيت مالك ضمن رؤية مندمجة وفي إطار برنامج
تهيئة متعدد السنوات ،وهو ما أدى إلى كون أشغال التهيئة املنجزة تأخذ شكل مقاطع طرقية على مسافات محدودة
ال متكن من حتسني التنقل وفك العزلة عن املناطق املعنية بهذه املشاريع.
فضال عن ذلك ،ال تشمل الدراسات التقنية املتعلقة بإنشاء الطرق القروية الدراسات اجليولوجية والهيدرولوجية ،وقد
أدى عدم احترام اجلماعة لهذا املقتضى إلى التدهور السريع حلالة غالبية الطرق املنجزة ،وفي بعض األحيان إلى إتالف
أجزاء مهمة من منشآت حديثة البناء.
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وعلى سبيل املثال ،لم تتمكن القنطرة املشيدة في إطار سند الطلب رقم  18/06بتاريخ  12أكتوبر  2006مببلغ 99.750,00
درهم ،التي مت تسلم أشغالها في فاحت نونبر  ،2006من مقاومة التساقطات املطرية التي عرفتها املنطقة في بداية
موسم األمطار  .2011-2010كما أدت هذه التساقطات أيضا إلى إتالف الطريق وقطع حركة السير على مستوى دوار آيت
بوزيان (سيدي القطراني).
تكرار إجناز الدراسات التقنية املتعلقة بنفس املقاطع الطرقية وبنفس اخلدمات
أجنزت اجلماعة خالل سنة  2006دراسات تقنية متعلقة بإنشاء طرق واد الفاسي (على مسافة  6كلم) ،الرادار ( 4كلم)
وسيدي بوشوكة ( 2كلم) في إطار سند الطلب رقم  03/06الذي مت إبرامه مع مكتب للدراسات مببلغ  196.800,00درهم.
غير أن اجلماعة كلفت سنة  ،2012في إطار سند الطلب رقم  10/2012مببلغ  110.112,00درهم ،مكتبا للدراسات من أجل
إجناز دراسة تقنية جديدة لنفس الطرق (باإلضافة إلى طريق سيدي زهاري) ،دون وجود أي مبرر لذلك.

2 .2نقائص في تنفيذ األشغال
بني تفحص أشغال صيانة وتشييد الطرق واملسالك املنجزة في إطار الصفقات رقم ،01/07 ،03/2012 ،02/2012 ،01/2012
 04/2003 ،03/2003و 06/2003عدة نقائص ،نذكر منها:
انعدام الصيانة الدورية للمسالك املنجزة
ال تخضع املسالك القروية املنجزة من طرف اجلماعة للصيانة الدورية وذلك بإزالة األتربة وتنظيف قنوات تصريف مياه
األمطار قبل فترة التساقطات املطرية ،كما أن اجلماعة ال تتوفر على برنامج صيانة وتقوية طبقة السير وهو ما من شأنه
أن يساهم في التدهور السريع للمسالك ويقلص من عمرها االفتراضي.
عدم احترام االلتزامات التعاقدية املتعلقة بوضع طبقة السير
يبلغ سمك طبقة السير (( couche de roulementالذي مت احتسابه من أجل وضع كشوف احلساب في  20سنتيمتر ،في
حني ال يتجاوز هذا السمك على مستوى غالبية الطرق التي متت معاينتها  9سنتيمترات .ويتعلق األمر باخلصوص بطرق
واد زيلي ،بوشوكة ،طريق املسجد وطريق مسجد الدفيالت ،املنجزة في إطار الصفقة رقم  ،03/2003وكذا طرق الغندرة،
واد جعبوب ،عني بغالة وتوميات ،املنجزة في إطار الصفقة رقم .03/2012
أداء مبالغ زيادة عن الكميات املنجزة على مستوى أشغال تسوية األرض
مت احتساب أشغال تسوية األرض ملقطع يبلغ طوله  01كيلومتر لم يتم إجنازه نظرا العتراض الساكنة وذلك في إطار
الصفقتني رقم  01/2012و.02/2012
في هذا الصدد ،مت صرف مستحقات املقاول على أساس الكميات التقديرية املقررة قبل الشروع في التنفيذ واملتعلقة
بأشغال تسوية األرض على طول ثالث كيلومترات واملقررة في  3.567متر مكعب من املواد الناجتة عن عمليات احلفر
و 4.377متر مكعب من تلك الناجتة عن عمليات الردم ،مببلغ إجمالي يصل إلى  455.238,00درهم بالنسبة للصفقة
رقم  02/2012و 1.000متر مكعب بالنسبة لعمليات احلفر و 3.000متر مكعب بالنسبة لعمليات الردم ،بقيمة تصل
ل 176.400,00درهم فيما يخص الصفقة رقم  ،01/2012في حني أن أشغال التهيئة اقتصرت على مسافة كيلومترين
( 02كلم).
في نفس السياق ،يحدد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  03/2003أشغال صيانة خمسة مسالك على طول
 9.646كلم واملتمثلة في طريق واد زيلي ،بوشوكة ،طريق املسجد وطريق الدفيالت والطريق املؤدية إلى السوق .غير أن
األشغال املنجزة اقتصرت على أربعة مسالك فقط بطول تسع كلومترات ،وهو ما نتج عنه أداء غير مستحق ألشغال
تقدر مببلغ  81.644,00درهم.
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أداء ثمن جزء من األشغال املنجزة مرتني (الصفقة رقم  03/2003و)04/2003
طبقا للشروط التقنية الواردة في دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  ،03/2003يتضمن ثمن أشغال احلفر
عمليات االستخراج وتسوية املنحدرات وتهيئة األرضية إضافة إلى فتح قنوات تصريف مياه األمطار ،غير أن هذه األشغال
جندها واردة كذلك في فصل األثمان املتعلق بعمليات تسوية وتهيئة ودك أرضية الطريق.
كما ينص دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  04/2003على تضمن ثمن عمليات احلفر املبالغ املتعلقة
باالستخراج وتسوية املنحدرات وتهيئة األرضية باإلضافة إلى فتح قنوات تصريف مياه األمطار ،هذه األشغال واردة كذلك
في فصل األثمان املتعلق بأشغال إزالة األرض .نفس األمر ينطبق على ثمن أشغال خدش طبقة األساس  GNAالسابقة،
ويستنتج مما سبق أنه قد متت تأدية هذه األشغال بشكل غير مستحق مببلغ  94.665,86درهم.
فرق بني كميات الردم املؤداة من أجل إنشاء القناطر والكميات املنجزة فعليا
أجنزت جماعة آيت مالك خالل الفترة املعنية باملراقبة ،منشآت للعبور على مسافة إجمالية تصل ل 105متر طولي مببلغ
 550.944,00درهم .في حني أن معاينة أشغال تشييد القناطر ومقارنتها بجداول وكشوفات املنجزات مكنت من الوقوف
على وجود اختالفات بني الكميات الواردة في الوثائق وتلك املنجزة فعليا والتي تصل إلى  171.908,76درهما.
عدم تفعيل الضمانة العشرية املتعلقة بالطبقة العازلة
بعد التسلم النهائي ألشغال الطبقة العازلة ( )étanchéitéملقر اجلماعة ،املنجزة في األصل في إطار الصفقات رقم
 01/99و ،02/2000-2001بتاريخ  19يوليوز  ،2002ظهرت بها عيوب تسببت في تسرب مياه األمطار على مستوى اجلدران
وسقف مقر اجلماعة.
لكن رغم أن أشغال الطبقة العازلة مشمولة بالضمانة العشرية املنصوص عليها في مقتضيات املادة  38من دفتر
الشروط اخلاصة للصفقات املشار إليها أعاله ،إال أن اجلماعة حتملت مصاريف أشغال إصالح املساكة عن طريق ثالثة
سندات طلب سنة  2011و 2012و 2013وذلك مببلغ إجمالي يقدر ب 298.992,00درهم دون أن تسلك الطرق القانونية
حلماية حقوقها.
نفس األمر ينطبق على النافورة املشيدة في إطار سند الطلب رقم  19/2006مببلغ يناهز  82.868,00درهما والتي لم
تشتغل منذ تسلمها بتاريخ  08دجنبر  .2006وحسب تصريحات ممثل املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،والذي
كان عضوا في جلنة تسلم األشغال املتعلقة بسند الطلب املذكور ،فإن القناة املوردة لم تكن قادرة على تزويد النافورة
باملاء الصالح للشرب وهو ما دفع اجلماعة إلى حتمل أشغال وضع قناة جديدة في إطار سند الطلب رقم  08/2012مببلغ
 99.996,00درهما .ولإلشارة فإن اجلماعة لم تطالب بتطبيق الضمانة العشرية على القناة املوردة سنة .2006
عدم مطابقة املواد املستعملة في جوانب الطريق في إطار أشغال تهيئة الطرق الرابطة بني سيدي
بوشوكة والطريق الوطنية رقم ( 6الصفقة رقم  3 :01/2012كلم) وتلك الرابطة بني سيدي الزهاري
والطريق الوطنية رقم ( 6الصفقة رقم  3 :02/2012كلم)
رغم أن نتائج اختبار تركيبة املواد ( )essais de recetteخلصت الى مطابقة مواد جوانب الطريق ( ،)MS Type1إال أن
معاينة املواد املنجزة في إطار الصفقة رقم  1.868.712,00( 01/2012درهم) والصفقة  1.972.562,00( 02/2012درهما)
أظهرت وضع طبقة حصى غير متجانس يتجاوز قطره  50ملم وطبقة ذات تركيبة مكونة من كميات كبيرة من الطني
بذل املواد املنتقاة من الصنف  )matériaux sélectionnés type1( 1املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة.
ظهور عيوب على مستوى طريق واد الفاسي (الصفقة رقم )01/2007
مت التسلم النهائي ألشغال تشييد طريق واد الفاسي املكسية بطالء ذي طبقتني على مسافة  1,5كلم ،بتاريخ  08أكتوبر
 ،2008والتي كلفت أكثر من  1,39مليون درهم.
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غير أن معاينة األشغال املنجزة لتشييد هذه الطريق كشف عن ظهور شوائب وعيوب ،ال سيما احلفر وتلف في بنية
الطريق وزوال التكسية السطحية للعديد من املقاطع الطرقية ،وهبوط طبقة األساس والظهور املبكر للحجارة
املهشمة على مستوى التقاء الطريق واجلوانب.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن التأخر املسجل في معاجلة هذه العيوب قد يؤدي إلى تفاقم تدهور الطريق وإضعاف
األساسات والتربة بسبب حركة السير وتسرب مياه األمطار.
نقص جودة أشغال تكسية الطريق املؤدية إلى السوق األسبوعي (الصفقة رقم )04/2003
مكنت معاينة أشغال الطريق املكسية بطبقتني واملؤدية إلى السوق األسبوعي املمتدة على مسافة  608متر طولي،
املنجزة في إطار الصفقة رقم  04/2003مببلغ  998.696,30درهم ،والتي مت تسلمها بشكل نهائي بتاريخ 15دجنبر،2004
من تسجيل تدهور الطبقة السطحية املزدوجة للعديد من املقاطع.
وحسب كراسة مناذج تلف سطح الطرق الصادر عن وزارة التجهيز ،فإن أسباب هذه العيوب ترتبط بسوء إلتصاق طبقة
السير بدعامتها وكذا إلى االقتالع املوضعي للطبقة اجلديدة املنجزة فوق الطبقة القدمية.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى كون استمرار اقتالع السطح قد يؤدي إلى توسع املناطق التي تعاني من هذا االقتالع
وإلى الظهور املبكر للحفر.

3 .3نواقص على مستوى عمليات املراقبة واالختبارات على األشغال املنجزة
ال تشمل االختبارات املنجزة من طرف اخملتبرات بطلب من صاحب الصفقة رقم  01/2012وعلى نفقته ،حتديد «حدود
أتربيرك»  )limites d’Atterberg (NF P94-051و»قيمة امليتيلني األزرق» ( )VBSعلى الرغم من كون هذه االختبارات واردة في
البرنامج املقرر تنفيذه من طرف اخملتبر .نفس األمر ينطبق على مراقبة سمك األساسات املنصوص عليه في مقتضيات
دفتر الشروط اخلاصة (املادة .)III.3
كما أن أشغال تشييد القناطر لم تخضع الختبارات تركيبة املواد املستعملة واختبار جودة املنشآت املشيدة مما نتج عنه
تلف القنطرة املنجزة في إطار سند الطلب رقم  .18/06وهو ما دفع اجلماعة إلعادة تشييدها في إطار سند الطلب رقم
 05/2012مببلغ  90.030,00درهم.
من أجل جتاوز هذه النقائص واإلختالالت ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات جماعة آيت مالك مبا يلي:
— —السهر على إجناز الدراسات التقنية ودراسات اجلدوى طبقا للكيفيات والشروط احملددة في كراريس دفتر
الشروط املشتركة املتعلقة بالدراسات؛
— —السهر في إطار عمليات مراقبة جودة ومطابقة األشغال واملواد ،على احترام الشروط التقنية احملددة في
كراريس دفتر الشروط املشتركة املتعلقة باألشغال؛
— —التأكد من مطابقة األشغال املنجزة واملواد املوردة ملواصفات التقنية للصفقات قبل مباشرة األداء.
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iiiiجواب رئيس اجمللس اجلماعي أليت مالك
(نص اجلواب كما ورد)
من خالل تصفح مشروع املالحظات املتعلق بتسيير جماعة آيت مالك الذي توصلت اجلماعة بنسخة منه يتبني أن
املالحظات الواردة فيه تستدعي بعض املالحظات اجلوابية التي ميكن تقدميها من خالل النقط التالية:

أوال.مخطط تنمية اجملال القروي
تتعلق األجوبة بخصوص املالحظات الواردة في هذا املضمار مبا يلي:

1 .1عدم برمجة مشاريع بشبكتي الكهرباء واملاء
حقيقة أن مخطط التنمية احمللية  ،2016 - 2010الذي قامت بإجنازه اجلماعة لم يحدد اإلجراءات املمكن القيام بها في
إطار الشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب بهدف ربط بعض الكوانني التابعة
للجماعة بشبكتي الكهرباء واملاء الصالح للشرب ،لكن هذا ال يعني أن هذا اخملطط جتاهل هذه احلاجيات كليا.
فعلى مستوى الربط بشبكة ألكهرباء البد من اإلشارة إلى أن هذه الوثيقة تتضمن مشروعا مهما لتوسيع الشبكة
الكهربائية لتشمل األسر الغير املستفيدة من عمليات الكهربة التي سبق إجنازها في إطار برنامج الكهربة القروية
الشمولي.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن اجلماعة قامت بكهربة جميع الدواوير ،ما عدا دوارا واحدا يشمل  74كانونا سيتم
تزويده بالكهرباء في إطار مشروع مدرج مبيزانية جهة الرباط سال زمور زعير برسم السنة املالية .2014
أما فيما يتعلق بشبكة املاء الصالح للشرب فإن جميع حاجيات اجلماعة في هذا اجملال متت اإلشارة إليها في تقرير البحث
التشاركي الذي يشكل األرضية الصلبة التي يرتكز عليها اخملطط .غير أنه نظرا لضآلة اإلمكانيات املالية التي كانت
مرتقبة خالل سنوات اخملطط ،فقد مت االقتصار على إدراج املشاريع املتعلقة بإصالح نقط املاء العمومي فقط.

2 .2عدم األخذ بعني االعتبار التطور الفالحي
رغم ان اخملطط لم يتطرق إلى الوسائل الكفيلة بدعم القطاع الفالحي انطالقا من مخطط املغرب أألخضر فإن هذا لم
مينع من إدراج العديد من املشاريع الهادفة إلى انعاش البادية مثل إصالح أملسالك وبناء املعابر وإصالح الطرق.
ومن جهة أحرى فإن الكل مقتنع بأن برنامج املغرب األخضر يشكل فرصة ثمينة لتحريك دواليب االقتصاد الفالحي احمللي
وستحاول اجلماعة بشتى الوسائل املمكنة االستفادة منه مستقبال.

3 .3عدم إدراج التعاون بني اجلماعات
في أحلقيقة لقد مت االهتداء إلى العديد من املشاريع التي ميكن أن تكون موضوع تعاون بني هذه اجلماعة وباقي اجلماعات
أجملاورة ،كما أن بعض هذه املشاريع مت التطرق إليها في تقرير البحث التشاركي .إال انه لألسف لم يتم األخذ بعني االعتبار
بأي واحد منها نظرا ألنها تتطلب إمكانيات مالية باهظة تتجاوز بكثير إمكانيات اجلماعات املعنية.

ثانيا -تدبير التعمير
لإلجابة عن املالحظات املتعلقة بهذا اجملال ،جتدر اإلشارة إلى مايلي:
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1 .1تسليم أدون التجزئات دون احترام املساطر القانونية
أن الطلبات املتعلقة برخص التجزئة يتم توجيهها إلى السيد العامل من أجل اإلعداد والدراسة ،مبجرد التوصل بها
بعدها ،يجري عرضها على جلنة الطرقات اإلقليمية من طرف السيد العامل ،بحيث تعقد هذه األخيرة اجتماعها مبقر
الكتابة العامة للعمالة حتت رئاسة السلطة االقليمية.
ولإلشارة فإن هذه اللجنة تتضمن مختلف املصالح املعنية ،وخاصة املندوبية االقليمية لوزارة اإلسكان والتعمير
والتنمية اجملالية.

2 .2عدم عرض ملفات التجزئات العقارية على أنظار الوكالة احلضرية
كل املشاريع املتعلقة بالتجزئات العقارية متت دراستها من طرف اللجنة االقليمية للطرقات وحظيت مبوافقتها في وقت
لم تكن فيه الوكالة احلضرية قد دخلت بعد في اخلدمة.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الوكالة أحلضرية ،حتى وإن رأت النور بتاريخ  2نوفمبر  ،2006وبغض النظر عن إشرافها على
دراسة بعض وثائق التعمير ،فإنها لم تشرع عمليا في البث في مشاريع التجزئات والبناء والتقسيم إال ابتداء من شهر
أبريل  ،2008وذلك بعد عقد اجتماع على صعيد العمالة حول هذا املوضوع.

3 .3عدم إخضاع مشاريع التجزئات للرأي القبلي املسبق للجنة اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة
في احلقيقة إن إخضاع هذه املشاريع لإلطالع االقبلي للجنة اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة لم تتم إثارته من طرف
أية إدارة تتدخل في املصادقة على هذه أملشاريع ،ومع ذلك فإن جماعة أيت مالك تبقى هي أول من أثار القضية البيئية في
مجملها ،بعد أن قامت بتوجيه رسالة إلى السيد كاتب الدولة في املاء والبيئة من أجل إيفاد جلنة لدراسة التأثير البيئي
احملتمل ملياه الصرف الصحي الناجت عن التجزئات العقارية باجلماعة (رسالة عدد  111بتاريخ  11غشت .)2009
وهكذا مت خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  2009./11./03من طرف هذه اللجنة باجلماعة إيجاد تفسير ملقتضيات القانون
 12-03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة وكذلك توضيح مدى انطباقها على جتزئات اجلماعة ،علما أن هذا القانون لم
يأت على ذكر التجزئات العقارية املنجزة بالوسط القروي أو شبكات التطهير املتعلقة بها كمشاريع خاضعة لدراسات
التأثير على البيئة.
بعد هذا عملت اجلماعة في إطار تطبيق توصيات هذه اللجنة على حمل اجملزئني على إعداد دراسات التأثير على البيئة
وتقدميها للجنة اجلهوية.
كما مت إخطار اجلماعة بقرار اللجنة التقنية للتطهير اجملتمعة بتاريخ  12يناير  ، 2011القاضي بتبني نظام احلفر السوداء
شريطة إخضاعها للصيانة املنتظمة واملالئمة (رسالتي السيد العامل رقم  2663بتاريخ  28فبراير  2011ورقم 3077
بتاريخ  11مارس .)2011

4 .4عدم احترام املقتضيات التعاقدية من طرف مكتب الدراسات املكلف بإجناز تصميم التهيئة
يبدوأن األمر يتعلق هنا بأحد املشاريع املتعلقة بطلب رخصة جتزئة سبق أن أعده حلساب السيد «ك .ب ».املهندس «الش.
ج ».وهو عضومبكتب الدراسة املكلف بإعداد تصميم التهيئة لفائدة اجلماعة.
وكيف ما كان احلال ،فإن اجلماعة ستضاعف جهودها لتفادي مثل هذه الهفوات حتى ال تتكرر مستقبال.

5 .5قصور على مستوى إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بالتجزءات
جوابا على املالحظات الوارد ة بالتقرير في هذا الشأن ،ميكن اإلشارة إلى ما يلي:
فيما يتعلق بشبكات التطهير اخلاصة بتجزئات «ج .آيت مالك» و«ن .آيت مالك « و«بال ،».فإن اختيار أصحابها قد وقععلى نظام الشبكة األحادية ،نظرا لكلفته املنخفضة ولتوفره على خاصية التنقية الذاتية.
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كما أن اجلماعة بدورها تبنت هذا النظام اعتبارا لكلفته املالئمة تشجيعا منها لالستثمار وإنعاشا للشغل ،خاصة وأن
هذه التجزئات تعتبر أول مشاريع مهمة ترى النور مبركزها ،الذي يشكومن خصاص حاد على مستوى قطاعات السكن
والتجهيزات السوسيواقتصادية.
أما فيما يتعلق بالتجزئة الرابعة «تاف ،».فإن شبكة التطهير بها منفصلة.
— —على مستوى الطرقات
ينص امللف التقني لتجزئة «جوهرة آيت مالك» على أن تغطية بعض الطرق احملددة ستتم باملغمور ،بينما سيتم تغطية
باقي الطرق حسب نظام الفرشتني .أما بالنسبة لباقي التجزئات ،فإن ملفاتها التقنية تفيد بأن جميع الطرق سيجري
إجنازها باملغمور على حد سواء.
— —اإلنارة العمومية
إن جميع شبكات اإلنارة العمومية قد مت إجنازها بطريقة حتت أرضية مبناطق العمارات والفيالت ،بينما أجنزت بطريقة
هوائية في مناطق السكن االقتصادي.

6 .6قصور في صياغة مشاريع التجزئات
بخصوص هذا املوضوع تثمن اجلماعة غاليا جميع املالحظات الواردة في مشروع املالحظات وستعمل ما في وسعها
حلمل اللجن املكلفة باملصادقة على املشاريع على احلرص على تصور الئق لتجهيزات اجلماعة وجتهيزات القرب وكذا فرض
املعايير املعمارية ذات الصلة.

7 .7التسلم املؤقت للتجزئات العقارية رغم عدم مطابقتها للتصاميم املرخص بها ولدفاتر التحمالت
إن جميع التجزئات املسلمة مطابقة للتصاميم املرخصة ودفاتر التحمالت املتعلقة بها ،ماعدا بعض املالحظات التالية:
بالنسبة لتجزئة «ج .آيت مالك» ،لقد مت تسلم شهادة التسليم املؤقت بتاريخ  24مارس  2011حتت الشروط الواردة في
محضر التسلم بتاريخ  21مارس .2011
ويشير هذا احملضر إلى وجود ثمان بقع لم يجري تسليمها حلمل اجملزيء على بناء مساكن بأربعة بقع ضمنها ،بحيث يبقى
التسلم املؤقت لهذه البقع متوقفا على بناء هذه املساكن باإلضافة إلى تنفيذ األشغال الغير املنجزة وتهيئ املناطق
اخلضراء وردم وتسطيح أرضيات البقع اخملصصة للتجهيزات العامة.
وجتدر اإلشارة إلى أن البقع الثمانية التي لم يتم تسليمها تعتبر كلها جتارية (طابق أرضي  ،)3 +كما أنها تطل على
الطريق الوطنية ولها واجهتان ،بحيث ميكن اعتبارها نوع من الضمانة حلمل اجملزيء على تنفيذ األشغال الباقية قبل
التسلم املؤقت للبقع الثمانية والتسلم النهائي للتجزئة ككل.
وجدير بالذكر أن اجملزئ قد التزم كتابة باستكمال األشغال املتبقية التي أتى ذكرها مبحضر التسلم املؤقت .وهكذا فإن
التسهيالت املمنوحة لصاحب املشروع تهدف إلى تفادي جتميد هذا املشروع املهم.
أما فيما يتعلق بتجزئة «ن.آيت مالك» ،فإن القطعة اخملصصة كمنطقة خضراء تبلغ مساحتها  140متر مربع مشغولة
جزئيا مبحول كهربائي على مساحة ال تتجاوز  31,60متر مربع ،أي ما يعادل  % 22,57فقط من مجموع مساحة القطعة
املعنية.

ثالثا .تدبير املشاريع اجلماعية
ميكن إيجاز األجوبة املتعلقة باملالحظات املتعلقة بتدبير هذه املشاريع كما يلي:
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1 .1هفوات مرتبطة بالبرمجة وبالدراسات التقنية
لكي تتمكن اجلماعة من حتقيق مشاريعها املتعلقة بالتجهيز يتعني عليها مواجهة عدة إكراهات ،تتجلى خاصة في
ندرة الوسائل املالية التي ميكن رصدها لهذه املشاريع من جهة ،وكلفتها الباهظة من جهة أخرى.
أمام هذه اإلشكالية قررت اجلماعة اعتماد إستراتيجية تروم استغالل جميع الفرص املتاحة للحصول على دعم
ومساعدات املؤسسات واملصالح اخلارجية مع التركيز على احلاجيات األكثر إحلاحا على مستوى البنية التحتية.
وتنفيذا لهذا اخملطط فإن اجلهود تركزت فيما يتعلق ببناء الطرق على تلك التي تكتسي أهمية إستراتيجية بالغة،
بالنظر ألهمية املناطق التي تخدمها وحجم الرواج الذي ميكن أن حتدثه.
وهذه الطرق هي طريق سيدي الزهار وطريق سيدي بوشوكة وطريق واد الفاسي وطريق بوملسافر.
وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة تخلت في نفس الوقت عن إصالح املسالك بواسطة التراب اخملتلط منذ مدة وأصبحت تنجز
فقط مشاريع ألتعبيد بحيث مت بناء حوالي  15كلم من الطرق خالل األربع سنوات األخيرة.
االجناز املزدوج لدراسات تقنية تتعلق بنفس مقاطع بعض املسالك وتهم نفس اخلدمات
وجدت اجلماعة نفسها مضطرة إلعادة دراسة بعض املسالك التي شملتها بعض الدراسات سنة  ،2006نظرا ألن
الدراسة األولى لم تشمل جميع املعطيات التقنية ،إضافة إلى وضعية املسالك التي تغيرت كثيرا بفعل التساقطات
املطرية الهامة التي شهدتها املناطق املتواجدة بها.

2 .2هفوات على مستوى تنفيذ األشغال
 غياب الصيانة املستمرة للمسالك
ستولي اجلماعة مستقبال عناية خاصة إلصالح الطرق وصيانتها حتى ال تتالشى بسرعة وميكن احملافظة على هذه
التجهيزات الباهظة التكاليف.
عدم احترام الواجبات التعاقدية املتعلقة بفرشة السير
لقد مت إجناز األشغال املتعلقة باملسالك موضوع هذه املالحظة في إطار الصفقة رقم  ،2003./03أي منذ حوالي عشر
سنوات ،لذا فإن معظم املواد املستعملة قد تالشت ،إلى درجة أن هذه املسالك عادت إلى وضعيتها األولى.
أما فيما يتعلق بتلك التي مت إجنازها تبعا للصفقة عدد  ، 2012./03فتجدر اإلشارة إلى أن األشغال متوقفة اآلن ألن املقاول
لم يحترم الشروط الواردة في دفتر التحمالت.
املبالغة في تقدير كميات املترسة « »terrassementاملنجزة
في احلقيقة إن األداء اخلاص بالصفقة عدد  2012./2املتعلقة بطريق سيدي الزهار شمل جميع األشغال ،وقد بقي أنداك
جزء بسيط لم ينجز بسبب تعرض السكان اجملاورين للطريق .إال أن جميع هذه األشغال قد أجنزت حاليا.
أما بالنسبة لطريق سيدي بوشوكة موضوع الصفقة  ،2012./1فإن اجلماعة لم تنجز سوى  2.1كلم من أشغال بناء
هذه الطريق التي يبلغ طول املسافة املعبدة منها  3.3كلم .في حني مت بناء املسافة الباقية ( 1.2كلم) في إطار امليزانية
اإلقليمية.
أما فيما يتعلق بتلك التي مت إجنازها تبعا للصفقة عدد  ، 2012./03فتجدر اإلشارة إلى أن األشغال متوقفة اآلن ألن املقاول
لم يحترم الشروط الواردة في دفتر التحمالت.
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األداء املضاعف جلزء من األشغال املنجزة (الصفقة رقك  2003./03والصفقة )2003./4
جتدر اإلشارة إلى أن األداء املتعلق بهذه الصفقات مت بناء على بطاقات إحصاء األشغال التي مت إجنازها وتدقيقها من طرف
مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بتتبع أشغالها.
وجود فرق بني كمية تراب التسطيح الالزم لبناء املعابر التي مت تسديد قيمتها والكمية احلقيقية
املنجزة.
إن أشغال بناء املعابر التي أجنزت تبعا لسندي الطلب رقم  06./18و 7./22.والصفقة  04./1يعود إجنازها لفترة طويلة،
وبالتالي فإن جزء كبير من موادها تالشت مع الوقت بفعل االستعمال والعوامل املناخية.
أما بالنسبة لتلك املتعلقة بالصفقة رقم  ،12./5.فإن املصلحة التقنية صرحت بأن جميع األشغال مت إجنازها حاليا.
عدم تطبيق الضمانة العشر سنوية
تلتزم اجلماعة باللجوء إلى تطبيق هذه الضمانة ،عند االقتضاء ،حلماية حقوقها وحمل املقاولني املستفيدين من
صفقاتها على احترام واجباتهم التعاقدية.
عدم تطابق املواد املستعملة في حواف الطرق بالنسبة ألشغال تهيئة الطريق الرابطة بني مسلك
سيدي بوشوكة والطريق الوطنية رقم ( 6الصفقة رقم  3 :2012./01كلم) وتلك الرابطة بني سيدي الزهار
والطريق الوطنية رقم ( 6الصفقة رقم  3 :2012./02كلم)
لقد مت إجناز هذين الطريقني طبقا للشروط الواردة في دفتر التحمالت وتبعا لتوجيهات مكتب الدراسات.
ظهور اختالالت على مستوى طريق واد الفاسي (الصفقة رقم )2007./01
إن السبب في ظهور هذه العيوب يعود باألساس إلى شاحنات األشغال ذات الوزن الثقيل التي كانت تسلكها محملة
مبواد البناء طيلة فترة بناء احلفرة السوداء التابعة لتجزئة «ج .آيت مالك» وكذلك أثناء بناء الشطر الثاني من هذه
الطريق نفسها.
إضافة إلى هذا ،فإن الدراسات التي بنيت هذه الطريق على أساسها لم تكن جيدة بسبب عدم تطرقها للبعض اجلوانب
التقنية املهمة التي تسمح بتحديد املواد املالئمة لبنائها.
وقد قامت اجلماعة مبعاجلة األضرار التي حلقت بها إلعادتها إلى حالتها األولى ومازالت تتوفر على اعتماد آخر مخصص
إلصالحها.
نقص في جودة أشغال تغطية الطريق املؤدية إلى السوق األسبوعي (الصفقة رقم )2003./04
ستعمل اجلماعة على إصالح العيوب التي ظهرت على مستوى هذه الطريق بناء على برنامج إصالح الطرق واملسالك
الذي ستقوم بتحضيره مستقبال وحسب اإلمكانيات املالية املتوفرة.

3 .3نقص في املراقبة واختبار األشغال املنجزة
ستعمل اجلماعة على دعوة مكاتب الدراسات املكلفني بإجراء دراسات لفائدتها إلى القيام بإعمال املراقبة الالزمة حسب
ما تنص عليه االتفاقيات املبرمة معهم والسهر كذلك على إجناز جميع االختبارات والتجارب الالزمة للتأكد من جودة
األشغال املنجزة ومطابقتها للنظم املعمول بها.
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اجلماعة القروية تيداس
)إقليم اخلميسات(

تقع جماعة «تيداس» داخل تراب إقليم «اخلميسات» على الطريق الرابطة بني مدينة «اخلميسات» و«واملاس» .حتدها من
جهة الشمال جماعة «حودران» ومن اجلنوب جماعة «موالي بوعزة» ومن الغرب جماعتي «بوقشمير» و «واملاس» ومن
الشرق جماعة «املعازيز» .يبلغ عدد سكانها  15.000نسمة ،موزعني على مساحة  5.800هكتارا.
خالل الفترة املمتدة من  2007إلى  ،2011ارتفعت مداخيل التسيير من 3,77مليون درهم إلى  5,36مليون درهم بفضل
ارتفاع حصة اجلماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة .غير أن منتوج الضرائب والرسوم احملصلة مباشرة من
طرف اجلماعة ،وكذا منتوج الضرائب احملولة شهذا انخفاضا نسبيا .كما توزعت نفقات التسيير ،خالل نفس الفترة ،على
مصاريف املوظفني بنسبة  ،% 45ونفقات العتاد ومصاريف التسيير األخرى بنسبة  ،% 50وخدمة الذين بنسبة  .% 3وقد
شهد الفائض العام للميزانية تطورا ملحوظا بحيث انتقل من  4,03مليون درهم سنة  2006إلى  5,86مليون درهم سنة
.2011

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
1 .1تدبير وإجناز املشاريع اجلماعية
أجنزت اجلماعة القروية «تيداس» عدة مشاريع ذات أبعاد اجتماعية وتنموية بكلفة مالية بلغت  4,7مليون درهم ،همت
بناء مقر للجماعة ( 934.150,20درهم) ،والكهربة القروية لبعض الدواوير ( 3.300.121,09درهم) ،وتزويد الدواوير باملاء
الصالح للشرب ( 4.139.946,00درهم)؛ وحفر اآلبار ( 336.870,00درهم) .غير أن إجناز هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:
مشروع بناء مقر للجماعة
أبرمت اجلماعة القروية الصفقة رقم  02/2003مببلغ  934.150,20درهم من أجل بناء مقر جديد للجماعة بهدف حتسني
ظروف استقبال املواطنني وتهيئة مناخ عمل مالئم للموظفني غير أن إجناز هذا املشروع عرف عدة نقائص من بينها:
•عدم إجناز الدراسات التقنية من طرف مكتب دراسات مختص وعدم االستعانة مبهندس معماري
مت إجناز الدراسات املعمارية والتقنية من طرف قسم التعمير بإقليم «اخلميسات» عوض مهندس معماري حر أو مكتب
للدراسات مختص في إجناز الدراسات املعمارية والتقنية وإعداد ملفات طلبات العروض واإلشراف وتتبع األشغال .في
هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن االستعانة مبهندس معماري حر تعتبر إجبارية بالنسبة لكل مشروع بناء مباني عامة
أو يستعملها العموم ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة  51من القانون  12-90املتعلق بالتعمير .كما أن غياب هذه الدراسات
نتج عنه عدة اختالالت بسبب ضعف جودة التقديرات املتعلقة بكمية األشغال املزمع إجنازها وكذا عدم رصد اإلعتمادات
املالية الكافية إلجناز واستغالل املقر اجلديد ،بحيث مت استهالك  % 99,5من مبلغ الصفقة مقابل األشغال الكبرى وأشغال
التكسية والكهرباء فقط.
•عدم تطابق كميات األشغال الواردة في الكشوف التفصيلية مع كمية األشغال املنجزة فعليا
قامت اجلماعة بإدخال عدة تغييرات على تصاميم البناء األولية مما أدى إلى هدم بعض األشغال وإعادة بناءها ،وهو ما
استلزم تكلفة إضافية فاقت التقديرات الواردة في دفتر الشروط اخلاصة .ومن أجل تسوية هذه األشغال اإلضافية قامت
اجلماعة بالرفع من كميات بعض األشغال املضمنة في جداول املنجزات دون أن يتم إجنازها كليا ،وذلك عوض إبرام عقد
ملحق .كما لم يتم حتديد النفقة التي مت أداؤها مقابل هذه األشغال بسبب غياب وضعيات أو جداول منجزات تتعلق بها.
غير أن مقارنة الكميات احملتسبة انطالقا من التصاميم الفعلية لتنفيذ األشغال مع الكميات الواردة في الكشوف
التفصيلية ،التي مت األداء على أساسها ،بينت وجود فارق قدره اجمللس اجلهوي للحسابات في مبلغ  232.415,91درهم،
وذلك نتيجة الزيادة في الكميات احملتسبة من األشغال التي همت العديد من األثمان الواردة في الصفقة.
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•إصدار أوامر غير مبررة بوقف األشغال وعدم اإلعالن عن التسلم املؤقت
رغم أن دفتر الشروط اخلاصة حدد اآلجال التعاقدية في ستة أشهر ،قامت اجلماعة بإصدار أوامر متكررة بوقف األشغال
بدون مبررات معقولة ،وهو ما ترتب عنه إطالة أمد تنفيذ الصفقة ملدة تزيد عن ثالث سنوات (من  20فبراير  2004إلى 06
مارس .)2007
في نفس السياق ،رفضت جلنة تتبع األشغال إعالن التسلم املؤقت إلى حني وفاء املقاول بالتحفظات املرتبطة بضرورة
اإلدالء بنتائج اخملتبر املتعلقة باخلرسانة املسلحة داخل أجل سبعة أيام .غير أن اجلماعة قامت بعد ذلك بالتسلم النهائي
( 10مارس  )2009دون اإلشارة إلى تاريخ إعالن التسلم املؤقت.
•ظهور تشققات في أسطح املقر اجلديد
رغم أن أشغال التكسية تخضع للضمان العشري ،إال أن اجلماعة قامت ،على نفقتها ،بعدة إصالحات ،مببلغ 49.500,00
درهم ،بعد ظهور تشققات في أسطح املقر اجلديد .كما أنها لم تقم بتفعيل التزام الضمان لصاحلها.
إجناز أشغال الكهربة القروية لبعض الدواوير
أجنزت اجلماعة ،خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2011أشغال الكهربة القروية في إطار خمس صفقات همت دوار «آيت
بوزيت» الذي يتكون من  40مسكنا ( 828.175,20درهم) ،ودوار «سيدي عبو» الذي يتكون من  23مسكنا (847.263,96
درهم) ،ودوار «أيت قات بني زوليت» الذي يضم  09مساكن ( 288.001,20درهم) ،ودوار «سيدي موسى أجريد» الذي يضم
 23مسكنا ( 495.591,00درهم) ،ودوار «آيت حمان بني زوليت» الذي يضم  36مسكنا ( 841.089,73درهم) .غير أن إجناز
هذه األشغال يثير املالحظات التالية:
•إجناز أشغال كهربة الدواوير خارج االتفاقيات املبرمة مع املكتب الوطني للكهرباء
أبرمت اجلماعة ثالث اتفاقيات شراكة للكهربة القروية مع املكتب الوطني للكهرباء .وتنص هذه االتفاقيات على
مساهمة اجلماعة مببلغ  2.085,00درهم بالنسبة لكل مسكن ،واملستفيدون مببلغ  2.500,00درهم ،فيما يتم متويل
الباقي من طرف املكتب الوطني للكهرباء؛ غير أن اجلماعة اختارت تزويد بعد الدواوير اعتمادا على مواردها الذاتية ،رغم
ما متنحه هذه االتفاقيات من امتيازات مالية وتقنية؛
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،أجنزت اجلماعة أشغال كهربة دوار «آيت حمان بني زوليت» في إطار صفقة ممولة من ميزانية
اجلماعة مببلغ  841.089,73درهم ،فيما لو مت إجناز نفس األشغال في إطار اتفاقية الشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء
ملا جتاوزت مساهمة اجلماعة مبلغ  75.060,00درهم ،باإلضافة إلى مساهمة املستفيدين مببلغ  90.000,00درهم.
•عدم تضمني دفاتر الشروط اخلاصة بالصفقات جلميع الشروط التقنية واإلدارية
لم تقم اجلماعة بالتنصيص في دفاتر الشروط اخلاصة على املواصفات التقنية لتنفيذ األشغال ،وكذا التعاريف املتعلقة
مبختلف فصول أثمان الصفقة ،وذلك من أجل حتديد محتوي كل فصل على حدة ومتكني مصالح اجلماعة من تتبع اإلجناز
اجليد لألشغال وفق املعايير التقنية واإلدارية اجلاري بها العمل.
في نفس السياق ،وباستثناء التأمني على العربات ،لم يقم نائلي الصفقات باكتتاب عقود التأمني املتعلقة بأوراش
األشغال ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال ،التي تنص
على أنه «ال ميكن القيام بأداء أي دفعات ما لم يدل نائل الصفقة بنسخ مشهود مبطابقتها لألصل من وثائق التأمني
املتعلقة بالعربات وحوادث الشغل واملسؤولية املدنية واملنشآت».
•عدم االستفادة من مزايا املنافسة
أقصت جلنة طلبات العروض املتعلقة بالصفقة رقم  01/2008أحد املتنافسني دون تضمني احملضر أسباب إقصاءه .كما
مت إقصاء متنافسني من طلب العروض املتعلق بالصفقة رقم  02/2008بحجة غياب املذكرة املتعلقة بالوسائل البشرية
والتقنية ،وكون شهادة الضمان املؤقت محررة في اسم «اجلماعة احلضرية تيداس» عوض «اجلماعة القروية تيداس»،
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باإلضافة إلى عدم كفاية اعتماد التأهيل املسلم من طرف املكتب الوطني للكهرباء؛ وعدم مطابقة نشاط الشركة ملا
هو مبني في شهادة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والسجل التجاري.
غير أن هذه التبريرات لم حتترم مقتضيات الفقرة  10من املادة  35من املرسوم رقم  2.06.388التي تنص على أنه إذا عاينت
اللجنة عدم وجود أحد املستندات املكونة للملف اإلداري ،باستثناء وصل الضمان املؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية
والتضامنية التي تقوم مقامه ،أو إذا الحظت أخطاء مادية أو اختالفات بني مستندات امللف املذكور ،حتتفظ بعرض
املتنافس املعني على أن يدلي باملستندات املذكورة أو يقوم بالتصحيحات الضرورية .كما أن تقييم كفاءات ومؤهالت
املتنافسني ينبغي أن يتم بناء على املعايير الواردة في نظام االستشارة أي اإلدالء بشهادة االعتماد املسلمة من طرف
املكتب الوطني للكهرباء وفقا ملا جاء في نظام االستشارة املتعلق بالصفقة.
تزويد بعض الدواوير باملاء الصالح للشرب خارج اتفاقية الشراكة املبرمة مع املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
بلغت مساهمة اجلماعة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب ،منذ سنة ،2005
أزيد من  1,66مليون درهم ،فيما يساهم املستفيدون مببلغ  620.600,00درهم ،على أن يتحمل املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب ،في إطار اتفاقية الشراكة املبرمة مع اجلماعة ،التكلفة اإلضافية واملقدرة في  8,80مليون درهم .غير أن
اجلماعة اختارت تزويد بعض الدواوير باملاء الصالح للشرب خارج هذه االتفاقية ،باالعتماد على مواردها الذاتية ،مع إعفاء
املستفيدين من أداء مساهماتهم .وفي هذا اإلطار ،مت مد قنوات املاء الصالح للشرب بدوار «الشرفة» ودوار «آيت بوزيت»
مببلغ  89.988,00درهم .ومت بناء أربع سقايات عمومية بكل من دوار «الشرفة» ودوار «آيت أو مغار» و«آيت بوزيت» ودوار
«الشرفة ملصابن» مببلغ  49.958,40درهم ،رغم أن هذه الدواوير مشمولة باتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي أقيمت عليها اآلبار
أجنزت اجلماعة ،في إطار الصفقة رقم  ،01/2007أشغال حفر اآلبار مببلغ  336.870,00درهم ،وذلك من أجل سد حاجيات
بعض الدواوير من املاء الشروب .غير أن اجلماعة لم تسلك مسطرة نزع ملكية العقارات التي أقيمت عليها هذه اآلبار
واملسالك املؤدية لها والتي توجد في ملكية بعض اخلواص .في هذا اإلطار ،بينت التحريات بعني املكان أن البئر املسمى
«مشيشيتا» مت جتهيزه بجهاز لضخ املياه وأصبح استعماله حكرا على صاحب العقار.
التقصير في تتبع ومراقبة األشغال املنجزة بواسطة سندات الطلب
ال تقوم مصالح اجلماعة بإعداد محاضر تتبع األشغال ووضعيات املنجزات التي مت تنفيذها في إطار سندات الطلب ،وهو
ما ال ميكن من معرفة ظروف إجناز هذه األشغال وتصفية النفقات بناء على الكميات املنجزة فعليا .كما تبني أن اجلماعة
ال تقوم بتحديد املواصفات التقنية والشروط اإلدارية ومحتوى األعمال املراد تلبيتها عن طريق سندات الطلب.
اعتبارا لكل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تفعيل الضمانات التعاقدية لصالح اجلماعة وإلزام املتعاقد معهم على تدارك العيوب على نفقتهم خالل
مدة الضمان؛
— —إبرام عقود ملحقة بخصوص األشغال اإلضافية غير الواردة في جدول أثمان الصفقة األصلية ،طبقا ملقتضيات
املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال؛
— —إجناز الدراسات التقنية واملعمارية الالزمة حلسن تنفيذ املشاريع ،السيما بالنسبة ملشاريع إجناز البنايات التي
تستلزم التعاقد مع مهندس معماري في القطاع اخلاص ؛
— — تبرير إصدار أوامر اخلدمة بوقف األشغال وربط اإلعالن عن التسلم املؤقت بالوفاء بجميع االلتزامات التعاقدية،
السيما ما يتعلق بإخضاع املنشآت املنجزة جلميع التجارب اخملبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية؛
— —العمل على االستفادة من املزايا املالية والتقنية التي متنحها اتفاقيات الكهربة القروية وتزويد العالم القروي
باملاء الصالح للشرب في أفق تعبئة املوارد لتعميم هذه اخلدمات على ساكنة اجلماعة؛
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— —تضمني دفاتر الشروط اخلاصة كل املواصفات التقنية الضرورية لتنفيذ األشغال والتعريف الدقيق خملتلف
فصول األثمان؛
— —تضمني محاضر جلن طلبات العروض أسباب إقصاء املتنافسني واحترام نظام االستشارة خالل عملية
انتقاءهم واالحتفاظ بالوثائق املبررة ألسباب اإلقصاء؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية لتسوية الوضعية العقارية لألمالك التي أقيمت عليها اآلبار وإدراجها في سجل
املمتلكات اجلماعية.

2 .2التعمير وتدبير األمالك اجلماعية
عدم احترام مقتضيات قانون التعمير وإنشاء التجزئات العقارية
•اإلذن بإنشاء جتزئات فوق عقارات في ملك الدولة وقبل إجناز التجهيزات األساسية
أذنت اجلماعة بإنشاء جتزئة سكنية بدوار الشيخ حمادي ،فوق عقارات في ملك الدولة ،كما قامت مبنح تراخيص البناء
رغم عدم توفرها على التجهيزات األساسية وفي غياب كل الدراسات التقنية الضرورية إلعادة تأهيل هذه التجزئة،
إضافة إلى ذلك ،لم تقم اجلماعة باملطالبة بتنظيم محتلي هذه العقارات في إطار وداديات سكنية تتكلف بتسوية
الوعاء العقاري وإعادة تأهيل التجزئة في إطار اتفاقية الشراكة مع وزارة اإلسكان ومؤسسة العمران حملاربة السكن الغير
الالئق؛
وفي نفس السياق ،تقوم اجلماعة بتسليم تراخيص بالبناء املتعلقة بتجزئتي « 3مارس» و«املسيرة» قبل إجناز أشغال
جتهيزهما ،ودون إخضاع امللفات التقنية للتجزئتني للرأي املطابق للوكالة احلضرية باخلميسات.
•عدم احترام اإلجراءات املتعلقة بضبط مخالفات قانون التعمير
ال حتترم اجلماعة املسطرة القانونية املتعلقة بضبط وتتبع اخملالفات في ميدان التعمير ،السيما من حيث طول املدة
الفاصلة بني تاريخ إجناز محاضر املعاينات األولية للمخالفات وتاريخ إرسال اإلنذار الثاني للمعنيني باألمر كما هو الشأن
بالنسبة للمخالفات موضوع احملاضر رقم  982( 01/2008يوما) و 25( 10/2009يوما) و 28( 11/2009يوما) و97( 04/2010
يوما) و 51( 16/2011يوما) و 130( 12/2011يوما) و 82( 14/2011يوما).
ضعف تدبير املمتلكات اجلماعية
•عدم تسوية وضعية األمالك العقارية املستغلة من طرف اجلماعة
تتوفر جماعة «تيداس» على رصيد عقاري مهم من الدور السكنية واحملالت التجارية ،إال أن اجلماعة لم تعمل على تسوية
وضعيتها القانونية ،إذ أن جل هذه احملالت يوجد فوق عقارات في ملكية الدولة؛ كما أن اجلماعة ال تقوم مبسك سجل
املمتلكات اجلماعية بطريقة تستوفي جميع الشروط ،باإلضافة إلى أن هذا السجل غير مصادق عليه من طرف سلطة
الوصاية.
•ضعف تدبير استغالل الدور السكنية واحملالت التجارية
تتوفر اجلماعة على رصيد عقاري يتكون من  32دور سكنية و 41محال جتاريا وحمام وفرن .إال أن طريقة تدبير هذه املمتلكات
تثير العديد من املالحظات نذكر من بينها تباين السومة الكرائية بالنسبة للمحالت من نفس املساحة ونفس املوقع؛
فعلى سبيل املثال ،تتراوح السومة الكرائية بالنسبة للدكاكني مبساحة  17متر مربع ما بني  35و 230درهم ،وبالنسبة
للمحالت السكنية مبساحة  64متر مربع ما بني  50و 150درهم؛ كما مت كراء بعض احملالت السكنية مبساحة  74متر مربع
بسومة  180درهم ،في حني لم تتعدى السومة الكرائية للمحالت مبساحة  80و 100م 150 ²درهم.
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وفي نفس السياق ،قامت اجلماعة ،خالل سنة  ،2007ببناء ست محالت جتارية فوق وعاء عقاري في ملكية الدولة ،مببلغ
 6.099.909,00درهم؛ غير أنها لم تتخذ اإلجراءات الضرورية الستغاللها ،مما أدى إال تعرضها للتردي ،رغم صيانتها سنة
 2012مببلغ  29.988,00درهم.
هذه الوضعية انعكست على املردودية املالية لهذه احملالت السكنية والتجارية التي تبقي ضعيفة باملقارنة مع
االستثمارات التي رصدتها اجلماعة إلجنازها ،بحيث تراوح منتوجها السنوي ما بني  32.275,25درهم خالل سنة 2007
و 106.268,50درهم خالل سنة .2011
•عدم مسك سجل جرد املمتلكات املنقولة
ال تقوم اجلماعة بإحصاء وجرد ممتلكاتها املنقولة ،سواء تعلق األمر بالتجهيزات املكتبية أو األدوات ومعدات احلفالت واملواد
احملفوظة في اخملزن اجلماعي ،كما ال تقوم مبسك السجل اخلاص بتدوين املعلومات املتعلقة بهذه األمالك ،السيما أرقام
اجلرد واملصلحة املستفيدة؛ بحيث أن جل املعدات والتجهيزات ال حتمل أرقام اجلرد ،مما يتعذر معه التأكد من صحة بعض
التوريدات كما هو الشأن بالنسبة للتجهيزات اإللكترونية.
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد مبقتضيات وثائق التعمير وإخضاع تراخيص البناء وإحداث التجزئات للرأي املطابق للوكالة احلضرية
للخميسات؛
— —استكمال اإلجراءات املتعلقة بضبط وزجر مخالفات التعمير داخل اآلجال القانونية؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل تسوية الوضعية العقارية لألمالك اجلماعية وضبط محتوياتها في سجل
جرد املمتلكات اجلماعية؛
— —القيام بجرد دوري للممتلكات املنقولة ومسك سجل اجلرد وفق املعايير املعمول بها في هذا امليدان؛
— —العمل على تفعيل املراجعة الدورية للسومة الكرائية؛
— —إجراء طلبات العروض من أجل كراء احملالت التجارية غير املستغلة.

3 .3تدبير املداخيل اجلماعية
عدم حتصيل الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات جتزئة األراضي والرسوم املستحقة عن
احتالل امللك العمومي داخل املركز احملدد
رغم توفر اجلماعة على مركز محدد منذ سنة  ،1952فإنها لم تقم بتفعيل إجراءات حتصيل الرسوم املستحقة ،وفق
ما هو منصوص عليه في القانون رقم  30.89احملدد مبوجبه نظام الضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها ،كما
هو الشأن بالنسبة للرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي والرسوم املستحقة عن احتالل امللك العمومي .كما
لم تقم بتحديد مقادير الرسوم املستحقة عن احتالل امللك العمومي ،تطبيقا ملقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية؛ كما أن سلطة الوصاية لم تقم بتحديد مقادير هذه الرسوم بشكل تلقائي ،طبقا ملقتضيات
املادة  168من نفس القانون.
عدم تطبيق التسعيرة الواردة في القرار اجلبائي على بعض امللزمني بالرسم املفروض على عمليات البناء
قامت اجلماعة بتحديد مبلغ جزافي قدره  300,00درهم كواجب الرسم على عمليات البناء واالحتالل املؤقت ألغراض
البناء لطابق واحد ،وذلك بناء على قرار رئيس اجمللس اجلماعي رقم  3 /06بتاريخ  21مارس  ،2006في حني نص القرار اجلبائي
رقم  25بتاريخ  24دجنبر  2008القاضي بتحديد مبلغ الضرائب والرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة
القروية «تيداس» ،في الفصل الرابع منه ،على استخالص مبلغ  20درهم عن كل متر مربع مغطى ،برسم الضريبة على
عمليات البناء بالنسبة لعمارات السكن اجلماعية أو اجملموعات العقارية والعقارات املعدة لغرض صناعي أو جتاري أو
مهني أو إداري واملساكن الفردية .هذه الوضعية تضيع على اجلماعة سنويا مبالغ مهمة .فعلى سبيل املثال ،مت ،في هذا
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الصدد ،احتساب مبلغ مستحق غير مستخلص قدره  12.740,00درهم من واجبات الرسم على عمليات البناء واالحتالل
املؤقت ألغراض البناء ،املتعلقة بعينة من  13رخصة ممنوحة برسم سنة .2009
ضعف تدبير استخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
ال يقوم امللزمون بهذا الرسم بالتصريح بالتأسيس ،والذي ينبغي إيداعه داخل آجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ الشروع
في مزاولة النشاط كما تنص على ذلك مقتضيات املادة  67من القانون رقم  47.06املشار إليه أعاله؛ كما ال يقومون
باإلقرار باملداخيل اإلجمالية احملققة خالل السنة املنصرمة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من املادة  67من القانون
 47.06املذكور سلفا ،وال يحترمون آجال وضع اإلقرارات ،وكذا األداء الذي ينبغي أن يتم كل ربع سنة ،بحيث يقوم جميع
امللزمني باألداء سنويا .ورغم هذه االختالالت ،لم تقم اجلماعة بفرض اجلزاءات املقررة واحملددة في زيادة قدرها  %15من مبلغ
الرسم املستحق.
وفي نفس السياق ،ال تعمل املصلحة اجلماعية اخملتصة على تفعيل مراقبة اإلقرارات املودعة ومراجعتها مع تطبيق
اجلزاءات املترتبة عند االقتضاء ،إذ أن كل املداخيل املصرح بها ضعيفة وال تتماشى مع حجم معامالت بعض احملالت،
بحيث تتراوح ما بني  1.000,00و 5.000,00درهما سنويا ،أي ما يعادل رقم معامالت يومي ال يتجاوز  20درهما.
عدم إجراء املراقبة الضرورية الستخالص الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
ال تتطابق كميات املواد املستخرجة من مقالع امللك العام املائي ،املصرح بها لدى اجلماعة ،مع الكميات التي منحت
وكالة احلوض املائي ألبي رقراق والشاوية الترخيص باستخراجها .وفي هذا الصدد ،مت الترخيص ،سنة  ،2010باستخراج
 65.146متر مكعب ،في حني مت التصريح لدى اجلماعة باستخراج  37.543متر مكعب فقط .نفس املالحظة تنطبق على
الكميات املرخص باستخراجها سنة  2011والتي بلغت  45.878متر مكعب ،وتلك املصرح لدى اجلماعة باستخراجها
وهي  43.878متر مكعب .كما تبني أن اجلماعة لم تتلقى سوى ثالثة إقرارات بالكميات املستخرجة رغم الترخيص
خلمسة مستغلني باستخراج مواد املقالع سنة .2010
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل حتصيل جميع الرسوم املستحقة داخل املركز احملدد وكذا حتديد أسعارها،
والتقيد مبقتضيات القرار اجلبائي في حتديد أسعار الرسوم املستحقة على عمليات البناء؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق امللزمني بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات الذين ال يتقيدون بآجال
وضع اإلقرارات وأداء الرسوم املستحقة ،والعمل على مراجعة وتصحيح اإلقرارات الناقصة وترتيب اجلزاءات
املقررة؛
— —العمل على تفعيل املراقبة على املقالع املتواجدة بتراب اجلماعة ومراجعة اإلقرارات املودعة بناء على الكميات
املستخرجة فعليا.

4 .4تدبير عملية اقتناء توريدات عن طريق سندات الطلب
يتميز تدبير النفقات اجلماعية بغياب التخطيط احملكم لالقتناء عن طريق سندات الطلب ،والتي تعتبر من اإلجراءات
األساسية لنظام املراقبة الداخلية ،إذ يغيب التحديد املسبق للحاجيات وعدم احلرص على معايير الشفافية في اختيار
املتعاقد معهم مما يترتب عنه تنفيذ النفقات بأثمان غير اقتصادية .لذلك فإن تدبير هذه النفقات يثير املالحظات التالية:
اللجوء إلى وسطاء عوض ممونني مختصني
تعتمد اجلماعة في أغلب مشترياتها ،فيما يتعلق بلوازم املكتب واملطبوعات ومواد البناء والصباغة ومواد التنظيف
وعتاد اإلنارة وأشغال تهيئة الشبكات وخدمات اإلطعام وقطع غيار السيارات ،على وسيطني ( )2عوض اللجوء إلى ممونني
مختصني ينتمون للمهنة موضوع الطلبيات.
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وفي نفس السياق ،بينت التحريات املنجزة ،بعني املكان ،غياب أي مراسالت تثبت استشارة اجلماعة ملمونني قبل تنفيذ
الطلبيات ،بحيث يعهد للممونني املكلفني بتنفيذ الطلبيات باإلدالء للجماعة بثالثة بيانات لألثمان من أجل تبرير
املنافسة .هذه الوضعية ،من شأنها أن تفوت على اجلماعة فرصة االستفادة من أثمان اقتصادية وخدمات جيدة.
عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار بعض النفقات املنجزة عن طريق سندات الطلب
من خالل مراقبة اخملزن اجلماعي وفحص السجالت املمسوكة وكذا وضعيات استهالك بعض املواد التي متر عبر اخملزن ،تبني
أن بعض هذه املواد لم يتم تسلمها .في هذا اإلطار ،بينت التحريات املنجزة ،بعني املكان ،أن التوريدات موضوع سندات
الطلب ال يتم تسلمها دفعة واحدة ،بل عبر مراحل حسب حاجيات اجلماعة ،وتتم محاسبة املوارد بناء على الكميات
املسلمة فعليا ،فيما يتم حتويل الباقي إلى خدمات وتوريدات أخرى حسب حاجات اجلماعة .فعلى سبيل املثال ،لم تتسلم
اجلماعة توريدات األشجار موضوع ثالث حواالت صدرت خالل سنة  2007و 2008و 2010مببلغ  29.958,60درهم والتي تهم
في مجملها توريد وغرس  320شجرة ،مع العلم أن رئيس اجمللس أفاذ بتلف هذه األشجار بعد غرسها باملنطقة اخلضراء
مبركز «تيداس» .كما لم تتسلم اجلماعة جل التوريدات املتعلقة بالصباغة موضوع ستة حواالت صدرت خالل سنة 2007
و 2008و 2010و 2011مببلغ إجمالي قدر في  90.882,00درهم .نفس املالحظة همت توريدات لوازم املكتب واملطبوعات،
السيما املطبوعات املتعلقة باحلالة املدنية ،إذ مت اقتناء ما مجموعه  525.000,00مطبوع من النسخ املوجزة والكاملة
لرسوم االزدياد ،في حني أن الكمية املستهلكة هي  173.200مطبوع عن الفترة من  2007إلى  ،2011كما تفيد بذلك
وضعية مداخيل رسوم احلالة املدنية.
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —السهر على احترام قواعد املنافسة وضمان حرية الولوج للطلبيات العمومية واملساواة في التعامل مع
املتنافسني والشفافية في اختيار املتعاقد معهم؛
— —احلرص على تصفية النفقات بعد التأكد من صحة العمل املنجز وإشهاد املصلحة اخملتصة على ذلك.

5 .5تدبير املرافق اجلماعية
اختالالت في تدبير طلبات عروض إيجار اجملزرة اجلماعية والسوق األسبوعي
تقوم اجلماعة منذ سنة  2004بإيجار مرافق اجملزرة اجلماعية والسوق االسبوعي بهدف الرفع من مداخيلهما .غير أن
تدبير طلبات العروض املتعلقة بإيجار هذين املرفقني عرف عدة اختالالت مرتبطة بالتأخر املتكرر في طرح طلبات العروض
للمنافسة والشروع في االستغالل قبل مصادقة سلطة الوصاية على ملفات طلبات العروض .فعلى سبيل املثال،
مت إيجار اجملزرة اجلماعية رغم رفض سلطة الوصاية املصادقة على ملفات طلبات العروض برسم  2010و .2011نفس
املالحظة همت إيجار السوق األسبوعي حيث مت إيجاره خالل سنة  2009و 2010و 2011رغم رفض سلطة الوصاية
املصادقة على ملفات طلبات العروض .كما أن العرض املالي املقبول يقل عن الثمن التقديري احملدد من قبل مصالح
اجلماعة ،ويقل عن معدل ثمن االستغالل خالل الثالث سنوات السابقة دون تقدمي تبريرات بهذا الشأن.
كما قامت جلنة طلبات العروض باختيار العرض املقدم من طرف أحد املتنافسني مببلغ  7.000,00درهم رغم وجود ثالثة
عروض مالية أكبر من هذا العرض ( 7.600,00درهم 8.370,00 ،درهم و 8.250,00درهم) ،وذلك دون تقدمي تبريرات لهذا
االختيار.
عدم التزام مستغل اجملزرة اجلماعية بااللتزامات التعاقدية
ال يحترم مستغل اجملزرة اجلماعية األسعار احملددة في القرار اجلبائي للجماعة ،بحيث يتم استخالص واجبات جزافية
محددة في  100درهم عن كل رأس من البقر و 12,5درهم عن كل رأس من الغنم واملاعز .كما لم يقم بإعداد تذاكر حتمل
الثمن احملصل وتعليق الئحة الواجبات والرسوم املستخلصة .وفي نفس السياق ،ال يتم مسك السجالت الضرورية
لتدوين الواجبات املستخلصة وعدد الرؤوس املذبوحة وأصنافها.
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االستغالل العشوائي ملطرح النفايات
يشكل مطرح النفايات «بتيداس» خطرا بيئيا بالنسبة لسكان اجلماعة وللمشتغلني بقطاع الفالحة وتربية املواشي،
وكذا بالنسبة للفرشة املائية باملنطقة .بحيث يتواجد بالقرب من مركز اجلماعة ويتم استغالله بطريقة عشوائية ،مع
ما يخلفه من انبعاث للروائح الكريهة ،وما يعرفه من تنامي ممارسة نشاط رعي األغنام داخله ،وهو ما يجعله ،كذلك،
يشكل خطرا على الصحة العمومية .غير أن اجلماعة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة ملعاجلة هذا املشكل.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على طرح طلبات العروض املتعلقة بإيجار املرافق العمومية داخل آجال معقولة من أجل متكني سلطة
الوصاية من املصادقة عليها واحلرص على اختيار العروض األفضل ماليا بالنسبة للجماعة؛
— —العمل على احترام مقتضيات دفاتر التحمالت املتعلقة باستغالل املرافق العمومية وجميع االلتزامات األخرى،
السيما حتديد االسعار كما هي محددة في القرار اجلبائي وإشهار الئحة الواجبات املستخلصة.

6 .6تدبير اإلدارة اجلماعية
توجد عدة نواقص تتعلق بالتنظيم اإلداري ومساطر العمل مع ضعف آليات املراقبة الداخلية ،وهو ما يؤثر سلبا على
مستوى أداء املصالح اجلماعية وعلى حتقيق األهداف املسطرة من طرف اجمللس اجلماعي .وكمثال على ذلك نورد املالحظات
التالية:
عدم تنفيذ مقررات اجمللس اجلماعي
اتخذ اجمللس اجلماعي مجموعة من املقررات لم يتم تنفيذها رغم أهميتها بالنسبة لتنمية اجلماعة .فعلى سبيل املثال،
لم يتم تنفيذ املقررات املتعلقة مبا يلي:
— —إعداد مخطط استراتيجي للتنمية (دورة يوليوز ،)2009
— —إصالح احملجز اجلماعي ،وتعيني حراس على املناطق اخلضراء ،وتعيني حراس دائمني على مختلف املقالع (دورة فبراير
،)2010
— —متديد الشبكة الكهربائية لتشمل دوار «الشيخ حمادي» (دورة يوليوز،)2011
— —تعبيد الطرقات املؤدية إلى السوق األسبوعي واملستوصف الصحي وإلى ثانوية األمير موالي رشيد (دورة يوليوز.)2012
تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
تعمل املصالح اإلدارية للجماعة في غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف مصالح الوصاية ،وفقا ملا تنص عليه
مقتضيات املادة  54املكررة من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وإمتامه .إضافة إلى ذلك مت تقسيم
اجلماعة إلى مجموعة مكاتب دون حتديد اختصاصاتها واملهام املوكولة لها وتعيني رؤساء لها .وهو ما ال يتماشى مع
مبادئ حسن التدبير التي تقتضي حتديد مهام واختصاصات كل مكتب بشكل دقيق وطبقا ملعايير واضحة وموضوعية.
ومن جهة أخرى ،مت تسجيل غياب مصلحة تعنى مبمارسة اختصاص اجمللس في ميدان الشرطة اإلدارية.
اجلمع بني عدة مهام متنافية وضعف التنسيق بني املصالح اجلماعة
يشرف رئيس اجمللس اجلماعي على جميع مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية ،بدءا من اختيار املمونني الذين تتم استشارتهم
إلى اإلشهاد على صحة العمل املنجز ووضع احلواالت املتعلقة باألداء ،وال يتم إشراك التقنيني في عملية اإلشهاد على
صحة العمل املنجز حتى بالنسبة لألشغال التي يشرفون على تتبعها ،مما ال ميكن من إرساء آليات فعالة للمراقبة
الداخلية وينطوي على مخاطر حقيقية ترتبط بضعف ترشيد النفقات.
كما مت تسجيل غياب مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم املستحقة ،حيث
يقوم وكيل املداخيل باإلشراف على جميع الوظائف املرتبطة بتدبير املوارد من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية
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وإعداد األوامر بالتحصيل إلى جانب املهام املوكولة إليه في مجال االستخالص .غير أن اجلمع بني كل هذه املهام املتنافية
ووضعها مجتمعة في إطار وحدة إدارية ال يستجيب للمستلزمات املتعلقة بالرقابة الداخلية التي تفرض الفصل بني
مرحلة اإلثبات والتصفية ومرحلة االستخالص .وقد حثت الدورية الوزارية رقم  408بتاريخ  22يونيو  1992على ضرورة
الفصل بني وكالة املداخيل ومصلحة التصفية .وفي نفس السياق ،ال تتوفر وكالة املداخيل على مأمورين محلفني
مكلفني بالقيام ،بهذه الصفة ،بتبليغ اإلشعارات والقيام بأعمال املراقبة املنصوص عليها في املادة  152من القانون رقم
 47.06املشار إليه أعاله؛
وعلى صعيد آخر ،مت تسجيل ضعف التنسيق بني املصالح اجلماعية ،وكذا قلة االجتماعات الدورية بني الكتابة العامة
وباقي املصالح اإلدارية؛ كما أن االجتماعات التي تعقد ال تتوج بتحرير محاضر.
قصور في نظام األرشيف
ال تتوفر اجلماعة على نظام خاص حلفظ األرشيف ،بحيث يتم االحتفاظ بالوثائق القدمية في مكاتب املوظفني ،وتظل
ملفات بعض الصفقات مجزأة بني مصلحة احملاسبة التي متسك الوثائق احملاسبية واملكتب التقني الذي ميسك ملفات
طلبات العروض .فيما تظل امللفات التقنية والوضعيات اخلاصة بكل صفقة بني يد التقني املكلف بالتتبع.
كما لم يقم وكيل املداخيل بتجميع أرشيف الوكالة بحيث لم تعد تتوفر اجلماعة على السجالت التي كانت ممسوكة
من طرف وكيل املداخيل السابق .وقد سجل ،في هذا الصدد ،ضياع كل األرشيف املتعلق بوكالة املداخيل عن الفترة ما
قبل سنة 2009؛ مما يشكل خرقا ملقتضيات املادة  44من تعليمة وزير املالية املؤرخة في  26مارس  1969املتعلقة بتسيير
وكاالت املداخيل ووكالة املصاريف بشأن وجوب جرد وحفظ سجالت احلسابات ملدة  10سنوات على األقل.
لذلك ،يوصي اجملاس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على وضع هيكل تنظيمي مستوف للشكليات القانونية مع حتديد اختصاصات كل مصلحة إدارية
وتعني رؤساء لها مع احلرص على الفصل بني املهام املتنافية وتقوية نظام الرقابة الداخلية؛
— —العمل على تنفيذ مقررات اجمللس اجلماعي ،السيما تلك التي تكتسي أهمية تنموية بالنسبة للجماعة ،كما
هو الشأن بالنسبة للمقرر القاضي بوضع مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
— —العمل على تعيني مأمورين محلفني بوكالة املداخيل يعهد إليهم بعمليات مراقبة اإلقرارات وتبليغ اإلشعارات
املتعلقة مبراجعة اإلقرارات الضريبية؛
— —العمل على تهيئة محل خاص بحفظ أرشيف اجلماعة مع السهر على حفظ السجالت احملاسبية ملدة عشر
سنوات على األقل.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لتيداس
(نص مقتضب)

1 .1تدبير و إجناز املشاريع اجلماعية
مشروع بناء دار اجلماعة
•عدم اجناز الدراسات التقنية من طرف مكتب دراسات مختص وعدم االستعانة مبهندس معماري
بناء على مقرر اجمللس املتخذ خالل دورته العادية لشهر غشت  2002حول برمجة الفائض املالي للجماعة وبحضور
السيد الكاتب العام للعمالة مت االتفاق على تكليف مصالح التعمير باجناز التصاميم والدراسة اخلاصة باجناز دار اجلماعة
القروية تيداس« .بحيث أبرمت الصفقة املتعلقة ببناء دار اجلماعة . »...
عند انتهاء أشغال بناء دار اجلماعة بناء على التصميم املنجز من طرف مصالح العمالة تبني للمجلس ضرورة القيام
ببعض التغييرات الداخلية على البناية لتستوعب في الطابق حتت ارضي والطابق األرضي مقر دار اجلماعة والطابق
األول كمقر للقيادة (تسمية الطوابق حسب التصميم) .وقام باجناز التصميم اجلديد مهندس معماري الذي أشرف على
املشروع إال أنه نظرا لعدم توفر االعتماد الالزم ألداء أتعابه تخلى عن مسايرة املشروع.
•عدم تطابق كميات األشغال الواردة في الكشوف التفصيلية مع كمية األشغال املنجزة فعليا
فيما يخص هاته النقطة نود أن نحيطكم علما مبا يلي:
التغييرات التي وقعت في التصميم :بعد املصادقة على التصميم اجلديد للبناية كانت التغييرات على الشكل التالي:
— —إلغاء القنطرة الرابطة ما بني املدخل الرئيسي والطابق السفلي؛
— —بالنسبة للطابق حتت ارضي مت توسيع املمر املقابل للمراحيض وتغيير شكلها وموقع أبواب املكاتب اجملاورة وتغييرات
بالقاعة اخملصصة لالجتماعات مع حذف الباب اخللفي للقاعة بالنسبة للطابق األرضي.
وجتدر االشارة أنه حسب الدراسة األولية التي اجنزتها مصالح العمالة كانت مبنية على أساس مساحة  220متر مربع
كمساحة لبناء مقر اجلماعة في حني أن املساحة احملددة في التصميم هي  236متر مربع واملساحة املبنية فعليا هي 245
متر مربع .بعلو 10متر الشيء الذي نتج عنه جتاوز في الكميات املدرجة في الدراسة وارتفاع كلفة اجناز املشروع حيث أن
كلفة األشغال بالنسبة للدراسة املنجزة على اساس مساحة  220متر مربع هي  934.150,20درههم حسب الصفقة
املتعلقة ببناء دار اجلماعة.
كلفة 25متر مربع االضافية حسب الدراسة املذكورة هي  106.153,43درهم (.)106.153,43/ 934.150,20x25
ر

كما أن الدراسة األولية لم تشمل التبليط (املرطوب) للطابق حتت ارضي والسور الداخلي ( )comptoirاخملصص للحالة
املدنية والذي اجنزت أشغاله.
•إصدار اوامر غير مبررة بوقف األشغال وعدم االعالن عن التسلم املؤقت
لقد مت اصدار ستة أوامر للتوقف عن األشغال وستة أوامر للشروع في األشغال وذلك راجع اما لسوء األحوال اجلوية أو
املناسبات الذينية أو عندما تتطلب األمر تغيير التصميم .ومت التسلم املؤقت بتاريخ  15ماي  2007والتسلم النهائي
للمشروع بتاريخ  10مارس .2009
•ظهور تشققات في أسطح املقر اجلديد
عند الشروع في استعمال البناية كمقر اداري للجماعة وصباغتها بدأت تظهر تسريبات ملياه املطار على مستوى سقف
البناية ومت اللجوء الى وضع الزليج عن طريق سند الطلب بذل اشغال التكسية حلل هذا املشكل نهائيا.
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اجناز أشغال الكهربة القروية لبعض دواوير اجلماعة
•اجناز أشغال كهربة الدواوير خارج االتفاقيات املبرمة مع املكتب الوطني للكهرباء
تتكون جماعة تيداس من  47دوار وتعتبر أكبر جماعة في اقليم اخلميسات على مستوى املساحة ،وحسب الدراسة التي
أجنزها املكتب الوطني للكهرباء قد استفاد  20دوار في إطار الكهربة القروية  PERGوالباقي  27دوار تتميز بالتشتت
السكاني بحيث تتجاوز تكلفة املسكن الواحد  35.000درهم احملددة في برنامج  PERGالشيء الذي يجعل تدخل اجلماعة
أمر ضروري لتلبية طلبات السكان في موضوع الكهربة بحيث مت كهربة  10دواوير في إطار ميزانية اجلماعة وكلها دواوير
لم تدرج في إطار برنامج .PERG
•عدم تضمني دفاتر الشروط اخلاصة بالصفقات جلميع الشروط التقنية واإلدارية
فيما يخص هاته النقطة وبالرجوع الى جميع الصفقات املنجزة في إطار الكهرباء جميع كنانيش التحمالت تكون على
نفس الشكل ونتلقاها من املكتب الوطني للكهرباء بناء على طلب اجلماعة في املوضوع وال تتضمن الشروط التقنية
لألشغال أما الشق االداري فتنجزه اجلماعة.
أما فيما يخص عقد التأمني فهو يشمل املسؤولية املدنية وحوادث الشغل باإلضافة الى العربات كما هو وارد نسخ
منه في جميع ملفات الصفقات املنجزة .وبناء على هاته املالحظات سوف تعمل اجلماعة على تدارك هذا النقص في
الصفقات املقبلة.
•عدم االستفادة من مزايا املنافسة
فيما يخص اقصاء بعض املتنافسني ال سيما الصفقة  2008/1والصفقة  2008/2فلقد متت طبقا ملا هو مذكور في جرد
مالحظاتكم وسوف تأخذ اجلماعة بعني االعتبار هاته املالحظة في الصفقات املقبلة.
تزويد بعض الدواوير باملاء الصالح للشرب خارج اتفاقية الشراكة املبرمة مع املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب
فيما يخص هذا املشروع فان أصل االتفاقية تعني مد القنوات للتجمعات احملاذية لبعض الطرق واملسالك الرئيسية
بجماعة تيداس أما تدخل اجلماعة فكان انطالقا من هاته القنوات نحو بعض التجمعات السكنية البعيدة ألجل اجناز
سقايات عمومية والتي لم تكن أصال مدرجة ضمن االتفاقية.
عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي أقيمت عليها اآلبار
فيما يخص هاته املالحظة فان اجلماعة سوف تستدعي املعنيني قصد اجناز هبات للعقارات التي أقيمت عليها اآلبار مع
املسالك املؤدية اليها.
التقصير في تتبع ومراقبة األشغال املنجزة بواسطة سندات الطلب
فيما يخص االجناز وتتبع األشغال فان املصلحة التقنية تقوم بإجناز تقومي األشغال املراد اجنازها من طرف اجلماعة وفقا
لالعتمادات املرصودة كما يتم تسلم األشغال وفقا للمواصفات املذكورة في سند الطلب وسوف يتم تدارك باقي
املالحظات في األشغال الالحقة.
وجتدر االشارة أن جميع التوصيات الصادرة من طرفكم فيما يخص النقط السالف الذكر فان اجلماعة ستعمل على
تطبيقها بالكامل.

2 .2التعمير وتدبير األمالك اجلماعية
عدم احترام مقتضيات قانون التعمير وإنشاء التجزئات العقارية
•اإلذن بإنشاء جتزئات فوق العقارات في ملك الدولة وقبل اجناز التجهيزات االساسية
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فيما يخص هذه النقطة وبناء على االتفاقية املبرمة بني جماعة تيداس ووزارة االسكان والعمران كإطار للشراكة قصد
معاجلة السكن الصفيحي الغير الالئق وإعادة إيواء قاطني دوار الشيخ حمادي الذي يشمل  291أسرة ،قامت اجلماعة
بإجناز تصميم التجزئة ومتت املصادقة عليه بتاريخ  05يوليوز  2005من طرف املصالح اخملتصة ،وتفعيال لبنود اتفاقية إطار
الشراكة قامت شركة العمران بإجناز شبكة التطهير وكذا جزء كبير من الطرقات الداخلية للتجزئة وحلدود الساعة
استفادت  40أسرة من عملية اإليواء ،فيما يخص العقار فقد باشرت اجلماعة مسطرة االقتناء من طرف األمالك اخملزنية،
وجتدر اإلشارة أن تدخل اجلماعة في حتصيل جزء من مصاريف التجهيز واقتناء لعقار راجع إلى عجز الساكنة املعنية لدوار
الشيخ حمادي وكذا بناء على مقررات اجمللس في املوضوع الهادف إلى محاربة السكن الغير الالئق.
فيما يخص تسليم رخص البناء بتجزئتي ودادية «  3مارس» و« املسيرة» قبل إمتام أشغال التجهيز جتدر اإلشارة إلى
أن هاتني الوداديتني تتوفر على تصاميم التجزئة مصادق عليها من طرف اللجنة اإلقليمية اخملتصة في هذا اجملال3( .
مارس بتاريخ 1997/08/05 :واملسيرة بتاريخ .)1998/04/16 :وكذا املصادقة على التصاميم الفردية لكل ودادية بنفس
التاريخ وذلك قبل إحداث الوكالة احلضرية باخلميسات التي باشرت أعمالها أواخر  .2008ومت منح بعض التراخيص للبناء
للوداديات السكنية بناء على مقررات اجمللس في إطار التجهيز التدريجي علما أن التجهيزات املتبقية للوداديتني تنحصر
في إجناز الطرقات الداخلية وسوف تعمل اجلماعة على استدعاء املكاتب املسيرة للوداديات قصد التسريع إلجناز ما تبقى
من األشغال والتنسيق مع املصالح اخملتصة للحصول على التسليم املؤقت للتجزئات كشرط لتسليم باقي رخص
البناء.
•عدم احترام اإلجراءات املتعلقة بضبط مخالفات قانون التعمير
فيما يخص هذه النقطة فإن املصلحة املكلفة بجزر اخملالفات في ميدان التعمير تقوم بضبطها وحترير محاضر وترقيمها
وتسجيلها مبكتب الضبط .بالنسبة للمدة الفاصلة بني تاريخ إجناز محاضر املعاينات األولية للمخالفات وتاريخ إرسال
اإلنذار الثاني للمعنيني باألمر كما هو الشأن للمحضر رقم  982( 2008/01يوم) فإن املعني باألمر ارتكب مخالفتني األولى
سنة  2008والثانية سنة « .2010بالنسبة للمخالفة األولى .»...
على العموم فاملدة الفاصلة بني إجناز محاضر اخملالفات وتاريخ إرسال اإلنذار رهينة بعملية توقيع املراسالت املتعلقة
مبخالفات التعمير من طرف األعضاء املفوض لهم في إطار التعمير في هذا الشأن.
ضعف تدبير املمتلكات اجلماعية
•عدم تسوية وضعية األمالك العقارية من طرف اجلماعة
تتوفر جماعة تيداس على رصيد عقاري مكون من دور سكنية ومحالت جتارية ومقر اجلماعة والقيادة يقع معظمها فوق
أراضي تابعة لألمالك اخملزنية وقد عملت اجلماعة على تخصيص مبلغ  1.075.200,00درهم ضمن ميزانيتها خالل برمجة
الفائض في الدورة العادية لشهر فبراير  2002قصد تسوية جزء من العقارات التابعة لألمالك اخملزنية إال أن املسطرة
اإلدارية لم تكتمل من طرف مصالح الوصاية قصد اإلذن للجماعة بتأدية املستحقات املترتبة عن هذا التفويت.
باإلضافة أن إدارة األمالك اخملزنية ال توافي اجلماعة مبا يفيد التصفية النهائية للعقارات التابعة لها.وذلك بالرجوع إلى
مقررات اجمللس ومراسالتنا عدد/311 :ج ت/م ت بتاريخ  2010/10/07وعدد /71ج ت/م ت بتاريخ  2012/03/14املتعلقني باقتناء
العقار اخملصص إلعادة هيكلة دوار الشيخ حمادي وهيكلة حي موالي رشيد
كما أن جميع العقارات ممسوكة في سجالت األمالك اخلاصة للجماعة وهي غير مستوفية جلميع الشروط (التسجيل
والتحفيظ).
•ضعف تدبير استغالل الدور السكنية واحملالت التجارية
تتوفر اجلماعة على  34منزل و 39دكان إال انه فيما يتعلق بالشق اخلاص باملنازل فان اجلماعة جتد صعوبة في تدبير هذه
املمتلكات وخاصة استخالص السومة الكرائية بصفة منتظمة حيث أن هؤالء املكترين دخلوا في نزاع مباشر مع
اجلماعة وصل الى حدود تنظيم وقفات احتجاجية حيث وجهت اليهم عدة استدعاءات من أجل األداء دون استجابة مما
دفع اجلماعة الى نهج مسطرة األمر بالتحصيل إال أن القابض املالي رفض األوامر مرتني وفي آجال متباعدة األمر الذي
دفع اجلماعة الى رفع دعوى قضائية ضد الذين رفضوا األداء إال أنه وألسباب انسانية واجتماعية وفي ظرفية جد حساسة
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تداول اجمللس امكانية تنفيذ األحكام حيث قرر ايقاف تنفيذ األحكام واللجوء الى رفع ملتمس على وجه االحسان الى
سلطة الوصاية غير أن هذا األخير قوبل بالرفض أيضا األمر الذي دفع اجلماعة للتداول من جديد في مسطرة تنفيذ
األحكام بينما يطالب هؤالء املتعاقدين بتقييم تلك املنازل ونهج مسطرة التفويت.
أما فيما يتعلق بالدكاكني فقد مت ارسال الالئحة األولية حملامي اجلماعة كما تدارس اجمللس في خالل الدورة العادية لشهر
اكتوبر 2013بتعيني جدول أعماله النقطة املتعلقة بدراسة الديون ووضعية املمتلكات وقد قرر اجمللس تعيني جلنة مكلفة
مبتابعة امللفات املعروضة على القضاء فيما يخص الدور السكنية وإمتام مسطرة متابعة مكتري احملالت التجارية.
•عدم مسك سجل جرد املمتلكات املنقولة
فيما يخص هذه النقطة فان اجلماعة تتوفر على سجل خاص بتسجيل جميع ممتلكاتها املنقولة ومعدات احلفالت واملواد
احملفوظة في اخملزن اجلماعي ،فيما يتعلق بأرقام اجلرد واملصلحة املستفيدة لقد اعطينا تعليماتنا للمصلحة املسؤولة
على تطبيق توصياتكم في هذا اجملال املتعلقة بالقيام بجرد دوري للممتلكات املنقولة ومسك سجل اجلرد وفق املعايير
املعمول بها في هذا امليدان.

3 .3تدبير املداخيل اجلماعية
عدم حتصيل الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات جتزئة األراضي والرسوم املستحقة عن
احتالل امللك العمومي داخل املركز احملدد
فيما يتعلق باملركز احملدد الصادر في سنة  1952فإن اجلماعة قامت بإعادة قراءة القرار اجلبائي رقم  25املصادق عليه في
 1دجنبر  2008مراسلتي عدد  412في  18دجنبر  2012من أجل تفعيل إجراءات حتصيل الرسوم املستحقة عن االحتالل
املؤقت طبقا للقوانني اجلاري بها العمل إال أن سلطة الوصاية رفضت املصادقة علي مشروع القرار معللة ذلك بكون
جماعة تيداس هي جماعة قروية وليست مبركز محدد ،جواب السيد عامل إقليم اخلميسات عدد  2073في  25فبراير
 2013األمر الذي خلق لدى إدارة اجلماعة غموضا حول وضعية اجلماعة بني مركز محدد أو جماعة قروية مما أدى إلى رفع
ملتمس اإلرشاد حول هذه احلالة إلى السيد عامل إقليم اخلميسات مرة ثانية بواسطة رسالتي عدد  144في  31ماي
.2013
أما فيما يتعلق بعدم تطبيق الرسم على عمليات جتزئة األراضي فإن تاريخ ترخيص التجزئات بتراب جماعة تيداس يعود
إلى سنة  1998وأن القرار اجلبائي املعمول به حاليا رقم  25صادر ومصادق عليه سنة  2008وأمام قاعدة عدم رجعية
القانون وعمال على تطبيق توصياتكم فإن اجلماعة ستعمل على تدارك ذلك خصوصا وأن هذه التجزئات لم يتم بعد
تسلمها النهائي.
عدم تطبيق التسعيرة الواردة في القرار اجلبائي على بعض امللزمني بالرسم املفروض على عمليات البناء
فيما يتعلق بتحديد مبلغ  300,00درهم كمبلغ جزافي من طرف السيد رئيس اجلماعة السابق بواسطة قراره رقم03/6 :
بتاريخ  21مارس  2006فإن القرار كان ذا بعد اجتماعي يهدف إلى انخراط اجلماعة في احلملة الوطنية حملاربة دور الصفيح
وتشجيع ساكني هذه الدور على هدم براريكهم وتقدمي كل املساعدة لهم من أجل إجناح املشروع وأن القرار كان يخص
دوار الشيخ حمادي للصفيح دون سواهن وأن القرار اجلبائي كانت تطبق تسعيرته كما هو منصوص عليها كاملة بكل
األحياء األخرى وذلك تطبيقا ملقررات اجمللس السابق خالل دورة فبراير .2006
ضعف تدبير استخالص رسوم املشروبات
فيما يتعلق بضعف استخالص هذا الرسم فإن إدارة اجلماعة قد سلكت كل اإلجراءات اجلاري بها العمل حيث وجهت
إلى املعنيني عدة استدعاءات حتت إشراف السلطة احمللية مع اإلشهاد بالتوصل مع توجيه أوامر االستخالص إلى السيد
القابض املالي بوملاس حتت عدد  172في  14ماي  2012عن سنة  2009و 2010و 2011كما أن ضعف املداخيل يعود إلى
افتقار اجلماعة إلى مصلحة للوعاء الضريبي تكون من مهامها املراقبة واملراجعة وتطبيق اجلزاءات وذلك راجع لضعف
املوارد البشرية وعدم توفر اإلدارة على أطر مكونة في هذا اجملال غير أنه وفي إطار تطبيق توصياتكم فإن اجلماعة ستقوم
بخلق مصلحة للوعاء الضريبي قصد جتاوز كل هذه الصعوبات.
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عدم اجراء املراقبة الضرورية الستخالص الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
فبناءا على مواد القرار اجلبائي رقم  25املصادق عليه في  1دجنبر  2008فان االستخالص يتم بناءا على املواد املستخرجة
وال يتم بناءا على املواد املرخصة وان املعنيني باألمر وضعوا تصاريح بالكمية املستخرجة ادلي بها في حينها للجنة
التفتيش عن كل سنة من سنة  2007و 2008و 2009و 2010و 2011و.2012
غير أنه وبناء على قرار السيد عامل اقليم اخلميسات عدد رقم  121الصادر في  2010/09/08والذي يحدد اعضاء جلنة
مراقبة املقالع داخل نفوذ تراب االقليم فان اجلماعة يصعب عليها املراقبة بحكم انها ليست عضوضمن اللجنة تطبيقا
ملنشور السيد الوزير األول عدد  2010/6الصادر في  2010/06/14وبناءا على دورية السيد وزير الداخلية عدد  2264بتاريخ
 12يوليوز .2010وأمام كل هذه الصعوبات فان اجلماعة دعت الى عدة اجتماعات للجنة االقليمية ملراقبة املقالع بواسطة
السلطة احمللية وذلك للنظر في وضعية املقالع التابعة لها.
لذا وبناء على توصياتكم فان اجلماعة ستعمل على ما يلي:
— —اتخاذ االجراءات الواجبة اتخاذها لتحصيل جميع الرسوم املستحقة.
— —التقيد بالقرار اجلبائي بالنسبة للرسم على عملية البناء.
— —اتخاذ كل االجراءات في حق امللزمني بالرسم على محالت بيع املشروبات وذلك بخلق مصلحة للوعاء الضريبي.
— —العمل على استدعاء جلنة املراقبة بشكل دوري ملراقبة املقالع التابعة للجماعة وخلق مصلحة للوعاء
الضريبي تعني باملراجعة والتدقيق.

4 .4تدبير عملية اقتناء توريدات عن سندات الطلب
اللجوء إلى وسطاء عوض ممونني مختصني
تعتمد اجلماعة في أغلب مشترياتها على ممونني مختصني إال أنه في بعض األحيان وللضرورة القصوى تلجأ اجلماعة
إلى االستعانة بخدمة بعض الوسطاء لضمان السير العادي ملرافق اجلماعة وقضاء حاجيات املواطنني في أحسن
الظروف وستعمل اجلماعة على التحديد املسبق حلاجياتها الضرورية وكذا إتباع املساطر القانونية في جميع مقتنياتها
املستقبلية.
عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار بعض النفقات املنجزة عن طريق سندات الطلب
بالنسبة للحواالت املتعلقة باقتناء األشجار جتدر اإلشارة أن عدد األشجار املغروسة داخل املركز احلضري جلماعة تيداس
هو  320شجرة واملتبقى منها حاليا هو  280شجرة والباقي تعرض لإلتالف بسبب انتشار املاشية وعدم توفر إمكانية
احلراسة املستمرة خاصة ليال.
بالنسبة للحواالت املتعلقة باقتناء الصباغة قد مت التوصل بها واستعمالها في صباغة املرافق التابعة للجماعة لكل
من املقر القدمي للجماعة واملسجد الكبير حلي الكار والطوارات املتواجدة داخل مركز تيداس مبناسبة االحتفاالت الوطنية
وسكن إداري ومقر التعاون الوطني امللحق باملقر القدمي للجماعة القروي وكذا املقر اجلديد للجماعة القروية.
وبناء على مالحظاتكم في املوضوع فإن اجلماعة تعمل حاليا على مسك سجالت خاصة باخملزن اجلماعي لضبط وضعيات
االستهالك للمواد التي متر عبر اخملزن.

5 .5تدبير املرافق اجلماعية
اختالالت في تدبير طلبات عروض ايجار اجملزرة اجلماعية والسوق األسبوعي
فيما يتعلق بالتأخير في طرح طلبات العروض فان اجلماعة غالبا ما تعلن عن طلب العروض ابتداء من شهر غشت إال
أنه ورغم االعالنات فان اجلماعة جتد نفسها مجبرة على طرحه ملرة ثانية.اما بسبب العروض املالية الضعيفة التي تقدم
اليها واما بسبب عدم تقدمي مرشحني لعروضهم املالية.
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أما فيما يتعلق بإيجار املرافق اجلماعية رغم عدم مصادقة سلطة الوصاية عليها فان مرده يعود الى كون ملفات االيجار
التي وجهت الى السلطة الوصية للمصادقة ال ترجع الينا في االجال املعقولة ميكن معها التصحيح اواعادة السمسرة
وقد الحظت جلنة التفتيش ذلك اذ أن بعض امللفات لم ترجع اال بع مضي أكثر من ثمانية أشهر املر الذي يصعب معه
تدارك كل ما ميكن تصحيحه.
أما فيما يتعلق بقبول اللجنة املكلفة بفتح األظرفة لعروض تقل عن الثمن التقديري فان اللجنة قامت بإدراج مبررات
قبول تلك العروض ضمن اخر صفحة من محاضرها معتمدة في ذلك على كون املرافق ال تعرف اي نشاط جتاري ملحوظ
وقلة املتنافسني على استغالل هذه املرافق.
اما فيما يتعلق باختيار عرض بثمن  7.000,00درهم مع وجود عروض أخرى أعلى فان ذلك مرده الى كون باقي العروض
تشبت اصحابها باحتساب الضريبة على القيمة املضافة اما اللجنة كما هو مشار اليها في جدول اثمانه وعقود
التزاماتهم التي أدلى بها في حينها للجنة التفتيش وأمام هذه الوضعية فان اللجنة اختارت العرض الواضح والغير قابل
ألي قراءة أو احتساب اخر حماية ملصلحة اجلماعة وتفاديا لكل قراءة ال تصب في هذا االجتاه.
عدم التزام مستغل اجملزرة اجلماعية بااللتزامات التعاقدية
أما فيما يخص عدم التزام املستغل اجملزرة اللتزاماته التعاقدية فان ادارة اجلماعة توجه للمعني وباقي امللتزمني رسائل
وتنبيهات في كل ما يتعلق باحترام كناش التحمالت وباقي االلتزامات األخرى .وبناء على ذلك ،وعمال بتوصياتكم فان
اجلماعة ستعمل على طرح طلبات العروض إليجار مرافقها في وقت جد مناسب من أجل متكني سلطة الوصاية املصادقة
عليها مع العمل على اختيار العروض األفضل ،ومراسلة املتعاقدين بضرورة احترام مقتضيات كناش التحمالت واحترام
األسعار مع تفعيل اللجنة املكلفة مبراقبة هذه املرافق.
وبخصوص حالة التنافي اخلاصة بوكالة املداخيل فان اجلماعة ستعمل على جتاوز هذا األمر وذلك بخلق مصلحة للوعاء
الضريبي وتعيني مأمورين محلفني لتسهيل عمل وكالة املداخيل والرفع من مداخيل اجلماعة.
أما فيما يتعلق بأرشيف وكالة املداخيل فان الوكالة تتوفر على أرشيفها وان جميع الوثائق التي أدلى بها للجنة التفتيش
األخيرة عن سنة  2006و 2007و .2008هي جزء من هذا األرشيف ولم يتم ضياع هذا األرشيف بل مت ارتباك في تنظيم
امللفات أثناء عملية الترحيل من مقر اجلماعة السابق الى املقر اجلديد وان كل األرشيف يحتفظ به في مكتب خاص كما
عاينت اللجنة ذلك ووقفت عليه وان اجلماعة ستقوم بخلق مصلحة لألرشيف وتعيني موظفني للعناية بهذه الوثائق
واعادة ترتيبها طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.
االستغالل العشوائي ملطرح النفايات
في غياب ملك خاص للجماعة القروية بتيداس قصد تخصيصه جلمع النفايات تلجأ اجلماعة للمطرح الوحيد املتواجد
منذ بداية الثمانينات في املوقع الذي عاينته اللجنة ،واجلماعة تعمل حاليا على إيجاد مطرح محدد خارج املركز في إطار
شراكة ما بني مجموعة اجلماعات اجملاورة للجماعة.

6 .6تدبير االدارة اجلماعية
عدم تنفيذ مقررات اجمللس اجلماعي
لقد مت إصالح احملجز اجلماعي وخاصة الصور اخلارجي للمحجز سنة .2011
بخصوص متديد الشبكة الكهربائية لتشمل دوار الشيخ حمادي (دورة يوليوز  )2011فإن اجلماعة تتوفر حاليا على هذه
الصفقة مصادق عليها بتاريخ  9اكتوبر  2013وستعطى االنطالقة في االشغال في أقرب وقت.
فيما يخص غياب مخطط جماعي للتنمية فالفريق املشرف على هذه العملية قد قام فعال بالبحث امليداني كمرحلة
اولى لتجميع املعطيات وشرع في ادخال هذه املعلومات على احلاسوب اال أن هذه العملية اتسمت بالبطء نظرا لضعف
الفريق فيما يخص تقنيات املعلومات وان مواكبة الفريق التقني االقليمي للمرحلة الثانية لم تكن كافية بالشكل
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املطلوب حتى يتم استصدار هذا اخملطط .ورغم ذلك فان اجلماعة هي اآلن منكبة على امتام هذه العملية ال سيما وأنه
قد مت توظيف بعض األطر ذات تخصص «تقني معلوميات.
تنظيم اداري غير دقيق وغير مستوفي للشكليات القانونية
فيما يخص غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف مصالح الوصاية فذلك راجع لعدم توصل االدارة اجلماعية
بقرار وزير الداخلية الذي سيحدد مبوجبه شروط ومعايير هذه الهيكلة االدارية وذلك طبقا للمادة  45مكررة والتي تنص
في الفقرة التالية على ما يلي « :يحدد تنظيم االدارة اجلماعية بقرار لرئيس اجمللس يؤشر عليه من لدن الوالي اوالعامل
طبقا لشرط ومعايير حتدد بقرار لوزير الداخلية بناءا السيما على عدد ساكنة اجلماعة ومواردها» .ومع ذلك فان اجلماعة
تتوفر على مصالح يسيرها موظفون بقرار صادر عن رئاسة اجمللس كوكالة املداخيل واملصاريف ومصلحة احلالة املدنية
واملصلحة االقتصادية واالجتماعية ومصلحة املوارد البشرية.
إال انه فعال هناك بعض النواقص في هذا اجملال والتي نعمل حاليا على تداركها كما جاء في توصياتكم ،فنظرا ملا
يكتسيه الهيكل التنظيمي من اهمية مميزة في الرفع من اداء املوارد البشرية وانعكاسه على املر دودية االدارية وذلك
عبر حتديد جيد الختصاصاتها ومسؤولياتها فان اجلماعة منكبة على وضع اللمسات االخيرة لهيكلها التنظيمي قصد
املصادقة عليه من طرف اجمللس اجلماعي وعرضه على السلطات الوصية من أجل التأشير عليه.
كما جتدر االشارة الى ان هذا الهيكل التنظيمي سيأخذ بعني االعتبار جميع مالحظاتكم فيما يخص خلق مصلحة
الوعاء الضريبي ومصلحة الشرطة االداري.
اجلمع بني عدة مهام متنافية وضعف التنسيق بني املصالح اجلماعية
بالنسبة لألعمال املنجزة حتت اشراف املصلحة التقنية فانه يتم دائما االشهاد على صحة العمل املنجز بواسطة
محاضر تتوفر املصلحة على نسخ منها وسنعمل على وضع سجالت خاصة لكل عمل منجز طبقا لتوصياتكم في
هذا اجملال.
فيما يخص غياب مصلحة خاصة بضبط الوعاء الضريبي فان اجلماعة فعال ال تتوفر عليها وذلك راجع لعدم توفرها
على أطر مؤهلة للقيام بهذه العملية وسوف نعمل على معاجلة حالة التنافي هذه ،بخلق مصلحة مستقلة في إطار
الهيكل التنظيمي املزمع عرضه على أنظار املصادقة طبقا للمذكرة الوزارية رقم  408الصادر في  22يونيو .1992
قصور في نظام األرشيف
فيما يخص األرشيف فان اجلماعة حينما مت تغيير مقرها مت جلب األرشيف ووضعه في مكتب خاص وستعمل اجلماعة
على تعيني موظف خاص بالسهر على حسن تسييره.
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اجلماعة القروية سيدي الطيبي
)إقليم القنيطرة(
تقع اجلماعة القروية سيدي الطيبي في جهة الغرب الشراردة بني حسن ،على بعد ست كيلومترات من مدينة القنيطرة،
ومتتد على مساحة  145كيلومتر مربع .أنشأت اجلماعة سنة  ،1992تبعا لتقسيم جماعة احلدادة جلماعتني قرويتني
(احلدادة وسيدي الطيبي) .ويبلغ عدد سكانها حوالي  25.005نسمة موزعني على  10دواوير ،حسب اإلحصاء الرسمي
لسنة ( 2004مع نسبة تطور سنوي تقارب .)% 10
يغطي اجملال الغابوي  % 61من املساحة اإلجمالية للجماعة ،أي ما يعادل  8.789هكتارا .كما حتتضن الفرشة املائية
للمعمورة التي تعتبر املصدر الرئيسي لتزويد عدة مراكز وجتمعات حضرية باملاء الصالح للشرب.
يضم اجمللس اجلماعي  27عضوا ،من بينهم الرئيس وستة ( )6من نوابه .وتتكون اإلدارة اجلماعية من  75موظفا وعونا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
اثارت مراقبة تسيير اجلماعة القروية سيدي الطيبي عدة مالحظات وتوصيات جنملها فيا يلي:

أوال  -إجناز برنامج إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي
1 .1وضعية البناء غير القانوني
االنتشار السريع والعشوائي للبناء غير القانوني
حسب اإلحصاء الرسمي لسنة  ،1994لم يكن عدد سكان جماعة سيدي الطيبي يتجاوز 7.871نسمة .غير أن قرب
اجلماعة من مدينتي القنيطرة وسال شجع هجرة السكان املعوزين الذين كانوا يجدون صعوبة في احلصول على سكن،
نحو اجلماعة .كما أن انتشار البناء غير القانوني ،خالل الفترة املمتدة من  1997إلى مارس  ،2000في املناطق اجملاورة
للجماعة ،كقصبة مهدية وهوامش مدينة القنيطرة (خملاليف ،عني سبيع ونخاخسة) ،شجع ذوي حقوق اجلماعات
الساللية على القيام بتفويتات غير قانونية لألراضي اجلماعية التي يستغلونها في اجملال الزراعي.
غير أن تقصير املتدخلني في معاجلة هذا املشكل ،السيما من خالل إعمال املراقبات من طرف السلطات احمللية واجمللس
اجلماعي وباقي املصالح األخرى املكلفة بتدبير التعمير ،شجع بعض الوسطاء على اقتناء مساحات شاسعة من األراضي
الساللية بطريقة غير قانونية وإعادة بيعها بعد تقسيمها إلى بقع سكنية .وقد بلغت هذه العمليات أوجها خالل
الفترات االنتخابية ،على وجه اخلصوص خالل الفترة املمتدة من شهر نونبر  1999إلى مارس .2000
كل هذه العوامل ساهمت في انتشار املساكن العشوائية على مساحة تزيد عن  700هكتار والتي متتد بشكل مكثف
في دواوير أوالد نصر ،أوالد الطالب ولعرافجة ،وبشكل أقل كثافة في دواوير احلنشة واملغايتة ،بحيث أصبحت هذه املناطق
عبارة عن جتمعات كبرى تفتقر ألبسط البنيات األساسية وتضر بالنسق العمراني وبالنظام والصحة واألمن العمومي
للمنطقة.
اخملاطر البيئية املرتبطة بانتشار البناء غير القانوني
بينت الدراسة املتعلقة بإعداد خطوط ومبادئ التدخل إلعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي ،املنجزة سنة  ،2000أن التطور
العشوائي للعمران من شأنه أن يخلق مخاطر ال رجعة فيها على املوارد الطبيعية .علما أن مركز سيدي الطيبي يأوي
الفرشة املائية للمعمورة التي تأمن حاجيات املاء الصالح للشرب ألزيد من  1,2مليون نسمة تقطن بكل من مدن
القنيطرة ومهدية وسيدي بوقنادل وسال ،وتعتبر خزانا استراتيجيا وطنيا للماء الشروب .كما يضم املركز حقل التجميع
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التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصبيب يناهز  245لتر في الثانية .باإلضافة لذلك ،تضم اجلماعة غطاء
غابويا ميتد على مساحة 8.789هكتار ( % 61من اجملال اجلماعي) ،باإلضافة إلى شريط ساحلي وكتبان رملية متتد من
اجلنوب الغربي نحو الغرب الشرقي على طول  10كلومترات.
وما فتئت هذه املوارد املائية والغابوية والرملية ،التي تستلزم احملافظة عليها وصيانتها من كل مصادر التلوث ،تتعرض
منذ أزيد من  16سنة للمخاطر املرتبطة بالتخلص من مخلفات املساكن غير القانونية بطريقة عشوائية السيما
النفايات املنزلية واملياه العادمة .كما أن البطء املسجل في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة من شأنه أن يساهم في تكريس
هذه الوضعية.

2 .2التقصير في توفير الشروط العامة قبل انطالق برنامج إعادة الهيكلة
خالل الفترة املمتدة من  2003إلى  ،2005مت عقد أزيد من ست ( )6اتفاقيات من أجل إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي
داخل أجل أقصاه  30شهرا .وقد همت هذه االتفاقيات حتديد اإلطار املؤسساتي لتدخل أزيد من  12جهازا عموميا في
هذه العملية ،من أجل إجناز الدراسات التقنية واملالية والعقارية ومن أجل بناء الطرق الرئيسية ،بناء القنوات وربطها
مع شبكة التطهير السائل ومياه األمطار ،إجناز محطة لتصفية املياه العادمة ،الربط بشبكة املاء الصالح للشرب،
باإلضافة إلى حث املصالح اخلارجية على إجناز التجهيزات االجتماعية ،الثقافية والرياضية .غير أن إجناز هذه األهداف يثير
املالحظات التالية:
التأخر في إجناز برنامج إعادة الهيكلة
مت إبرام اتفاقية إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي-الشطر األول (القطاعات من  01إلى  ،)10الذي ميتد على مساحة 95
هكتارا ويغطي  3.649وحدة ،خالل شهر شتنبر  2003بكلفة تقديرية تناهز  183مليون درهم.
لكن رغم أنه كان من املفروض االنتهاء من هيكلة هذا الشطر منذ تاريخ  12مارس  ،2005إال أن اجلماعة لم تقم بالتسلم
املؤقت لألشغال املتعلقة بتجهيز هذه القطاعات إال بتاريخ  12مارس  .2008فيما لم يتم الشروع في إجناز أشغال جتهيز
القطاع  09إال في شهر نونبر  ،2010علما أن هذه األشغال الزالت جارية عند انتهاء اجمللس اجلهوي للحسابات من مهمة
مراقبة تسيير اجلماعة .أما بالنسبة لهيكلة القطاع  ،10فقد مت التخلي عنها في انتظار إجناز مشروع تصميم هيكلي
يهم جميع القطاعات املتبقية يوجد حاليا قيد االجناز.
في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أن التأخر في إجناز برنامج إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي يرجع باألساس إلى غياب
مقاربة مندمجة تروم معاجلة هذه اإلشكالية بجدول زمني يحدد بدقة جميع مراحل وتواريخ الشروع واالنتهاء من تنفيذ
األشغال.
غياب مقاربة مندمجة إلعادة الهيكلة
بني تدقيق احملاضر املنجزة خالل الفترة  2013-2004من طرف اللجنتني احمللية واإلقليمية لتتبع عمليات إعادة الهيكلة،
غياب مقاربة مندمجة وتشاركية تهم جميع مكونات البرنامج والقطاعات املعنية بالناء العشوائي.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،متيزت االجتماعات املنعقدة خالل سنة ( 2004محاضر االجتماعات املنعقدة بتواريخ
 2004/01/ 28و 2004 /01/23و 2004 /02/20و 2004 /05/02و 2004 /04/22و 2004 /05/13و 2004 /04/10و 2004 /10/28و)2004 /10/12
بكثرة املواضيع التي متت مناقشتها لكن دون أن يتم تفعيل القرارات املتخذة بشأنها .هذا ،باإلضافة إلى تداخل مجاالت
االختصاص بني مختلف الشركاء وغياب ترتيب تدخالتهم حسب أولويتها وأهميتها لتقدم البرنامج ،كما هو الشأن
بالنسبة لتدخالت شركة العمران واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة املستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة.
كما ساهم في هذه الوضعية ،ضعف التأطير والتنسيق من طرف اجلماعة بصفتها «صاحب املشروع» بالنسبة لتنفيذ
البرنامج.
على صعيد آخر ،مت الشروع في عمليات إعادة الهيكلة قبل إجناز إحصاء شامل يهم جميع القطاعات املعنية بإعادة
الهيكلة ،من طرف مكتب مختص للدراسات التقنية (مهندسني طبوغرافيني ومساحني) يتوفر على املهارات الالزمة
لتحديد وحصر الوضعية النهائية للمعيقات التي توجد في محيط الطرقات واملمرات املزمع إجنازها وفي البقع اخملصصة
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للتجهيزات العمومية ،باإلضافة إلى تصنيف وترقيم البنايات غير القانونية .في هذا الصدد ،اكتفى الشركاء بإجناز
إحصاءات جزئية باملوازاة مع تقدم األشغال .وعلى صعيد آخر ،شرع الشركاء في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة دون
التفكير في تهيئة «مناطق استقبال ذات أولوية» من أجل إعادة إسكان قاطني البنايات التي حتتل محيط الطرقات
واملناطق اخملصصة للتجهيزات العمومية.
وقد ساهمت هذه االختالالت في عدم قيام مختلف الشركاء بإعداد جدول زمني دقيق وقابل للتنفيذ من أجل إجناز
العمليات املتعلقة بإعادة الهيكلة.
غياب متدخل مختص في التتبع االجتماعي للبرنامج
حسب املقتضيات الواردة في اتفاقيات تنفيذ برنامج إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي ،أسندت للجماعة اختصاصات
«صاحب املشروع» في مناطق السكن غير الالئق .،مما يجعلها ملزمة مبعاجلة املشاكل العقارية والدعم االجتماعي
والتقني للسكان من أجل إدماجهم في عملية إعادة الهيكلة ،باإلضافة التخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل وتعويض ذوي
حقوق اجلماعات الساللية وإفراغ املنطقة احلساسة .كما يتوجب عليها التكفل باملنازعات العقارية التي تنشأ قبل وبعد
إجناز أشغال إعادة الهيكلة .بصيغة أخرى ،فاجلماعة مدعوة للعب دور املساعد االجتماعي من أجل تنسيق وتسهيل
تنفيذ جميع عمليات ومراحل برنامج إعادة الهيكلة داخل اآلجال املتوقعة.
غير أن املشاكل االجتماعية التي نشأت فور الشروع في تنفيذ البرنامج تفوق قدرات اجلماعة التي تفتقر للوسائل
البشرية والتقنية الالزمة للقيام بهذا الدور ،بحيث ال تتوفر حتى على وحدة مختصة في تقدمي املساعدة االجتماعية
للمستفيدين من برنامج إعادة الهيكلة .لذلك ،مت االقتصار في إجناز هذه املهمة بصفة حصرية على رئيس اجمللس
اجلماعي بتنسيق مع ممثل السلطة احمللية.
لذلك ،جتدر اإلشارة إلى أن التأخير املسجل في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة يرجع باألساس للمنازعات التي نشأت بني
املتدخلني التقنيني من جهة ودوي حقوق اجلماعات الساللية وقاطني البنايات غير القانونية من جهة أخرى ،السيما فيما
يتعلق بعمليات الترحيل وإجراءات التعويض.

3 .3ضعف إجراءات تعويض ذوي حقوق اجلماعات الساللية
إدراج مقتضيات غير دقيقة في قرار بيع األراضي املتعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة
ضمن مجلس الوصاية قرار بيع أراضي اجلموع املتعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة ،املتخذ بتاريخ  16يونيو  ،2003مقتضى
ينص على أن «يلتزم املقتني (اجلماعة القروية سيدي الطيبي) باتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل تدارس احلقوق
املكتسبة من طرف ذوي حقوق اجلماعات الساللية املعنية بعملية البيع .كما يلتزم مبعاجلة جميع املشاكل العقارية التي
قد تنشئ خالل تنفيذ أشغال إعادة تهيئة مركز سيدي الطيبي»(الفصل .)3
غير أن هذا املقتضى أثر على التوازن التعاقدي بإقرار «حقوق» غير مستحقة لفائدة ذوي حقوق اجلماعات الساللية،
ولوبعد اإلجناز النهائي لعقد البيع والشروع في عملية إعادة الهيكلة.
في هذا الصدد ،استند العديد من «ذوي احلقوق» على هذا املقتضى من أجل عرقلة تنفيذ األشغال وتخصيص وتسويق
البقع األرضية .كما أن البعض منهم طلب تعويضا على أساس عشر بقع مقابل كل هكتار ،باإلضافة طلب تعويض
التجهيزات الفالحية القائمة واألشجار املستغلة ملدة  30سنة.
وبالرغم من التحفظات الصادرة عن شركة العمران ،قررت اجلنة امليدانية للتتبع حتت ضغط «ذوي احلقوق» ،تعويض
مستغلي هذه األراضي في ميدان الزراعة ،على أساس املساحات املستغلة والتجهيزات واألشجار القائمة.
املبالغة في عدد البقع املوزعة على ذوي حقوق اجلماعات الساللية
قررت اللجنة امليدانية للتتبع تعويض ذوي احلقوق الذين يستغلون األراضي في ميدان الزراعية على أساس أربع ( )4بقع
مجهزة عن كل هكتار ،وبقعتني ( )2مجهزتني عن كل نصف هكتار وبقعة ( )1مجهزة عن األراضي التي تتراوح مساحتها
ما بني  300متر مربع ونصف هكتار (محضر اجتماع اللجنتني احمللية واالقليمية املنعقد بتاريخ  02أبريل .)2008
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في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن هذا التعويض ال يستند على أي أساس قانوني أو تنظيمي ،كما أن هذا القرار لم يراعي
األهداف االجتماعية التي اتخذ من أجلها ،بحيث لم يتم احترام مبدأ اإلنصاف في معاملة املستفيدين .فأمام ضعف
التتبع االجتماعي لعمليات إعادة الهيكلة قبلت اللجنة امليدانية ،حتت ضغط اجلماعات الساللية ،تعويض أبناء وأحفاد
ذوي احلقوق ،عن طريق تقسيم صوري لألراضي املستغلة إلى عدة قطع أرضية مبساحة  300إلى  500متر مربع.
كما مت إحصاء مساحة القطع الزراعية املستغلة والتجهيزات السطحية واألشجار القائمة من طرف جلنة مكونة فقط
من رئيس اجلماعة وقائد سيدي الطيبي وممثل اجلماعة الساللية .ومت تدوين نتائج هذه اإلحصائيات في محاضر أصطلح
عليها «محاضر اخلبرة» تهم كل مستغل من ذوي احلقوق على حدة.
غير أن التحريات التي أجراها اجمللس اجلهوي للحسابات بعني املكان ،باإلضافة إلى تدقيق عينة مكونة من  260محضر
خبرة ،بني أن أزيد من  166بقعة إضافية قد مت تخصيصها لفائدة أبناء وأحفاد ذوي احلقوق ،أي ما يعادل  % 65من مجموع
البقع التي استفادوا منها .وهو ما حرم ميزانية برنامج إعادة الهيكلة من مبلغ يزيد على  11,83مليون درهم ،على أساس
بقع مجهزة من نوع  HER1ذات مساحة متوسطة تناهز  95متر مربع وبثمن تسويق يبلغ  750درهم للمتر املربع.
كما ساهمت هذه التخصيصات في ارتفاع الضغوط االجتماعية املمارسة من طرف ذوي احلقوق من أجل احلصول على
منافع إضافية ،وذلك عن طريق عرقلة األشغال املبرمجة من طرف الشركاء التقنيني (العمران ،املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب والوكالة املستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة) أو من طرف بعض املقتنيني ،مما أدى في بعض األحيان إلى
إيقاف عمليات إعادة الهيكلة.
ضعف معايير توزيع البقع ذات املساحات اخملتلفة
على أساس عينة من  73مستفيد من البقع اجملهزة في القطاعات من  01إلى  ،08بينت مقارنة مساحة األراضي الزراعية
التي مت اعتمادها في تعويض املستغلني مع مساحة البقع اجملهزة املوزعة عليهم أن اجلماعة لم تعتمد على معايير
موضوعية من أجل تبرير توزيعها لبقع مجهزة مبساحات مختلفة لفائدة مستفيدين من نفس الفئة.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،من بني  21من ذوي احلقوق ،استفاد شخصني ( )2من بقع مجهزة مبساحة  117و 136متر
مربع ،كما استفاد ستة ( )6أشخاص من بقع مبساحة  101إلى  109متر مربع واستفاد ثمانية ( )8أشخاص من بقع
مبساحة  84إلى  100متر مربع ،فيما استفاد خمسة ( )5أشخاص من بقع مبساحة  66إلى  80متر مربع .لذلك ،فإن عدم
احترام مبدأ املساواة في معاملة ذوي احلقوق ساهمت في زيادة حدة التوترات االجتماعية مع اجلماعة.
عدم مصداقية محاضر اخلبرة املتعلقة بتعويض ذوي احلقوق
بتاريخ  10شتنبر  ،2004حددت جلنة إقليمية مكونة من ممثلني عن عشر أجهزة محلية الئحة بأثمان تعويض التجهيزات
السطحية واألشجار القائمة كما يلي :البنايات 800 :درهم للمتر املربع ،االسطبالت والدكاكني 200 :درهم للمتر املربع،
السياج 100 :درهم للمتر الطولي ،خزان املاء 5000 :درهم للوحدة ،حوض املاء 500 :درهم للوحدة ،البئر 250 :درهم للمتر،
األشجار الزهرية واحلوامض واألكالبتوس 300 :درهم لكل شجرة ،التني  200درهم لكل شجرة والنخيل ذات احلجم الكبير:
 400درهم لكل شجرة .غير أن عمليات تعويض هذه املنشآت تثير املالحظات التالية:
•إجناز محاضر اخلبرة من طرف جلنة مغايرة لتلك التي حددتها اللجنة اإلقليمية
قررت اللجنة اإلقليمية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  10دجنبر  2004تكوين جلينة مصغرة مكونة من ممثلي السلطة
احمللية واجلماعة ،شركة العمران ومندوبية اإلسكان والقسم اإلقليمي ألراضي اجلموع والقسم اإلقليمي للتعمير وإدارة
املياه والغابات واملكتب اجلهوي الستثمار الفالحي ،وذلك من أجل إحصاء املنشآت الفالحية السطحية واألشجار القائمة
على القطع الزراعية املستغلة من طرف ذوي احلقوق .غير أن عمليات اإلحصاء مت إجنازها فعليا من طرف رئيس اجمللس
اجلماعي وممثل السلطة احمللية (القائد) وممثل اجلماعة الساللية فقط ،دون إشراك باقي املتدخلني.
•عدم دقة املقاربة املعتمدة في اإلحصاء وعدم احترام املعايير الالزمة
لم يعتمد إحصاء وحتديد مساحة القطع الزراعية املستغلة واملنشآت السطحية واألشجار القائمة على أي مقاربة
مسبقة أو معايير موضوعية .في هذا الصدد ،مت إحصاء املنشآت واألراضي الزراعية في غياب مختصني للقيام بذلك،
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السيما مهندس طبوغرافي ومساح ،بصفتهم خبراء مؤهلني لتحديد املساحات الزراعية واملنشآت الفالحية بدقة.
لذلك ،مت استقاء املعلومات بصفة تقريبية عن طريق املعاينات (بالعني اجملردة) وتصريحات املعنيني باألمر أو ممثل اجلماعة
الساللية.
وقد بني تدقيق عينة من  100محضر خبرة يخص القطاعات من  01إلى  08على أن نصف هذه احملاضر ال يحمل تاريخ
حتريرها ،فيما حتمل احملاضر األخرى نفس التاريخ الذي يصادف  29شتنبر  .2005كما تبني أن احملاضر املتعلقة بالقطاع 09
( 245محضر) ال حتمل أي تاريخ.
هذه االختالالت ،من شأنها أن تأثر على مصداقية اإلجراءات املتبعة في عملية اإلحصاء ،وذلك بسبب غياب معلومات
عن تواريخ وظروف إجناز هذه احملاضر ،مع العلم أنه يستحيل إحصاء العدد مهم من األراضي الزراعية واملنشآت الفالحية
والبنايات من طرف جلينة مصغرة في يوم واحد.
•تغيير غير مبرر لالئحة تعويض املنشآت
في إطار عملية تعويض التجهيزات واملنشآت القائمة في القطاع  ،09قررت اللجنة اإلقليمية خالل اجتماعها املنعقد
في  26ماي  2011حتديث الئحة أثمان تعويض املنشآت الواردة في محضر  10دجنبر  .2004في هذا اإلطار ،قررت إضافة
تعويض الصبار ب 50درهم للمتر الطولي ،أغراس النخيل ب 20درهم للشجيرة ،النخيل دواحلجم الصغير ب  50درهم
للشجرة والنخيل دواحلجم املتوسط ب  100درهم للشجرة .كما اجتمعت نفس اللجنة في  04أكتوبر  2011من أجل
إضافة تعويض الصناديق املبنية فوق األراضي الزراعية ب  350درهم للمتر املربع.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن نفس اللجنة قد سبق لها أن رفضت في  2004تعويض أغراس النخيل وأشجار
النخيل ذات احلجم الصغير واملتوسط معللة قرارها بكون هذه األغراس تشكل توريدات جتارية قابلة للنقل (محضر 10
دجنبر  .)2004كما مت إبعاد الصبار من الئحة التعويض لصعوبة تقدير الكميات املوجودة .أما بالنسبة للصناديق املبنية،
فيجب اعتبارها كبنايات غير قانونية وليس منشآت فالحية.
هذه التغييرات التي تعكس املعاجلة غير املتساوية بني ذوي احلقوق في القطاعات من  01إلى  08من جهة ودوي احلقوق في
القطاع  09أثارت العديد من ردود الفعل والتوترات االجتماعية بني اجلماعة ودوي حقوق اجلماعات الساللية.
•عدم صحة املساحات الزراعية املسجلة في القطاع 09
تبلغ املساحة الكلية للقطاع  09حوالي  18هكتارا .غير أن تدقيق  245محضر خبرة متعلق بهذا القطاع بينت أن
املساحة الكلية التي مت التعويض على أساسها قد جتاوزت  21هكتارا ،مع العلم أنه مت االعتماد على الئحة غير كاملة
من محاضر اخلبرة.
هذه الوضعية تترجم غياب صحة محاضر اخلبرة املنجزة التي تشكل في بعض األحيان وسيلة لتخصيص بقع مجهزة
ومنح التعويض لبعض ذوي احلقوق.
• عدم صحة املعطيات املتعلقة باملنشآت السطحية التي مت إحصاؤها في القطاع 09
متتد القطاعات من  01إلى  08على مساحة تناهز  67هكتارا ( 66هكتارا و7آر و 60سنتيار حسب الرسم العقاري رقم
 .)68330/13كما ميتد القطاعني  09و 10على مساحة  31هكتارا ( 31هكتارا و 30آر حسب الرسم العقاري رقم )68329/ 13
يحتل القطاع  09مساحة  18هكتارا من بينها.
بلغ مجموع مبالغ القرارات تعويض املنشآت السطحية املستغلة من طرف ذوي احلقوق في القطاعات من  01إلى ،09
الصادرة عن رئيس اجمللس اجلماعي (بتاريخ  02نونبر  2011و 13فبراير  ،)2012حوالي 15,43مليون درهم ،من بينها665.950,00
درهم تخص القطاعات من  01إلى  67( 08هكتار) و 14,76مليون درهم تخص القطاع  18( 09هكتار).
غير أن تدقيق العينة سالفة الذكر ،املكونة من  245محضر خبرة يتعلق بالقطاع  ،09بني أن عدد األشجار وأغراس النخيل
التي مت إحصاؤها يتجاوز  128.500وحدة ،مت تعويضها مببلغ إجمالي يناهز  10,81مليون درهم .فيما جتاوز مبلغ تعويض
األشجار األخرى (الزهريات ،احلوامض ،األكاليتوس ،التني والصبار)  1,05مليون درهم.
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في نفس السياق ،بلغت نسبة استغالل األراضي الزراعية  1,36متر مربع لكل شجرة ،حسب املعطيات الواردة في
محاضر اخلبرة السالفة الذكر( ،أي ما يعادل  131.869شجرة في  18هكتارا ،دون احتساب  3.670متر طولي من الصبار).
هذه الوضعية تترجم عدم صحة املعطيات الواردة في هذه احملاضر ،علما أن الصورة اجلوية امللتقطة خالل سنة 2006
في إطار برنامج إعادة الهيكلة بينت أن مساحة البساتني املوجودة في هذا القطاع ال تتطابق مع املعطيات املضمنة في
محاضر اخلبرة.

4 .4التأخر في تنفيذ عمليات ترحيل قاطني املباني غير القانونية وتوزيع البقع
عدم إفراغ املنطقة احلساسة من البنايات واملباني غير القانونية
ينص تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي (مصادق عليه في  )2005على ضرورة «إفراغ املناطق احلساسة التي تضم
الغابات ومنطقة القرب األكثر هشاشة والكثبان الرملية واملقالع ،وكذا ترحيل البنايات غير القانونية إلى منطقة
استقبال معدة إليواء احلاالت التي تكتسي طابع األولوية والقطاعات اجملاورة املفتوحة للتعمير ،وهو ما يعادل مساحة
 97,4هكتارا تتضمن حوالي 1.105بناية».
كما يتضمن التقرير املوجز لشهر يونيو  2004املتعلق بالشروع في برنامج إعادة الهيكلة تشخيصا أوليا للبنايات
القائمة في املنطقة احلساسة التي يجب معاجلتها في إطار الشطر األول .في هذا الصدد ،مت إحصاء  895بناية قابلة
للهدم ،من بينها  530صندوق وأرضية فارغة ميكن هدمها في األمد القريب (ما يعادل  ،)% 59و 234بناية ومنزل صفيحي
يقتضي هدمها حتديد شروط إعادة إسكان قاطنيها (أي .)% 26
غير أنه وبعد  10سنوات من هذا التاريخ ،لم يتم تفعيل هذه القرارات من أجل إفراغ هذه املنطقة احلساسة وذلك رغم
اخملاطر املرتبطة بتلوث الفرشة املائية وحقول االلتقاط التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب .كما لم يتم
اتخاذ التدابير الالزمة لهدم على األقل الصناديق والقطع األرضية الفارغة لتفادي إعادة احتاللها .ويعتبر اإلحصاء املنجز
بتاريخ  31غشت  2010من طرف اللجنة امليدانية للتبع اإلجراء الوحيد الذي مت إجنازه في هذا املضمار ،بحيث خلصت
اللجنة املذكورة إلى ضرورة معاجلة  104بناية في إطار الشطر األول من برنامج إعادة الهيكلة .غير أن املتدخلني لم
يقوموا مبعاجلة ولوهذا العدد القليل من املباني.
التأخر في إفراغ القطع األرضية اخملصصة للتجهيزات العمومية في القطاعات من  01إلى 08
مت الشروع في الشطر األول من عملية إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي منذ شتنبر  .2003كما مت تسلم التجهيزات
األساسية بتاريخ  12مارس  .2008لكن رغم ذلك لم يتم إحصاء البنايات القائمة فوق القطع األرضية اخملصصة
للتجهيزات العمومية إال بتاريخ  06يوليوز  .2010وقد بني هذا اإلحصاء وجود  164بناية يجب هدمها على وجه السرعة،
من أجل متكني األجهزة املعنية من إجناز التجهيزات املقررة.
جتدر اإلشارة إلى أنه باستثناء هدم ما يقارب  50بناية وإعادة إسكان قاطنيها ،لم تتخذ بعد اجلماعة وباقي الشركاء
اإلجراءات الالزمة لتسريع إفراغ البقع املعنية.
عدم معاجلة وضعية الصناديق الفارغة واملرقمة املوجودة في القطاعات من  01إلى 08
قامت اجلماعة بتنسيق مع السلطة احمللية بإحصاء الصناديق الفارغة املرقمة املوجودة في القطاعات من  01إلى 08
بتواريخ  19و 20و 27يوليوز  .2010ويبلغ العدد اإلجمالي لهذه الصناديق  297لم يتم التعرف سوى على مالكي  17منها.
غير أن اللجنة العملية للتبع لم تصادق بعد على هذا اإلحصاء ،بحيث بينت التحريات املنجزة بعني املكان أن الشركاء
لم يتخدوا اإلجراءات الالزمة لتحديد مالكي هذه الصناديق من أجل حثهم على هدمها.
وعلى صعيد آخر ،يشير محضر  27شتنبر  2011إلى أن اللجنة اتخذت قرارا يقضي بتخصيص بقع مجهزة من فئة
 HER1لفائدة أصحاب هذه الصناديق ،مقابل أداء ثمن  750درهم للمتر املربع (حالة  76صندوق فارغ) .غير أن التحريات
املنجزة بعني املكان بينت أن اجلماعة تعتزم تطبيق نفس الثمن املطبق على قاطني البنايات غير القانونية املرقمة على
أصحاب الصناديق الفرغة (أي  250درهم للمتر املربع ،وذلك حسب محضر  08يوليوز .)2008
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في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أن املصادقة على أي قرار من هذا القبيل من شأنه أن يحرم احلساب اخلاص لبرنامج
إعادة الهيكلة من مبلغ يقدر ب 4,16مليون درهم ،يترتب عن الفرق بني الثمنني على أساس بقع متوسطة مبساحة 80
متر مربع وباإلضافة لهذا الضرر احملتمل الوقوع ،من شأن هذا القرار أن يشجع على انتشار الصناديق الفارغة والبنايات
العشوائية في القطاعات األخرى التي لم تتم هيكلتها بعد.
ضعف إجراءات التسوية التقنية للبنايات من نوع HNR
تبعا لالجتماعات املنعقدة بتاريخ  10غشت و 19أكتوبر و 21دجنبر  2010وحتت ضغط الطلبات املتكررة للسكان ،حددت
اللجنة امليدانية للتتبع الشروط التقنية لتسوية البنايات غير القانونية ومنح رخص البناء .في هذا اإلطار ،مت إلزام
املالكني بتقدمي شهادة خبرة مسلمة من طرف مكتب دراسات معترف به تتعلق بصالبة هذه البنايات ،باإلضافة للملف
التقني الواجب تقدميه في احلاالت العادية .غير أن هذه اللجنة لم تتخذ التدابير الضرورية للحماية من اخملاطر املرتبطة
بالسالمة والصحة العمومية وتوحيد النسق العمراني العام ،بحيث لم تعمل على إعداد دفتر حتمالت يحدد بشكل
دقيق الشروط والواجبات التي يتم مبقتضاها اختيار مكاتب املراقبة التقنية التي ستسند لها مهام القيام بالدراسات
واخلبرات الضرورية.

5 .5التأخر في إعداد الرسوم العقارية الفردية للبقع املسلمة للمستفيدين
مت االنتهاء من اقتناء العقار موضوع عملية إعادة هيكلة الشطر األول منذ  04يناير  .2008كما مت تسلم أشغال جتزيء
القطاعات من  01إلى  08بتاريخ  12مارس  .2008فيما مت الشروع في تسليم أولى رخص البناء في شهر يونيو  .2010غير
أن اجلماعة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة إلمتام إجراءات نقل ملكية البقع اجملهزة للمستفيدين .في هذا الصدد ،جتدر
اإلشارة إلى أن غياب الرسوم العقارية الفردية حتول دون جلوء املقتنيني للمؤسسات البنكية من أجل متويل عمليات اقتناء
وبناء هذه البقع.

6 .6التأخر في توزيع البقع واستيعاب البنايات غير القانونية
تعرف عملية توزيع وتسويق البقع اجملهزة املتعلقة بالشطر األول (القطاعات من  01إلى  )08تأخرا ملحوظا ،بالنظر إلى
تاريخ الشروع في عمليات إعادة الهيكلة (أبريل  )2003وتسلم أشغال تأهيل وجتهيز التجزئة ( 12مارس  .)2008في هذا
الصدد ،لم يتم بعد توزيع أزيد من  % 41من البقع املتوفرة خصوصا بسبب عدم رغبة القاطنني في تسوية وضعيتهم عن
طريق إما قبول شروط الترحيل املقترح من طرف اإلدارة (لم يتم بعد توزيع  % 88من البقع اخملصصة إلعادة اإلسكان) ،أو
التسوية التقنية للبنايات القائمة (لم يشرع بعد  % 35من مالكي البنايات من فئة  HNRفي إجراءات التسوية التقنية).

7 .7ضعف جودة أشغال بناء الطرق وشبكة التطهير
تشقق وحتدب الطرق املبنية في إطار عملية إعادة الهيكلة
شاركت اجلماعة في التسلم النهائي ألشغال الطرق وتطهير مياه األمطار املتعلقة بالقطاعات من  01إلى  08بتاريخ 11
شتنبر و 27نونبر ( 2008الصفقة رقم 152/2004-الشطر الثاني ورقم 308/2006-الشطر األول).
غير أن أجزاء مهمة من الطرق املبنية تعرضت للتشقق والتحدب بنسب متفاوتة حسب املوقع .ولعل األسباب احملتملة
لهذه االختالالت ترجع باألساس النفصال طبقة التكسية وضعف جودة املواد املستعملة من طرف الشركة.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن التأخر في معاجلة هذه التشققات من شأنه أن يزيد من تدهور الطريق وإضعاف
األساسات والتربة بفعل تسربات مياه األمطار .من ناحية أخرى ،مت بناء بعض األجزاء من الطريق باإلسمنت عوض
استعمال مادة الزفت.
انسداد اجملاري وغياب سدادات البالوعات
بينت التحريات بعني املكان أن شبكة تطهير مياه األمطار توجد في وضعية متقدمة من التدهور في بعض املناطق .كما
مت تسجيل اختفاء سدادات البالوعات ومنافذ الزيارة (بعضها من الصلب والبعض اآلخر من االسمنت املسلح) ،باإلضافة
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إلى انسداد املصاريف واختفاء سداداتها وامتالئها باألوحال واألزبال املنزلية .في هذا الصدد ،وجب التذكير أن احملافظة
على الطريق تقتضي التوفر على نظام فعال لتصريف مياه األمطار.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على وضع نظام فعال ملراقبة ومكافحة انتشار البنايات غير القانونية بتنسيق مع باقي املتدخلني
املعنيني باألمر؛
— —حتيني املقاربة املعتمدة في إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي من أجل استكمال البرنامج في اآلجال املقررة،
وذلك بتنسيق مع باقي الشركاء وعلى ضوء مقاربة مندمجة وفق جدول زمني واضح؛
— —إعداد نظام داخلي من أجل تنظيم االجتماعات بني الشركاء وحتديد الهيئات واللجان واإلجراءات التي يجب
احترامها قبل اتخاذ القرارات السيما فيما يتعلق باملمثلني املكونني لهذه اللجان ووثيرة وأماكن انعقاد
اجتماعاتها؛
— —العمل على احترام القرارات املتخذة من طرف جلان التتبع واملراقبة وتعليل كل تغيير يطالها؛
— —إنشاء مصلحة دائمة مكلفة بتتبع تنفيذ االتفاقية اإلطار واالتفاقيات الثنائية املتعلقة ببرنامج إعادة
الهيكلة ،ومسك األرشيف والوثائق املبررة لكل عمليات إعادة الهيكلة؛
— —إعداد اتفاقية من أجل التأطير االجتماعي لبرنامج إعادة الهيكلة مع خبراء مختصني في امليدان؛
— —إنشاء خلية تقنية مكونة من ممثلي أطراف االتفاقية اإلطار ،ومن خبراء مختصني في عمليات إعادة الهيكلة
من أجل القيام باملهام التالية:
•التحقق وحتيني اإلحصاءات اجلزئية ومحاضر اخلبرة السيما تلك املتعلقة بترقيم البنايات غير القانونية؛
•إجراء حتقيقات تتعلق ببرنامج إعادة الهيكلة لتحديد وحصر اللوائح النهائية للمستفيدين من عمليات
إعادة اإلسكان وإعادة البناء والئحة ذوي احلقوق اللذين يتوفرون على الشروط الضرورية لالستفادة من
التعويضات؛
•إعداد برنامج شامل ملعاجلة احلاالت ذات األولوية إلعادة إسكان قاطني البنايات غير القانونية املوجودة
فوق البقع اخملصصة للتجهيزات العمومية أو في محيط الطرق ،وذلك بتنسيق مع املؤطر االجتماعي
لبرنامج إعادة الهيكلة؛
— —مراجعة طريقة تعويض ذوي احلقوق وتوزيع البقع بكل أصنافها ،من أجل إعداد الئحة مبعايير موضوعية
ومناسبة؛
— —إحصاء جميع الصناديق الفارغة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لهدمها وتفادي منح التعويضات وتوزيع
البقع ألشخاص أو لذوي احلقوق الذين ساهموا في بنائها؛
— —إعداد دفتر حتمالت يحدد شروط وإجراءات اختيار مكاتب املراقبة التقنية املكلفة بإجراء اخلبرات التقنية
الالزمة لتسوية البنايات من نوع «»HNR؛
— —إبرام اتفاقية مع مكتب للمهندسني املعماريني من أجل إعداد التصاميم الالزمة لتوحيد النسق املعماري
للقطاعات املعنية ببرنامج إعادة الهيكلة؛
— —إبرام اتفاقية مع مكتب للتوثيق من أجل استكمال إجراءات نقل ملكية البقع املوزعة وإصدار الرسوم
العقارية الفردية؛
— —دعوة أصحاب مشاريع الطرق والتطهير لتحديد الشروط التقنية لألشغال املقررة بطريقة دقيقة وتسليم
اجلماعة دفاتر التحمالت ودفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفات موضوع هذه املشاريع؛
— —العمل على مراقبة وتتبع أشغال الطرق والتطهير املنجزة في إطار برنامج إعادة الهيكلة قبل تسلمها.
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ثانيا  -تدبير املشاريع اجلماعية
1 .1مشروع تهيئة شاطئ سيدي بوغابة
عدم استغالل مركز االصطياف لسيدي بوغابة
أنشأت جماعة سيدي الطيبي مركزا لالصطياف مبقربة شاطئ سيدي بوغابة بتكلفة إجمالية ناهزت  7,17مليون درهم.
وقد مت إجناز األشغال في إطار ست ( )6صفقات تتعلق ببناء شقق ومسبح وخزان ماء ومركز للتسوق وقاعة متعددة
االختصاصات ومقر إدارة املركز.
لكن رغم التكلفة املهمة إلنشاء هذا املركز ،لم تسعى اجلماعة الستغالله ،سواء عن طريق التدبير املباشر أو غير
املباشر ،وهو ما أدى إلى حرمان ميزانية اجلماعة من مبالغ مهمة.
اإلجناز املعيب ألشغال بناء احلمامات وجدار استنادي وساللم الدخول لشاطئ سيدي بوغابة
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  ،2007/01مببلغ  1,27مليون درهم ،من أجل بناء حمامني وجدار استنادي وأرصفة وساللم
الدخول لشاطئ سيدي بوغابة .غير أن إجناز هذه األشغال يثير املالحظات التالية:
•عدم استغالل املرافق الصحية
تنص الصفقة رقم  01/ 2007على توريد ووضع حمامني بسعة  25,53متر مربع مببلغ  270.180,00درهم مع احتساب
الرسوم .غير أن املقاولة أجنزت خمس وحدات عوض إثنني مببلغ  675.450,00درهم مع احتساب الرسوم .وقد مت كراء هذه
املرافق الصحية خالل سنوات  2008و 2009و 2010مببلغ  18.300,00درهم و 10.000,00درهم و 7.654,00درهم على التوالي.
غير أن اجلماعة توقفت عن استئجار هذه املرافق بعد تسجيل انخفاض تدريجي إليراداتها.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة للضرر الذي حلق ميزانية اجلماعة جراء الكلفة العالية إلجناز هذه املرافق
الصحية مبواد مسبقة الصنع ،تعرضت هذه األخيرة للتلف مما حرم شاطئ سيدي بوغابة من االستفادة من أبسط
اخلدمات الصحية.
•اإلجناز املعيب لبرج املراقبة بشاطئ سيدي بوغابة
أبرمت اجلماعة سند الطلب رقم  ،9/08بتاريخ  02يونيو  ،2008مبيلغ  63.600,00درهم ،من أجل توريد ووضع برج مراقبة في
شاطئ سيدي بوغابة .وقد كان مقررا أن يتم إجناز هذا البرج عن طريق وضع أعمدة من االسمنت مغلفة بألواح خشبية
ومحراب خشبي بقياس 1,40م* 1,40وبعمق 4متر مربع .غير أن هذه املنشأة توجد حاليا في وضعية متقدمة من التدهور،
بعد حتويلها حلاوية قمامة من طرف املرتفقني ،علما أنها لم تعد تتوفر على الكساء واحملراب اخلشبي سالفي الذكر.

2 .2تهيئة املسالك وبناء النافورات
غياب الدراسات القبلية والشروط العامة إلجناز أشغال بناء النافورات في «دوار زدغ»
أبرمت اجلماعة سند الطلب رقم  ،17/2011مببلغ  199.848,00درهم ،من أجل بناء  12نافورة في دوار «زدغ» .وقد مت تسلم
األشغال بتاريخ  23فبراير .2011
غير أن بناء هذه النافورات قد مت في غياب أي دراسة قبلية من أجل حتديد احلاجيات من املاء الصالح للشرب داخل املناطق
القروية جلماعة سيدي الطيبي .كما مت إجناز األشغال في غياب وسائل التتبع واملراقبة ،السيما فيما يتعلق بتحديد مواقع
األشغال ،إعداد محاضر اجتماعات الورش وإعداد تصاميم األشغال املنجزة .لذلك فإن معاينة ومراقبة األشغال ال ميكن
أن تكون إال جزئية.
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ضعف أشغال تهيئة املسالك القروية
تقع جماعة سيدي الطيبي في منطقة معرضة للفيضانات بشكل دوري خالل موسم األمطار .لذلك ،تقتني اجلماعة
بصفة متكررة توريدات احلصى ( )tout-venantمن أجل صيانة املسالك املتضررة .غير أن إجناز هذه األشغال يثير املالحظات
التالية:
•ضعف برمجة أشغال صيانة املسالك
ال تدخل توريدات احلصى وأشغال صيانة املسالك ( 1,87مليون درهم) ضمن مقاربة مندمجة مؤطرة ضمن برنامج متعدد
السنوات .في هذا الصدد ،تبني أن اجلماعة ال حتترم مبدأ االستعمال األمثل للموارد ،بحيث غالبا ما تتم تهيئة بعض
املقاطع املتناثرة بشكل عشوائي ودون مراعات املعايير التقنية ،وهو ما ال ميكن من حتقيق هدف التنقل بيسر بني مختلف
الدواوير واستدامة األشغال املنجزة.
•عدم دقة املعلومات املتعلقة بأماكن إجناز األشغال وغياب بعض املعلومات املتعلقة بتتبع األشغال
بني تدقيق ملفات تنفيذ سندات الطلب وصفقات تهيئة املسالك أن اجلماعة ال تتوفر على أي وثيقة تبرر بصفة دقيقة
أماكن تنفيذ أشغال الصيانة والوسائل املستعملة إلجنازها .كما أن اجلماعة ال تتوفر على محاضر تسلم توريدات احلصى،
والتي من املفترض إعدادها على أساس وصوالت وزن التوريدات وتقارير اخلبرة املتعلقة بتحديد نوعها وجودتها ،مسلمة
من طرف مكتب للمراقبة التقنية متعارف عليه.
كما بينت التحريات املنجزة بعني املكان أن رئيس اجلماعة ورئيس املصلحة التقنية لم يستطيعا حتديد أماكن تفريغ
واستعمال توريدات احلصى وكمية األشغال التي مت إجنازها بشكل دقيق.
في هذا الصدد ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الضرورية لالستغالل واالستفادة من مركز االصطياف بسيدي بوغابة؛
— —تفعيل الضمانة العشرية من أجل حمل املقاولة التي أجنزت أشغال بناء احلمامات وبرج املراقبة وتهيئة مداخل
شاطئ سيدي بوغابة على الوفاء باملعايير التقنية وإصالح عيوب التنفيذ التي حلقت باألشغال املنجزة؛
— —اتخاذ التدابير الضرورية إلعادة استخدام املرافق الصحية واحلمامات والتجهيزات األخرى لشاطئ سيدي
بوغابة؛
— —إعداد البرامج املتعلقة بإجناز مشاريع النافورات ونقط املاء على أساس دراسات قبلية تروم حتديد احلاجيات؛
— —اعتماد برنامج متعدد السنوات لتهيئة وصيانة املسالك والعمل على اعداد الدراسات القبلية؛
— —العمل على إعداد محاضر تسلم توريدات احلصى على أساس وصوالت األوزان وتقارير اخلبرة املتعلقة بتحديد
نوعها وجودتها مسلمة من طرف مكاتب مختصة؛
— —التأكد من مطابقة األشغال املنجزة واملواد املستعملة للشروط التقنية قبل القيام بعمليات التسلم.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي الطيبي
(نص اجلواب كما ورد)
تتحمل جماعة سيدي الطيبي ضغوطات وإكراهات عديدة ناجتة أساسا عن تدفق كم هائل من العائالت الفقيرة على
اجلماعة منجذبة بتدني أثمان البقع األرضية املعروضة للبيع من طرف بعض ذوي احلقوق من اجلماعات الساللية.
هذه الوضعية خلقت صعوبات وإكراهات على مستوى إعادة هيكلة النسيج العمراني جلماعة سيدي الطيبي وعلى
مستوى التدبير اليومي للشؤون اجلماعية.
وإن اجلهود املبدولة من طرف اجمللس اجلماعي ،مدعومة باجمللس اإلقليمي للقنيطرة الذي يبذل كل املساعدة والدعم
إليجاد احللول املناسبة لإلكراهات االجتماعية واالقتصادية لهذه اجلماعة.
كما أن تضارب املصالح بني مختلف شرائح السكان (مالك ،ساكنة ،ذوي احلقوق من اجلماعة الساللية) تصعب مجهودات
مشروع إعادة الهيكلة وحتسني ظروف عيش الساكنة.
في ظل هذه الظروف الصعبة يعمل اجمللس اجلماعي على وضع جميع اإلمكانات املتوفرة إليجاد احللول املناسبة لتحسني
ظروف عيش الساكنة والرقي باجلماعة إلى مستوى اجلماعات الراقية باململكة مقتدين بالتوجيهات امللكية السامية.
ومنذ بداية الوالية اجلماعية احلالية جمللس سيدي الطيبي ،بذل هذا األخير مجهودات جبارة حلل جميع املشاكل املتراكمة
منذ سنوات ،وقد ساعد تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات على رصد مجموعة من االختالالت التي يعرفها تسيير بعض
املرافق اجلماعية منها اجملزرة اجلماعية واحملجز البلدي.
ويلتزم اجمللس باألخذ بعني االعتبار مالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات والعمل على تفعيلها من أجل حتسني
جودة اخلدمات والتدبير اجلماعي.

أوال  -إجناز برنامج إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي
1 .1وضعية البناء غير القانوني
االنتشار السريع والعشوائي للبناء غير القانوني
إن اجمللس اجلماعي احلالي يؤكد مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،والتي يتقاسم املسؤولية بشأنها اجملالس اجلماعية
املتعاقبة وكذا السلطة احمللية التي سمحت بهذا التوسع العمراني غير املنضبط فوق وعاء عقاري في ملك اجلماعات
الساللية مبباركة ممثلي اجلماعات الساللية الذين يقومون بطريقة غير مشروعة ببيع أراضي جماعية.
اخملاطر البيئية املرتبطة بانتشار البناء غير القانوني
إن اجمللس اجلماعي احلالي يشاطر اجمللس اجلهوي للحسابات مالحظاته بهذا الشأن ،والتي يتحمل املسؤولية بشأنها
اجملالس اجلماعية املتعاقبة على تسيير الشأن اجلماعي .كما أن اجمللس احلالي يعمل جهد املستطاع على تعبئة جميع
الطاقات لبلوغ النتائج املرتقبة من مشروع تهيئة سيدي الطيبي.

2 .2التقصير في توفير الشروط العامة قبل انطالق برنامج إعادة الهيكلة
التأخر في إجناز برنامج إعادة الهيكلة
إن هذا التأخير مرده باألساس للتأخير املترتب عن مسطرة املصادقة على الصفقات وإخفاق إدارة املشروع من الناحية
االجتماعية ملواكبة مشروع إعادة الهيكلة.
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غياب مقاربة مندمجة إلعادة الهيكلة
إن تعدد املتدخلني وتشابك املسؤوليات وغياب تعيني إدارة موحدة للمشروع وكذا الصعوبات املرتبطة بكون إعادة الهيكلة
تخص إعادة إسكان قاطني الدواوير املستهدفة في عني املكان مما جعلها تصطدم بعدة صعوبات.
غياب متدخل مختص في التتبع االجتماعي للبرنامج
مشروع إعادة الهيكلة يتضمن ضرورة تأطير املستفيدين داخل وداديات وتعاونيات سكنية إلدماجهم في مشروع إعادة
الهيكلة ويتوجب على اجلماعة حتمل كلفة اجتماعية مرتفعة دون توفرها على اإلمكانيات الالزمة لذلك.

3 .3ضعف إجراءات تعويض ذوي حقوق اجلماعات الساللية
إدراج مقتضيات غير دقيقة في قرار بيع األراضي املتعلقة برنامج إعادة الهيكلة
هذه املقتضيات مت فرضها من طرف مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية بصفتها الوصي على اجلماعات
الساللية ،هذه املقتضيات تلزم املقتني «جماعة سيدي الطيبي» بتحمل جميع التبعات لصيانة احلقوق املكتسبة لذوي
احلقوق من اجلماعة الساللية .هذه املقتضيات أثرت سلبا على التوازن املالي للعملية.
املبالغة في عدد البقع املوزعة على ذوي حقوق اجلماعات الساللية
هذا القرار يخص اجمللس اجلماعي السابق مع التأكيد على أن هذا القرار ال يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي.
ضعف معايير توزيع البقع ذات املساحات اخملتلفة

هذا القرار يخص اجمللس اجلماعي السابق مع التأكيد على أن هذا القرار ال يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي.

عدم صدقية محاضر اخلبرة املتعلقة بتعويض ذوي احلقوق
•إجناز محاضر اخلبرة من طرف جلنة مغايرة لتلك التي حددتها اللجنة اإلقليمية
هذه املالحظة تخص اجمللس السابق.
•عدم دقة املقاربة املعتمدة في اإلحصاء وعدم احترام املعايير الالزمة
هذه املالحظة تخص اجمللس السابق.
•تغيير غير مبرر لالئحة تعويض املنشآت
هذه املالحظة تخص اجمللس السابق.
•عدم صدقية املساحات الزراعية املسجلة في القطاع 09
محاضر اخلبرة املنجزة على أرض الواقع تخص حصة ذوي احلقوق ،والهدف منها حتديد االراضي املستغلة من طرف هؤالء.
إال أن بعض هؤالء يستغلون بعض األراضي التي تتجاوز حدودها القطاع رقم  ،9والتي ال تتوفر على شارات واضحة حتدد
حدود القطاع رقم  .9ومن اآلن فصاعدا ستلجأ اجلماعة لالستعانة بخدمات مهندس مساح طبغرافي للقيام بهذه
املهمة.
•عدم صدقية املعطيات املتعلقة باملنشآت السطحية التي مت إحصاؤها في القطاع 09
القطاعات من  1إلى  8كلها مشغولة ببنايات غير قانونية فيما القطاع رقم  9يستغله ذوي احلقوق بصفة استثنائية
وال يتضمن أراضي فالحية.
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4 .4التأخر في تنفيذ عمليات ترحيل قاطني املباني غير القانونية وتوزيع البقع
هذا التأخير مرتبط بالتأخير احلاصل في إجناز الرسوم العقارية مما يصعب على املستفيدين امكانية االستفادة من
التمويل البنكي.
عدم إفراغ املنطقة احلساسة من البنايات واملباني غير القانونية
هذه العملية تتطلب امكانيات مالية تفوق بكثير االمكانيات احلالية للجماعة.
التأخر في إفراغ القطع األرضية اخملصصة للتجهيزات العمومية في القطاعات من  01إلى 08
العملية في طور التنفيذ ،واجمللس اجلماعي واعي بأهمية ووقع هذه املشاريع على تنمية اجلماعة.
عدم معاجلة وضعية الصناديق الفارغة واملرقمة املوجودة في القطاعات من  01إلى 08
ينبغي اإلشارة إلى صعوبة إحصاء وحتديد هوية أصحاب هذه املناطق ،كما أن قرار التعويض على أساس  750,00درهم
للمتر املربع لم يتم تبنيه نهائيا.
ضعف إجراءات التسوية التقنية للبنايات من نوع HNR
نظرا للطابع التقني وألهمية هذه املالحظة فقد متت دعوة شريكنا مؤسسة العمران إلعداد دفتر التحمالت املطلوب.

5 .5التأخر في إعداد الرسوم العقارية الفردية للبقع املسلمة للمستفيدين
إعداد الرسوم العقارية في طور التنفيذ.

6 .6التأخر في توزيع البقع واستيعاب البنايات غير القانونية
هذه الوضعية مرتبطة بالتأخير في إعداد الرسوم العقارية مما يحول دون جلوء املستفيدين للتمويل البنكي.

7 .7ضعف جودة أشغال بناء الطرق وشبكة التطهير
تشقق وحتدب الطرق املبنية في إطار عملية إعادة الهيكلة
إن ظهور تشققات في أشغال الطرق والتطهير مرده لعدم تفعيل الضمانات التعاقدية لفائدة اجلماعة من طرف اجمللس
السابق.
انسداد اجملاري وغياب سدادات البالوعات
فيما يخص تردي شبكة التطهير وغياب بالوعات اجملاري ،فإن اجمللس احلالي يبذل كل ما في وسعه ملعاجلة هذه الوضعية.

ثانيا .تدبير املشاريع اجلماعية
1 .1مشروع تهيئة شاطئ سيدي بوغابة
عدم استغالل مركز االصطياف لسيدي بوغابة
إن إجناز هذا املشروع مت من طرف اجمللس السابق في غياب رؤية واضحة حول طريقة تدبيره ودون تسوية الوعاء العقاري
للمشروع الذي هو في ملك اجلماعة الساللية أوالد نصر ،وبعد االنتهاء من املشروع طرح اجمللس السابق طلب عروض
لتفويت تدبير هذا املشروع للخواص في إطار عقد التدبير املفوض ملدة  3سنوات ،وقد مت اختيار شركة « ،»Dلكن لم يتم
استكمال مسطرة التدبير املفوض بعد شروع مفاوضات بني مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية بصفتها
الوصي على اجلماعات الساللية واجلماعة القروية لسيدي الطيبي بخصوص تفويت الوعاء العقاري للمشروع؛ وفعال مت
تفويت الوعاء العقاري للمشروع لفائدة شركة « »Oمما يجعل جميع املنشآت املقامة فوقه مهددة بالهدم.
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اإلجناز املعيب ألشغال بناء احلمامات وجدار استنادي وساللم الدخول لشاطئ سيدي بوغابة
•عدم استغالل املرافق الصحية
هذه املالحظة تخص اجمللس السابق.
•اإلجناز املعيب لبرج املراقبة بشاطئ سيدي بوغابة
هذه املنشأة مت إجنازها حسب املواصفات التعاقدية ومت وضعها رهن إشارة مصالح الوقاية املدنية ،لكن في غياب حراسة
عليها تعرضت ألعمال السرقة والنهب مما تسبب في أضرار جسيمة.

2 .2تهيئة املسالك وبناء النافورات
غياب الدراسات القبلية والشروط العامة إلجناز أشغال بناء النافورات في «دوار زدغ»
نقص املوارد املالية يحول دون إجراء الدراسات األولية ويتم االكتفاء بتجربة املصالح التقنية اجلماعية في حتديد مواصفات
هذه األشغال والتي ال تنطوي على أية صعوبات خاصة تستوجب االستعانة مبكاتب للدراسات.
ضعف أشغال تهيئة املسالك القروية
•ضعف برمجة أشغال صيانة املسالك
اجلماعة القروية لسيدي الطيبي تتوفر على شبكة من املسالك التي تعرف تدهورا متزايدا ونظرا لغياب املوارد املالية
فإنه يصعب القيام ببرمجة مناسبة ألشغال الصيانة هاته .وعليه جتد اجلماعة نفسها ملزمة بالقيام بأشغال الصيانة
املوسمية مع كل موسم التساقطات املطرية لفك العزلة عن الساكنة احمللية.
•عدم دقة املعلومات املتعلقة بأماكن إجناز األشغال وغياب بعض املعلومات املتعلقة بتتبع األشغال
أشغال صيانة املسالك رهينة مبستوى تأكلها وتدهورها والذي يختلف من مقطع ألخر من نفس املسلك ،خصوصا وأن
هناك مقاطع تتأكل أسرع من أخرى ،مما يبرر غياب مسك تقارير عن أشغال الصيانة املوضعية هاته وكميات احلصى
املستعملة وعدد أيام العمل.
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اجلماعة القروية عرباوة
)إقليم القنيطرة(

تنتمي اجلماعة القروية عرباوة إلقليم القنيطرة ،التابع جلهة الغرب الشراردة بني احسن .وقد أحدثت اجلماعة القروية
عرباوة بتاريخ  ،1963ومتتد على مساحة  87كلم مربع .ويصل عدد سكانها حسب آخر إحصاء رسمي للسكان إلى
 29645نسمة ،موزعني على مركز عرباوة و 29دوارا .من الناحية االقتصادية ،تعتمد اجلماعة على الفالحة البورية ،إضافة
إلى نشاط صناعي تقليدي بسيط.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت املهمة الرقابية بتراب اجلماعة عن تسجيل عدد من املالحظات نوردها فيما يلي.

أوال .تدبير التجهيزات اجلماعية
1 .1عدم استغالل التجهيزات املنجزة بالسوق األسبوعي
لم تقم اجلماعة باستغالل التجهيزات املنجزة بالسوق األسبوعي رغم أهمية النفقات اخملصصة لها ،كما هو الشأن
بالنسبة للتجهيزات التالية:
تهيئة واجناز ساحة داخل السوق األسبوعي لبيع السمك
بلغت الكلفة اإلجمالية لهذا املشروع  121.931درهما (سند الطلب رقم .)²011وبالرغم من انتهاء األشغال بتاريخ 25
يوليوز  ،2011فأنه لم يتم استغالل هذه الساحة من طرف باعة األسماك حيث استمروا في مزاولة نشاطهم التجاري
خارج الساحة في ظروف بيئية وصحية غير سليمة.
تهيئة موقف للسيارات بالسوق األسبوعي
بلغت الكلفة اإلجمالية لهذا املشروع  89.966,00درهما (سند الطلب رقم  3بتاريخ  4ماي  .)2012وبالرغم من انتهاء
األشغال بتاريخ  12شتنبر  2012فإنه ال يتم استغالل هذا املوقف خالل أيام السوق األسبوعي من طرف أصحاب الشاحنات
والسيارات ،حيث استمروا في ركن عرباتهم على طول جنبات الطريق املؤدية إلى موالي بوسلهام ،مما يخلق مشاكل
متعددة على مستوى هذه الطريق.
إصالح بئر بالسوق األسبوعي
انتهت أشغال اإلصالح بتاريخ  21يوليوز  .2010وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لهذا اإلجناز  98.268,00درهما (سند الطلب
رقم  6بتاريخ  5أبريل  .)2010غير أن هذه البئر املرتبطة بسقايات عمومية منتشرة داخل السوق األسبوعي ال يتم
استغاللها لتزويد مختلف مرافق السوق باملياه وذلك نظرا لعدم إصالح التسربات احلاصلة مبختلف القنوات.

2 .2عدم استغالل احملجز اجلماعي اجلديد كمورد للرفع من مداخيل اجلماعة
انتهت أشغال احملجز اجلماعي بتاريخ  25مارس ( 2013الصفقة رقم  .)2012/02وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لهذا املشروع
 187.098درهما .غير أن املداخيل احملصل عليها من استغالل هذا املرفق اجلماعي ال ترقى إلى حجم املصاريف املترتبة على
إجنازه .في هذا الصدد ،سجلت مداخيل احملجز اجلماعي انخفاضا كبيرا ،حيث لم تسجل خالل سنة  2011سوى مبلغ 105
درهما مقابل مبلغ  17.325درهما سنة .2007
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على ضمان االستغالل األمثل للتجهيزات اجلماعية ،وذلك من خالل
توفير الشروط الالزمة لتمكني املستفيدين من استغاللها.
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ثانيا .تهيئة وصيانة قنوات الصرف الصحي واملطرح العمومي
تعاني ساكنة اجلماعة القروية عرباوة من مشاكل بيئية مهمة تتمثل على اخلصوص في ضعف شبكة الصرف الصحي
ومعاجلة النفايات املنزلية بطريقة عشوائية.

1 .1ضعف شبكة قنوات الصرف الصحي وعدم صيانتها
باستثناء مركز جماعة عرباوة ،ال تتوفر معظم أحياء اجلماعة على شبكة الصرف الصحي ،وهو ما يشكل خطرا على
انسياب حركة السير وعلى الصحة العمومية باملنطقة ،سواء عند ارتفاع درجات احلرارة بسبب انتشار الروائح الكريهة
أو عند هطول األمطار بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي.
وتتسم شبكة الصرف الصحي باجلماعة بقدمها حيث يعود تاريخ إجنازها إلى عهد احلماية ،إضافة إلى املشاكل الناجتة
عن كثافة االستغالل بالرغم من مساعي اجمللس بتعاون مع اجملالس اجملاورة إلى إصالحها (القصر الكبير ،العوامرة واملكتب
الوطني للماء الصالح للشرب).

2 .2التخلص من النفايات املنزلية بشكل عشوائي
تتخلص جماعة عرباوة ،إضافة إلى جماعة القصر الكبير ،بطريقة عشوائية من النفايات املنزلية مبطرح يقع بدوار
الشكور التابع جملالها الترابي .وهو ما يزيد من حدة املشاكل املترتبة على هذا االستغالل العشوائي سواء بالنسبة
لسكان اجلماعة أو للمشتغلني بقطاع الفالحة ومن تلوث الفرشة املائية بسبب تسربات رشيح األزبال.
ورغم تردي هذه الوضعية لم تتخذ اجلماعة التدابير الضرورية لتوفير مطرح عمومي مراقب يتم استغالله وفق القواعد
والشروط اجلاري بها العمل.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التعجيل بإعداد الدراسات املتعلقة بتوسيع قنوات الصرف الصحي ،وذلك بالتنسيق مع املديرية العامة
للجماعات احمللية واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
— —التعجيل بتخصيص البقعة األرضية املبرمجة إليواء مطرح جماعي مراقب ،والعمل على تنظيم تفريغ
النفايات املنزلية ،مع احلرص على تشديد منع اجلماعات اجملاورة من إفراغ نفاياتها بشكل عشوائي داخل نفوذ
تراب اجلماعة ،وذلك في انتظار إنشاء املطرح اإلقليمي.

ثالثا .تدبير اجملال اجلماعي
على الرغم من ضبط اجملال الترابي للجماعة مبجموعة من الوثائق التعميرية ،إال أنه مت الوقوف على بعض االختالالت في
مجال التعمير:

1 .1انتشار ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص
تنتشر بتراب اجلماعة ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص السيما بكل من حي العبسالمي وحي املسجد .هذه
الوضعية مردها لضعف اإلمكانيات البشرية واملادية للقيام مبهام التتبع واملراقبة ،حيث ال تتوفر املصلحة التقنية إال
على تقني واحد رغم شساعة اجملال اجلغرافي للجماعة القروية ( 29دوارا باإلضافة إلى املركز).
كما الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات عدم تعميم استفادة قاطني دواوير اجلماعة من مقتضيات االتفاقية املبرمة بتاريخ
فاحت نونبر  ،2006بني وزارة املالية والوزارة املنتدبة املكلفة بالسكنى والتعمير ووالية جهة الغرب-الشراردة-بني احسن
والوكالة احلضرية للقنيطرة-سيدي قاسم ،املتعلقة بتمويل الدراسات واملساعدة التقنية للسكن االجتماعي بالوسط
القروي بتراب اجلهة ،ال سيما املادة الثانية املتعلقة باإلجناز اجملاني للتصاميم املعمارية وتصاميم الهيكلة للمباني التي
ال تتجاوز مساحتها  100متر مربع مغطى.
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2 .2تسليم رخص للربط بالشبكة الكهربائية تخص بنايات عشوائية فوق األمالك اخلاصة للدولة
تقوم اجلماعة بتسليم أصحاب املباني الواقعة فوق األمالك اخلاصة للدولة تراخيص من أجل الربط بشبكة الكهرباء
مقابل توقيع التزامات بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم .هذه الوضعية قد تشكل موافقة ضمنية على الترامي
على األمالك اخلاصة للدولة ،وهو ما أدى إلى تنامي هذه الظاهرة وتوسعها لتشمل مختلف تراب اجلماعة
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على تأطير جهود اجلماعة حملاربة البناء العشوائي ضمن اتفاقية تضم وزارة الداخلية (مديرية الشؤون
القروية) ،ووزارة املالية (مديرية األمالك اخملزنية) ،ووزارة اإلسكان (مجموعة العمران).
— —احلرص على احترام مقتضيات تصميم التهيئة ،السيما فيما يتعلق باملسافات اخملصصة لفتح األزقة،
وتخصيص األراضي الالزمة إلجناز التجهيزات العمومية.
— —العمل على توفير الوسائل البشرية واملادية الضرورية لقيام مصلحة التعمير مبهام املراقبة.

رابعا .تدبير املمتلكات اجلماعية
رغم أهمية املمتلكات اجلماعية في توفير املوارد املالية الالزمة لتمويل وإجناز املشاريع التنموية وحتفيز وإنعاش االستثمارات
اخلاصة ،فإن تدبيرها يتميز بكثير من االختالالت ميكن إجمالها في املالحظات التالية:

1 .1عدم توفر مصلحة املمتلكات على املوارد البشرية واملادية الكافية للقيام مبهامها
رغم تعدد املهام املنوطة مبصلحة املمتلكات إال أنها ال تتوفر على املوارد البشرية واملادية الكافية ملمارسة اختصاصاتها
بحيث تتوفر على موظف واحد.
في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن القيام باملهام املنوطة بهذه املصلحة على أحسن وجه يقتضي توفرها على عدد كاف
من املوظفني ،السيما تقنيني مختصني في مجاالت البناء والتصميم واملسح الطبوغرافي ووسائل العمل األساسية
كأجهزة املعلوميات وآالت النسخ وكذا وسائل حفظ الوثائق.

2 .2سوء تدبير ملفات األمالك اجلماعية
تقوم اجلماعة مبسك سجل محتويات املمتلكات اجلماعية املنصوص عليه في الفصل األول من املرسوم رقم 1341
فبراير .1959غير أنها ال تقوم مبسك ملفات قانونية وتقنية شاملة لهذه األمالك تبني وضعية كل عقار وخصائصه
التقنية وكذا التغييرات الطارئة عليه.

3 .3عدم تفعيل املقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء
تتوفر اجلماعة القروية عرباوة على عشرة محالت جتارية بكل من مركز اجلماعة ومركز خلضاضرة .كما تتوفر على محل
مخصص للسكنى مبركز اجلماعة.
ورغم تضمن عقود كراء هذه احملالت لبند يتعلق بإمكانية فسخ العقد من طرف اجلماعة املالكة مبجرد عدم وفاء املكترين
بالتزاماتهم السيما عدم أداء واجبات الكراء ،فإن اجلماعة لم تلجأ إلى تفعيل هذه املقتضيات التعاقدية في حق املكترين
اخمللني بالتزاماتهم لتفادي ارتفاع حجم الباقي استخالصه من واجبات األكرية.
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4 .4عدم حتفيظ املمتلكات العقارية اجلماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية والعقارية ملقر اجلماعة
والسوق األسبوعي
لم تقم جماعة عرباوة بتحفيظ رصيدها العقاري مما يعرضه خلطر املنازعات مع الغير (حالة العقار اجلماعي مبركز
اخلضاضرة) .كما أن هذه الوضعية تشكل مخالفة لدورية وزير الداخلية رقم 57بتاريخ  21ابريل  1998املتعلقة بتحفيظ
املمتلكات العقارية للجماعات احمللية.
كما لم تقم اجلماعة بتسوية امللفات القانونية والتقنية اخلاصة مبقر اجلماعة والسوق األسبوعي ،وهو ما يخالف قواعد
تدبير األمالك اجلماعية املنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم  0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل .1959
وقد أوضحت رئيسة اجمللس اجلماعي أن اجلماعة باشرت عملية االقتناء من طرف اجلماعات الساللية التسع بعد
تصريحهم لها بالتنازل وقد مت إجراء عملية اخلبرة في هذا الشأن ،وأن امللف في مرحلة إصدار قرار االقتناء .أما بخصوص
مقر دار اجلماعة فإن هذا األخير ة قامت بطلب االقتناء من مندوبية األمالك وقد مت الشروع في إعداد امللف القانوني لهذه
التسوية.

5 .5شغل امللك العام اجلماعي دون تراخيص مسبقة
بينت التحريات بعني املكان بناء أغيار ألكشاك جتارية بطريقة عشوائية على جانبي الطريق املؤدي إلى مقر اجلماعة ،دون
احلصول على تراخيص جماعية لهذا االحتالل.
غير أن اجلماعة لم تقم باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتصحيح هذه الوضعية السيما عن طريق تطبيق مقتضيات املادة
 12من ظهير  30نونبر  1918املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي املتمم بالظهير الشريف رقم  1.97.03الصادر
بتاريخ  25يناير ،1997وذلك بتوجيه إعذار للوقف الفوري لهذا االحتالل إلى كل شخص يحتل امللك العمومي دون ترخيص
مسلم طبقا للكيفيات املنصوص عليها في املادة  6من نفس الظهير ،بصرف النظر عن املتابعات القضائية التي ميكن
للجماعة اتخاذها حلماية ملكها .جتدر اإلشارة إلى إمكانية تعرض اخملالفني لهذه املقتضيات لدفع تعويض يساوي ثالث
أضعاف اإلتاوة السنوية املستحقة لو كان هذا االحتالل مرخصا له ،عن كل سنة أو جزء منها من االحتالل غير القانوني.
في هذا الصدد ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على حماية امللك اجلماعي اخلاص والعام من خالل املبادرة بتحفيظ املمتلكات اجلماعية.
— —حتيني السومات الكرائية للمحالت اجلماعية ،والعمل على إعداد عقود إيجار جديدة عن طريق تنظيم طلبات
عروض بهذا اخلصوص.
— —متكني مصلحة تدبير املمتلكات اجلماعية من الوسائل البشرية واملادية الالزمة ملمارسة مهامها.
— —وضع حد حلاالت احتالل امللك العمومي دون ترخيص مسبق.
— —إلزام احملتلني للملك العمومي بتسوية الوضعية ،وفرض بناء أكشاك حتترم املعايير القانونية املعمول بها.

خامسا .تدبير املداخيل اجلماعية
1 .1ضعف مجهود حتصيل املداخيل اجلماعية وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير الوعاء الضريبي
يعتبر مستوى تطور املداخيل احمللية املستخلصة من طرف مصالح اجلماعة مؤشرا على مجهود اإلدارة اجلماعية في
حتصيل مداخيلها وتطوير وعاءها الضريبي ليشمل كافة امللزمني وفقا ملعايير العدالة الضريبية من جهة ،ومعايير
النجاعة والفعالية من جهة أخرى .وفي هذا اإلطار يثير تدبير تصفية واستخالص املداخيل اجلماعية املالحظات التالية:
ارتفاع مبلغ املداخيل اجلماعية الباقي استخالصها
يتكون الباقي استخالصه من الديون املستحقة لفائدة اجلماعة من مداخيل أكرية محالت السكنى واحملالت التجارية
على وجه اخلصوص .لكن رغم أن هذه الديون خاضعة ملقتضيات تعاقدية محددة في عقود الكراء ،إال أن اجلماعة لم تتخذ
اإلجراءات الضرورية لتفعيلها .وقد وصل مبلغ الباقي استخالصه نهاية سنة  2012إلى  166.028,00درهما.
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عدم التأكد من صدقية اإلقرارات التي يدلي بها امللزمون بالرسم املفروض على محالت بيع املشروبات
ال تقوم املصلحة املكلفة بالوعاء (مصلحة احملاسبة واملداخيل) من التأكد من صدقية املعطيات الواردة باإلقرارات التي
يدلي بها امللزمون بالرسم املفروض على محالت بيع املشروبات ،السيما عن طريق مقارنتها برقم املعامالت املصرح به
لدى مديرية الضرائب ،وهو ما يفسر ضعف وعدم انتظام املبالغ احملصلة من هذا الرسم ،حيث وصل هذا الرسم خالل
سنة  2012مبلغ  4.655درهما ،وهو ما يوازي رقم معامالت ب  13درهما يوميا.
ضعف املداخيل املتعلقة بواجبات االحتالل املؤقت للملك اجلماعي ألغراض جتارية وعدم انتظامها
لم تقم اجلماعة بتصفية واستخالص واجبات االحتالل املؤقت للملك اجلماعي ألغراض جتارية خالل السنوات املالية 2006
و 2007و ،2008في حني مت استخالص مبالغ ضعيفة وغير قارة من هذه الواجبات خالل السنوات املوالية.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —مضاعفة اجلهود لتقليص حجم الباقي استخالصه ،وتفعيل املقتضيات التعاقدية للديون املنظمة بواسطة
عقود خاصة ،عوض اللجوء إلى مسطرة حتصيل الديون العمومية الواردة بالقانون .15.97
— —احلرص على تطبيق اجلزاءات عن اإلقرار املتأخر واألداء خارج اآلجال القانونية.
— —توفير الوسائل البشرية واملادية الالزمة لقيام مصلحة احملاسبة واملداخيل مبهامها.

سادسا .تدبير النفقات اجلماعية
يعتبر تدبير النفقات من املعايير األساسية لتقييم جودة التدبير اجلماعي بصفة عامة .غير أن التحريات التي قام بها
اجمللس اجلهوي للحسابات بجماعة عرباوة بينت وجود بعض النواقص على هذا املستوى:

1 .1غياب نظام محكم لتقدير احلاجيات وبرمجة املقتنيات
عدم دقة التقديرات املتعلقة باالعتمادات املفتوحة
عرف حجم االعتمادات امللغاة واالعتمادات املرحلة خالل الفترة املمتدة من  2006إلى  ،2012تطورا مهما ،وهو مؤشر على
ضعف استعمال االعتمادات املتوفرة لدى اجلماعة مما يحرم الساكنة من االستفادة من التجهيزات واملرافق التي ميكن
إجنازها لو استعملت االعتمادات املتوفرة في حينها.
اختالالت في نظام االقتناء عن طريق سندات الطلب
ال تقوم اجلماعة ببرمجة مسبقة ملشترياتها كما ال يوجد أي تنسيق بني مصلحة احلسابات واملداخيل واملصلحة املكلفة
باخملزن اجلماعي وباقي املصالح.
وعلى صعيد آخر ،ال تقوم اجلماعة مبسك السجالت والدفاتر املنصوص عليها في املرسوم رقم  2 .76. 576املتعلق مبحاسبة
اجلماعات احمللية وهيئاتها السيما سجل الفاتورات والصفقات ودفتر تسجيل الطلبات أو األدوات أو األشغال وكناش
تسجيل الفاتورات واملذكرات املتلقاة وسجل تتبع نفقات االستثمار املنجزة في نطاق الترخيصات في البرامج.
غياب نظام لتتبع وتدوين تسلم وتسليم التوريدات وعدم مسك سجل دخول وخروج املشتريات من اخملزن
اجلماعي
ال تعتمد اجلماعة أي نظام محدد لتسلم وتسليم املقتنيات .كما ال تقوم مبسك سجل خاص لتتبع دخول املشتريات إلى
اخملزن اجلماعي وتسليمها إلى املصالح املعنية .كما لوحظ غياب أي شكل من أشكال التنسيق بني مصلحة املقتنيات
واملكلف بتسلم املشتريات ،بحيث يكتفي املكلف باملستودع بتسلم املشتريات من املمونني ،دون التوفر على نسخ من
سندات الطلب أو الصفقات العمومية موضوع هذه التوريدات.
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2 .2اختالالت في صرف نفقات الوقود والزيوت
عدم احترام شروط تنفيذ نفقات اقتناء احملروقات والزيوت
تقوم اجلماعة بشراء كميات مهمة من الوقود عن طريق سندات الطلب رغم أنها ال تتوفر على خزانات لتخزين هذه
التوريدات .وقد بينت التحريات بعني املكان أن اجلماعة تؤدي نفقات الوقود للممون قبل تسلمها ،وهو ما يشكل خرقا
لقواعد االلتزام بالنفقة ولقاعدة األداء بعد إجناز العمل.
عدم التأكد من صدقية الكميات املستهلكة من الوقود
يتم استهالك الوقود مقابل تسليم املكلف باملستودع للمستفيدين أدونات يتراوح مبلغها ما بني  100و 500درهما،
يسلمها هذا األخير حملطة البنزين املعنية .غير أن اجلماعة ال تقوم بتتبع االستهالك اخلاص بكل سيارة ومدى تطابقه
للمسافات املقطوعة ،علما أن العدادات الكيلومترية للسيارات والشاحنات معطلة .إضافة إلى كون تسليم أدونات
التزود بالوقود ال يتم مقابل توقيعات املستفيدين.
في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على ضبط التقديرات املتعلقة بفتح االعتمادات لضمان توزيع أمثل ملوارد اجلماعة.
— —العمل على وضع مسطرة محددة لضبط مختلف عمليات الصرف عن طريق سندات الطلب ،متكن من حتديد
املهام واملسؤوليات.
— —وضع نظام مضبوط لتنظيم عمل اخملزن اجلماعي مما ميكن من احملافظة على مقتنيات وممتلكات اجلماعة.

214

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

 - IIجواب رئيسة اجمللس اجلماعي لعرباوة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال :تدبير التجهيزات اجلماعية
1 .1عدم استغالل التجهيزات املنجزة بالسوق األسبوعي
تهيئة وإجناز ساحة لبيع السمك داخل السوق األسبوعي
عمل اجمللس اجلماعي لعرباوة منذ انتدابه على النهوض بالبنية التحتية باجلماعة وخاصة السوق األسبوعي نظرا للدور
السوسيواقتصادي الذي يلعبه حيث قام اجمللس بإصالح عدة مرافق به واملتمثلة في ساحة لبيع السمك بتكلفة
إجمالية  121.931درهم ،وقامت املصلحة التقنية للجماعة بعملية تقسيم لهذه الساحة بشكل يناسب عدد الباعة.
إال أنه رغم احملاوالت احلبية التي قام بها اجمللس عن طريق ربط االتصال بهؤالء الباعة إلقناعهم بإعادة التموضع باملكان
املذكور إال أن ذلك لم يكن كافيا ،بحيث متت مراسلة السلطة احمللية في املوضوع عدة مرات من أجل إعادة متوضع هؤالء
الباعة ولكن دون جدوى.
تهيئة موقف للسيارات بالسوق األسبوعي
قام اجمللس بتهيئة موقف للسيارات بالسوق األسبوعي لعرباوة الذي أصبح يعتبر ضمن مرافق هذا األخير ويستغل من
طرف املكتري.أما بخصوص عدم استعمال هذا املرفق أثناء انعقاد السوق فهذا يدخل ضمن اإلجراءات التنظيمية التي
يعود فيها االختصاص للسلطة احمللية.
إصالح بئر وصهريج ضخ املياه بالسوق األسبوعي
وفي إطار سعي اجمللس إلى حتسني خدماته اجلماعية ,قام بإصالح بئر وصهريج ضخ املياه بالسوق األسبوعي والذي كان
مهمال وغير مستغل لعدة سنوات ,حيث عمل اجمللس على تهيئته وربطه بسقايات عمومية متواجدة مبختلف أماكن
السوق ،إال أن هذه السقايات تستغل فقط في فصل الصيف .وجتدر اإلشارة إلى أن اجملزرة املتواجدة بالسوق مزودة باملاء
انطالقا من البئر.

2 .2عدم استغالل احملجز اجلماعي اجلديد كمورد للرفع من مداخيل اجلماعة
قرر اجمللس اجلماعي لعرباوة في دورته العادية لشهر فبراير  2011إحداث محجز جماعي أمام مقر دار اجلماعة وذلك بعد
إجناز مركب سوسيورياضي للقرب املندمج بشراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة باحملجز السابق ،حيث أن هذه العملية
نتج عنها توقف املداخيل اخلاصة باحملجز .وقد شرع اجمللس في استغالل هذا املرفق مباشرة بعد انتهاء األشغال به
وتسليمه مؤقتا إلى اجلماعة بتاريخ . 2013 /03 /25

ثانيا :تهيئة وصيانة قنوات الصرف الصحي واملطرح العمومي
1 .1ضعف شبكة قنوات الصرف الصحي وعدم صيانتها
يعود تاريخ إجناز شبكة الصرف الصحي بعرباوة إلى عهد احلماية ،بحث أصبحت تعاني عدة مشاكل ناجمة أساسا
عن جدور أشجار األوكاليبتوس املتواجد على الطريق اإلقليمية رقم  4208والتي كانت موضوع معاينة من طرف جلنة
إقليمية لدراسة إمكانية اجتثاث هذه األشجار وإصالح بعض املقاطع بالشبكة .ووعيا من اجمللس بخطورة هذا املشكل
تقدم بطلب دعم مالي إلصالح هذه الشبكة إلى املديرية العامة للجماعات احمللية والذي ستستفيد مبوجبه اجلماعة من
مبلغ قدره  3.500.000درهم ،باإلضافة إلى دعم خاص لتمويل هذا املشروع قدره  1.300.000درهم من صندوق التنمية
القروية واملناطق اجلبلية .أما بخصوص األعطاب الطفيفة التي تصيب الشبكة فاجمللس يقوم بتعاون مع اجلماعات
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اجملاورة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإصالحها بواسطة آليات خاصة لهذا الغرض والتي ال تتوفر عليها
اجلماعة.

2 .2التخلص من النفايات املنزلية بشكل عشوائي
جتب اإلشارة بأن املطرح املوجود بدوار الشكور هو تابع لبلدية القصر الكبير والذي كان موضوع احتجاج الساكنة القريبة
من املطرح وباألخص دوار الشكور وجمعيات اجملتمع املدني ،وقد قام أعضاء اجمللس اجلماعي لعرباوة والسلطة احمللية
مبعاينة الوضع ومت إخبار السلطة اجلهوية بهذا املشكل والتي قامت بإيفاد عدة جلان في هذا الشأن.
تتوفر جماعة عرباوة على مطرح عمومي باملركز وليس بدوار الشكور ،وقد انخرطت اجلماعة في املشروع اإلقليمي لتدبير
النفايات املنزلية في إطار اجملموعة الرابعة التي تضم جماعة قرية بن عودة  ،اللة ميمونة ،واد اخملازن وبلدية سوق أربعاء
الغرب .

ثالثا .تدبير اجملال اجلماعي
1 .1انتشار ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص
تقوم اجلماعة القروية لعرباوة بتسخير جميع ما لديها من إمكانيات مادية وبشرية حملاربة هذه الظاهرة ،حيث عملت
على اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة في حق اخملالفني لقانون  12-90املتعلق بالتعمير ,بكل من احلي العبسالمي
وحي املسجد ,وللحد من هذه الظاهرة ،يسعى اجمللس إلى إعادة هيكلة هذه األحياء.

2 .2تسليم رخص للربط بالشبكة الكهربائية تخص بنايات عشوائية فوق األمالك اخلاصة للدولة
يجب التذكير إلى أن األراضي الفارغة املتواجدة مبركز عرباوة أغلبها تابع للملك اخلاص للدولة واجلماعات الساللية،
فاجلماعة تعاني من مشكل الترامي على هذه األمالك ,وقد قامت مندوبية األمالك مبتابعة عدد كبير من املترامني قصد
إخالء األراضي املستغلة من طرفهم ،أما بخصوص البنايات الكائنة بحي املسجد والعبسالمي فهذا املكان يسعى
اجمللس إلى إعادة هيكلته ,ويبقى دور إدارة أمالك الدولة والسلطة احمللية ضروريا للحد من الترامي على هذه األمالك.

رابعا :تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم توفر مصلحة املمتلكات على املوارد البشرية واملادية الكافية للقيام مبهامها
تسعى اجلماعة القروية لعرباوة إلى هيكلة إدارتها ,إال أن هناك نقص كبير في األطر اإلدارية املكونة والتي ميكن
تكليفها ببعض املهام وخاصة تدبير األمالك اجلماعية ,كما أن النقص احلاصل في املوظفني مرده إلى إحالة البعض
على التقاعد ،وقد طالبت رئاسة اجمللس من السلطات الوصية إمكانية فتح باب التوظيف وذلك من أجل سد اخلصاص
احلاصل باملوارد البشرية باجلماعة.

2 .2سوء تدبير ملفات األمالك اجلماعية
تسعى اجلماعة الى تسوية جميع األمالك املستغلة من طرفها حتى تكون في وضعية قانونية جيدة ،وقد قامت أوال
بإحصاء شامل جلميع هذه األمالك ،ومت إعداد امللفات التقنية واإلدارية ،مع فتح اعتمادات كافية القتنائها ،إال أن هذه
املسطرة تظل معقدة حيث ارتأى اجمللس إلى التعاقد مع موثق لهذا الغرض.

3 .3عدم تفعيل املقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء
تتوفر اجلماعة على عشر ( )10محالت جتارية بكل من مركز عرباوة ومركز اخلضاضرة ،تستغل بعقود كراء أبرمت في
عهد اجملالس السابقة ،وهذه العقود تتضمن شروط والتزامات غير منصفة ال ميكن معها للجماعة مراجعتها وهي
نوعان عقود غير محددة اآلجال وأخرى محدودة األجل ولكنها جتدد تلقائيا عند االنتهاء  .ورغم ذلك ،فإن اجلماعة تقوم
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عند نهاية كل سنة مالية بإعداد قوائم األوامر باالستخالص جلميع هذه األكرية تودع لدى القابض خازن اجلماعة والذي
يقوم باستخالصها ،كما أن اجلماعة تعاني من عدم التزام بعض املكترين ببنود عقود الكراء وخاصة فيما يتعلق بعدم
استغالل هذه احملالت في النشاط الوارد بالعقد  .وقد اتخذت اجلماعة في هذا الشأن التدابير الالزمة قصد إفراغ احملل
الذي أصبح عرضة للتالشي واالنهيار مبركز عرباوة ،حيث تقدمت اجلماعة بشكاية في املوضوع إلى السيد رئيس احملكمة
االبتدائية بسوق أربعاء الغرب.

4 .4عدم حتفيظ املمتلكات العقارية اجلماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية والعقارية ملقر اجلماعة
والسوق األسبوعي
تسعى اجلماعة القروية لعرباوة إلى تسوية وضعية جميع األمالك املستغلة من طرفها حتى تتمكن من القيام مبسطرة
التحفيظ تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية رقم  57بتاريخ  21أبريل  1998املتعلقة بتحفيظ املمتلكات العقارية
للجماعات احمللية .
كما قامت اجلماعة القروية لعرباوة بإعداد امللف القانوني لتسوية القطعة األرضية املنجز فوقها السوق األسبوعي
وأن امللف بيد سلطة الوصاية قصد إصدار قرار االقتناء .أما بخصوص مقر دار اجلماعة فقد مت الشروع في إعداد امللف
القانوني لهذه التسوية وذلك بعد إعداد امللف التقني اخلاص بتوسيع هذا املقر.

5 .5شغل امللك العام اجلماعي دون تراخيص مسبقة
إن اجلماعة القروية لعرباوة نظرا لتواجدها فوق أراضي أغلبها تابعة ألمالك الدولة واجلماعات الساللية ،فإنها ال تتوفر
على ملك عام جماعي باستثناء جتزئة واد اخملازن ،حيث أن عملية االحتالل تقتصر فقط على وضع مواد البناء .أما بالنسبة
لإلحتالالت األخرى باجلماعة فإن مصالح أمالك الدولة واجلماعات الساللية والسلطة احمللية تظل صاحبة االختصاص
في هذا الشأن .أما فيما يخص مشكل بناء األكشاك مبركز عرباوة فقد اتخذ اجمللس في حق اخملالفني إجراءات املتابعة
القضائية .كما مت إخبار السلطات العليا بهذا الترامي من أجل إنهائه ،وأن هذه القضية معروضة اآلن أمام احملاكم.

خامسا :تدبير املداخيل اجلماعية
1 .1ضعف مجهود حتصيل املداخيل اجلماعية وعدم اتخاذ االجراءات الكفيلة بتطوير الوعاء الضريبي
صنفت اجلماعة القروية لعرباوة من اجلماعات الفقيرة باململكة  ,تعتمد أساسا في مواردها على حصتها من الضريبة
على القيمة املضافة  ,إال أن اجمللس ووعيا منه بضرورة تنمية موارده الذاتية واحملولة والبحث عن موارد جديدة استعدادا
خملطط اجلهوية املوسعة فقد قام اجمللس مبا يلي :
•إدخال ثالث أحياء ضمن تصميم التهيئة لالستفادة من رسم السكن واخلدمات اجلماعية ,إال أن مشكل
الباقي استخالصه يؤثر سلبا على ميزانية اجلماعة  ,وهذا يحتاج إلى تضافر املزيد من اجلهود من طرف
مصالح القباضة .
•إصالح السوق األسبوعي للرفع من قيمته اإليجارية ،والتي ارتفعت بنسبة  % 30مبقارنة مع السنوات املاضية
 .كما قام اجمللس ببناء محجز جماعي الذي أصبح جاهزا منذ تاريخ . 2013 /03 /25
•دراسة إمكانية إحداث جتزئة سكنية جديدة مبركز عرباوة من طرف شركة العمران .
ارتفاع مبلغ املداخيل اجلماعية الباقي استخالصها :
إن املبالغ الباقي استخالصها تتعلق أساسا بالضرائب والرسوم احملولة التالية  :ضريبة املباني – ضريبة الصيانة – رسم
السكن – رسم اخلدمات اجلماعية – ضريبة التجارة – الرسم املهني باإلضافة إلى بعض املبالغ الضعيفة من منتوج كراء
بنايات للسكنى – الضريبة على محال بيع املشروبات – الرسم على النقل العمومي للمسافرين –منتوج كراء محالت
جتارية .
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اجلدول التالي سيسلط الضوء على هذه املقارنة :
ضريبة
املباني

الضرائب
والرسوم
الباقي
استخالصه
النسب
املائوية

ضريبة
الصيانة

498.573.93 60.604.60
2.8

23.6

رسم
السكن

النقل
رسم اخلدمات كراء بنايات منتوج بيع
ضريبة التجارة الرسم املهني محالت جتارية العمومي
السكن املشروبات
اجلماعية
للمسافرين

2854.70

362.752.08

97.898.00

816.80

1.3

17

4.6

0.03

570.872.36 374.776.97
17.7

27

43.512.90
2

مداخبل
طارئة

102.60.18 61.036.00
2.8

0.4

ومن خالل حتليل النسب املائوية باجلدول أعاله جند أن الضرائب احملولة هي سبب ارتفاع املبلغ الباقي استخالصه والذي
يبقى على مصالح القباضة بذل مزيد من اجلهود الستخالصه.أما فيما يتعلق بالذيون املتعلقة مبختلف األكرية فإن
اجلماعة جتد نفسها مقيدة ببنود تعاقدية محددة في عقود كراء التي سبق وأن أبرمت من طرف اجملالس السابقة  ,حيث
يصعب فسخها أو الترافع أمام احملاكم في شأنها.
عدم التأكد من صدقية اإلقرارات التي يدلي بها امللزمون بالرسم املفروض على محالت بيع املشروبات
إن الرسم املفروض على محالت بيع املشروبات يتم بناء على بيانات األداء املقدمة من طرف مستغلي هذه احملالت الشهر
املوالي ،لكل أشطر السنة ،وهذه البيانات يتم استخالصها من طرف وكالة املداخيل اجلماعية بعد االطالع عليها
وتوقيعها من طرف اآلمر بالصرف ،وعند انتهاء السنة املالية يتم تقدمي اإلقرار السنوي من طرف املستغلني والذي نحرص
فيه على صدقية املعطيات الواردة به .ومبا أن املداخيل الناجتة عن التصريح برقم املعامالت في إطار الضريبة على القيمة
املضافة لدى مديرية الضرائب حتول لفائدة صندوق جماعتنا ،فنحن نعمل إلى جانب هذه املديرية على اعتبار أن شسيع
اجلماعة عضورسمي ضمن جلنة إحصاء هؤالء امللزمني للتأكد من صحة أرقام املعامالت املصرح بها لدى مديرية الضرائب
من طرف امللزمني  .أما بخصوص عدم انتظام مداخيل الرسم املفروض على محاالت بيع املشروبات ،فهذا يرجع أساسا
إلى عدم اإلدالء باالقرارات في وقتها وأن اجلماعة تتبع اإلجراءات القانونية (اإلشعار األول – اإلشعار الثاني )ثم تطبيق
اجلزاءات الضرورية.
ضعف املداخيل املتعلقة بواجبات االحتالل املؤقت للملك اجلماعي ألغراض جتارية وعدم انتظامها
إن واجبات االحتالل املؤقت ال ميكن القيام بها إال داخل امللك اجلماعي ،ومبا أن اجلماعة تتواجد فوق أراضي جلها تابعة مللك
اجلماعات الساللية واألمالك اخملزنية فإن املبالغ املستخلصة تظل ضعيفة وتخص فقط احتالل ملك جماعي واحد يتعلق
باأللعاب املتنقلة خالل شطر واحد من كل سنة ابتداء من  2011 2010- 2009و 2012مبناسبة موسم عاشوراء .

سادسا :تدبير النفقات اجلماعية
1 .1غياب نظام محكم لتقدير احلاجيات وبرمجة املقتنيات
عدم دقة التقديرات املتعلقة باالعتمادات املفتوحة
إن اجمللس أثناء دراسته مليزانية التسيير  ,يقوم بفتح اعتمادات مهمة بجميع فصول امليزانية والتي ميكن استعمالها في
تسيير الشأن احمللي خالل سنة كاملة  ,إال أنه وأثناء التسيير ميكن االستغناء عن بعضها والترشيد احملكم للبعض اآلخر
 ,ينتج عنه تسجيل اعتمادات ملغاة والتي تدخل بدورها ضمن الفائض احلقيقي الذي تتم برمجته في مشاريع تنموية
باجلزء الثاني بامليزانية أما فيما يخص اعتمادات التجهيز املنقولة فجميعها مبرمجة في مشاريع تهم حاجيات اجلماعة.
إال أن مسطرة صرفها تظل قوانينها مجحفة حيث ال ميكن للمجلس أن يصرف أكثر من مائتي ألف درهم كسند طلب
في كل سنة سواء تعلق األمر باالقتناءات أو االصالحات .كما أن مسطرة إجناز املشاريع بواسطة طلبات العروض تظل
معقدة في جميع مراحلها ( الدراسة الطبوغرافية  ,دراسة التربة  ,الهندسة املعمارية ,دراسة االسمنت واحلديد) .إال
أن اجلماعة رغم كل ذلك تعمل جاهدة لتخطي هذه الصعاب  ,وخالل سنة  2013-2012مت االفراج عن عدة مشاريع
منها  :بناء احملجز اجلماعي  ,إصالح وتعبيد جميع الطرق مبركز عرباوة  ,تهيئة ثالث حدائق عمومية  ,إصالح وترميم بناية
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جماعية مت تخصيصها كذار الثقافة  ,مشروع إحداث مركز جتاري  ,مشروع توسيع مقر دار اجلماعة  ,ترصيف بعض األزقة
داخل املركز  ,حفر بئر بالسوق األسبوعي وآخر باملركز  ,بناء موقف للسيارات بالسوق  ,توسيع وإعادة بناء شبكة اإلنارة
العمومية باملركز  ,بناء مستودع جماعي  ,مشروع تهيئة عني البروال باإلضافة إلى عدة اقتناءات منها سيارة مصلحة ,
شاحنة للنفايات ،شاحنة صهريج للماء ،شاحنة برافع هدروليكية وجرافة وكذا أثاث املكاتب وأثاث املعلوميات ،كما مت
إدخال البرنامج املعلوماتي مبصلحة احلالة املدنية.
اختالالت في نظام االقتناء عن طريق سندات الطلب
إن نظام صرف االعتمادات عن طريق سندات الطلب باجلماعة سواء تعلق األمر بأشغال اإلصالحات أو االقتناءات فإنه
ينفذ وفق إجراءات مسطرية محلية تخضع أساسا إلى املوضوعية والشفافية .إذ بعد حتديد احلاجيات السنوية وفتح
االعتمادات الكافية لها  ,تقوم املصلحة املكلفة (القسم التقني بالنسبة جلميع األشغال واملصلحة املكلفة باخملزن
اجلماعي بالنسبة جلميع االقتناءات) بتحديد الكميات املطلوبة  ,فتعرض على جلنة محلية تضم اآلمر بالصرف  ,حيسوبي
اجلماعة والتقني أو املكلف باخملزن اجلماعي  .وبعد االطالع عليها يتم اختيار املقاولني أو املمونني املعروفني وتقوم مصلحة
احملاسبة بإرسال مقترح االلتزام إلى مصالح القباضة  ,وبعد التأشير عليه يتم تسليم املقاول أو املمول سند الطلب
والذي تعود مسؤولية مراقبة الكميات املنجزة أو املقتناة إلى املصلحة التقنية أو املصلحة املكلفة باخملزن اجلماعي.
أما بخصوص السجالت املتوفرة لهذه الغاية  ,فهناك بقسم احملاسبة سجل سندات الطلب والفاتورات  ,سجل الصفقات
,سجل تتبع النفقات وكذا سجل تدوين األدوات والعقارات وترقيمها .أما بالنسبة للمصلحة املكلفة باخملزن اجلماعي
فلديها سجل تلقي وتوزيع لوازم املكتب واألدوات واألثاث وسجل توزيع احملروقات.

2 .2اختالالت في صرف نفقات الوقود والزيوت
عدم احترام شروط تنفيذ نفقات اقتناء احملروقات والزيوت
إن عملية اقتناء احملروقات تظل جد معقدة بسبب قلة املزودين لهذه املادة ،ومبا أن ثمنها موحد فإن اجلماعة تلجأ إلى اختيار
ممول دو معايير متعددة منها معيار القرب من اجلماعة  ,وفيما يخص طريقة تنفيذ نفقة هذا التزويد فإن اجلماعة قبل
أدائها ملبلغ سند الطلب تستلم من املزود سندات املتبقيات عبارة عن أدونات تعادل قيمة سند الطلب وهذه اإلجراءات
شبيهة مبا يعمل به الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية .وتفاديا لكل لبس في املوضوع فإن اجمللس يعتزم
بناء خزان لتخزين هذه التوريدات.
عدم التأكد من صدقية الكميات املستهلكة من الوقود
إننا وكما سبقت اإلشارة إليه فاجمللس حريص على ترشيد نفقات امليزانية اجلماعية إال أنه وبحكم تواجد اجلماعة على
بعد  105كلم من العمالة التابعة لها وكذا  30كلم عن الدائرة والقباضة ملؤشر على أن استهالك الوقود املسجل لكل
سيارة فهو موضوعي .كما أن اجلماعة تتوفر على حظيرة مهمة من اآلليات وسيارات املصلحة.
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اجلماعة القروية لال ميمونة
)إقليم القنيطرة(

تقع اجلماعة القروية لال ميمونة بإقليم القنيطرة ،التابع جلهة الغرب الشراردة بني احسن .وقد أحدثت سنة  ،1963ومتتد
على مساحة  243كلم مربع .ويصل عدد سكانها ،حسب إحصاء السكان لسنة  ،2004إلى  24.800نسمة موزعني على
مركز لال ميمونة و 20دوارا .من الناحية االقتصادية ،تتوفر اجلماعة على غطاء غابوي ميتد على مساحة  1097هكتارا،
وتعتمد اجلماعة على الفالحة سواء السقوية أو البورية ،إضافة إلى نشاط صناعي تقليدي يهم باخلصوص وحدات
لتصبير الزيتون.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت املهمة الرقابية بتراب اجلماعة عن تسجيل عدد من املالحظات نورد أهمها كما يلي:

أوال .تدبير املشاريع والنفقات اجلماعية
1 .1غياب مخطط جماعي للتنمية االجتماعية واالقتصادية
على الرغم من توفر اجلماعة القروية لال ميمونة على مؤهالت اقتصادية مهمة ،بحكم موقعها اجلغرافي ،وعلى
تراكم إداري وتدبيري ،بالنظر إلى كونها تعتبر من بني أقدم اجلماعات القروية (أنشأت سنة  1959في أول تقسيم إداري
للمملكة) .إال أنها ال تتوفر على مخطط جماعي للتنمية االجتماعية واالقتصادية يحدد بشكل جلي إطار تدخالتها في
مختلف اجملاالت التنموية ،وهو ما يحول دون متكنها من قواعد احلكامة اجليدة ومعايير التخطيط الدقيق من أجل ترشيد
استعمال مواردها.

2 .2قصور في تدبير مشروع بناء املقر اجلديد للجماعة
مت إسناد مشروع بناء املقر اجلديد للجماعة القروية لال ميمونة للمقاولة «ل.م»  ،ضمن الصفقة العمومية رقم 2005 /6
بتاريخ  25أكتوبر  2005مببلغ  1.037.000,00درهم ،وقد عرف إجناز هذا املشروع عدة اختالالت نوردها كما يلي:
عدم استفادة اجلماعة من مزايا املنافسة
حيث إنه على الرغم من تقدم  3مقاوالت للمنافسة لنيل الصفقة املعنية ،لم تتمكن اجلماعة فعليا من االختيار بني
أكثر من عرض واحد ،ويتعلق بعرض أثمان املقاولة «ل.م» .وذلك نظرا إلقصاء املتنافسني اآلخرين ،ألسباب تتعلق أساسا
بتكوين امللف (عدم التأشير على صفحات كناش التحمالت أو على نظام االستشارة)؛
سوء تقدير كلفة األشغال
نتيجة لسوء تقدير كلفة املشروع ،لم يكن املبلغ املعتمد في الصفقة كافيا لتغطية كلفة إجناز جميع األشغال
الضرورية لبناء مقر اجلماعة ،مما اضطرت معه اجلماعة إلى اللجوء إلى الزيادة في حجم األشغال بنسبة  ،% 10وطلب
اعتماد إضافي مببلغ  200.000,00درهم للتمكن من إمتام أشغال مقر اجمللس اجلماعي .وبذلك وصلت الكلفة اإلجمالية
ألشغال بناء املقر اجلماعي اجلديد إلى  1.329.547,09درهم ،أي بزيادة  % 28,21عن الكلفة األصلية للصفقة؛
عدم تقيد املقاولة بإجناز كافة األشغال موضوع الصفقة
لوحظ أن االرتفاع في الكلفة احلقيقية لألشغال يرجع باألساس إلى عدم تقيد املقاولة بإجناز األشغال حسب الكميات
احملددة في الصفقة ،مما أدى إلى ارتفاع كميات األشغال في بعض الفصول وبالتالي ارتفاع كلفتها وانعكس انخفاضا
في فصول أخرى .وهكذا ،عرفت األشغال املتعلقة باإلسمنت املسلح ارتفاعا بنسبة  % 99,20لتصل كلفتها إلى
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 310.667,50درهم فيما ارتفعت كلفة الطالء بنسبة % 75,97وكلفة أشغال الزجاج والصباغة ب  % 65,18وكلفة
أشغال منع التسربات ب  % 53,18وكلفة األشغال الكبرى ب  % 38,63وكلفة تكسية األرض واحليطان ب .% 31,23في
املقابل ،انخفضت كلفة األشغال اخملتلفة بأكثر من  .% 90بل إن  % 45من الفصول احملددة بالصفقة لم يتم إجنازها.
وقد اضطرت اجلماعة لطلب اعتماد إضافي مببلغ  200.000,00درهم إلمتام األشغال املتعلقة بتهيئة وتبليط املساحة
احمليطة باملقر اجلديد ،وإمتام أشغال جنارة اخلشب والزجاج لألبواب والنوافذ واخلزانات.
جتاوز املدة التعاقدية إلجناز األشغال دون تطبيق غرامات التأخير
استغرقت مدة إجناز املقر اجلماعي اجلديد  16شهرا و 7أيام .وبذلك تكون املقاولة قد جتاوزت املدة احملددة في دفتر الشروط
اخلاصة ب  8أشهر و 7أيام .على الرغم من ذلك ،لم تقم اجلماعة بتطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في الفصل 4
من الدفتر املذكور املقدرة ب  % 10من املبلغ األصلي للصفقة أي  103.776,94درهم .كذلك ،لم ميكن إجناز الصفقة من
توفير مقر صالح لالستعمال ،حيث اقتضى األمر أربع سنوات ابتداء من تاريخ بدء األشغال للحصول على مقر مالئم
الحتضان املصالح اجلماعية.

3 .3قصور في تدبير مشروع أشغال تهيئة الشارع الرئيسي بلال ميمونة
بتاريخ  18مارس  ،2010مت إسناد الصفقة رقم  2010 /01املتعلقة بتهيئة الشارع الرئيسي باجلماعة القروية لال ميمونة
ملقاولة «مسترا» مببلغ  4.721.220،00درهم .وقد مت متويل هذه الصفقة مبوجب قرض من صندوق التجهيز اجلماعي .وقد
أثار هذا املشروع املالحظات التالية:
عدم احترام املواصفات التقنية عند إجناز بعض األشغال
على الرغم من حداثة املشروع ،لوحظ وجود بعض التصدعات واحلفر على مستوى مقاطع من الطريق وعلى جنبات
الرصيف ،إضافة إلى عدم فعالية قنوات صرف مياه األمطار .ويرجع هذا األمر في جزء منه إلى ضعف التتبع واإلشراف
التقني على األشغال ،حيث لوحظ في هذا الشأن عدم انتظام زيارات التتبع التقني ألشغال املشروع من طرف مصالح
القسم التقني بوالية جهة الغرب الشراردة بني احسن وعدم التعاقد مع مكتب للدراسات للقيام مبهام املراقبة والتتبع
على الرغم من تنصيص املادة  31من دفتر الشروط اخلاصة على ذلك؛
عدم تطبيق غرامات التأخير على الرغم من التأخير املسجل في إجناز األشغال
إذ يتضح من مختلف التواريخ باألمر باخلدمة والتوقف واستئناف اخلدمة ،إضافة إلى تاريخ التسلم املؤقت لألشغال على
أن املدة احملددة في  6أشهر إلجناز األشغال قد مت جتاوزها بشهر و 29يوما .وعلى الرغم من جتاوز املدة احملددة في املادة  9من
دفتر الشروط اخلاصة ،لم تقم اجلماعة بتطبيق غرامة التأخير املقدرة ب  472.122,00درهم.

4 .4حتمل نفقات متعلقة باالختصاصات احملولة في غياب سند تعاقدي
لوحظ حتمل ميزانية اجلماعة لنفقات تتعلق باختصاصات محولة .غير أن هذا النقل لم يكن مقترنا بتحويل املوارد
الالزمة ملمارسة هذه االختصاصات ،وهو ما يتنافى مع مقتضيات املادة  43من القانون  78 - 00املتعلق بامليثاق اجلماعي.
ويهم األمر سند الطلب مببلغ  17.640،00درهم اخملصص لترميم مدرسة لال ميمونة بتاريخ  14مارس .2008

5 .5أداء نفقات اقتناء احملروقات والزيوت قبل إجناز اخلدمة
تقوم اجلماعة بشراء كميات مهمة من الكازوال عن طريق سندات الطلب رغم أنها ال تتوفر على خزانات لتخزين هذه
التوريدات .وقد بينت التحريات بعني املكان أن اجلماعة تؤدي نفقات الوقود للممون قبل تسلمها لهذه التوريدات .وهو ما
يشكل خرقا لقواعد االلتزام بالنفقة ولقاعدة األداء بعد إجناز العمل.
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لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام مقتضيات املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال رقم 2.99.1087
بخصوص تسجيل األوامر باخلدمة وتقيد املقاول بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها بواسطة أوامر اخلدمة؛
— —تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها بكناش التحمالت طبقا للسير احلقيقي لألشغال؛
— —حتري الدقة في حتديد املواصفات السيما التقنية منها ،ومحتوى األشغال عمال مبقتضيات املادة  4من املرسوم
املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة .
— —التقيد مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة  43من القانون  78 - 00املتعلق بامليثاق اجلماعي مبناسبة تنفيذ
اختصاصات محولة.

ثانيا .تدبير التجهيزات اجلماعية
1 .1عدم احترام املقتضيات التعاقدية املرتبطة بتدبير مداخيل ونظافة السوق األسبوعي واملرافق
التابعة له
تتوفر جماعة لال ميمونة على سوق أسبوعي ،ينعقد كل يوم سبت ،ويعتبر ثاني أهم سوق قروي باجلهة .وتقوم جماعة
لال ميمونة بكراء السوق األسبوعي واملرافق التابعة له فيما تقوم بالتدبير املباشر للمجزرة اجلماعية.
ويدر استغالل هذين املرفقني اجلماعيني على ميزانية اجلماعة موارد مالية سنوية هامة تراوحت ،خالل الفترة املمتدة
من  2006إلى  ،2012ما بني  1.033.333,00درهم و 1.633.400,00درهم بالنسبة للسوق األسبوعي و 101.032,00درهم
و 129.279,00درهم بالنسبة للمجزرة اجلماعية .وقد أثيرت بهذا اخلصوص املالحظات التالية:
عدم انتظام مداخيل إيجار السوق
لوحظ أن مداخيل إيجار السوق اجلماعي عرفت انخفاضا مهما في بعض الفترات من سنة إلى أخرى ،جتاوز في بعض
األحيان  436ألف درهم ،عوض أن تعرف ارتفاعا أو على األقل استقرارا .وهو ما مت تسجيله بالنسبة للفترات من  2006إلى
 2007حيث سجل انخفاض ب  86.476,20درهم ومن  2008إلى  2009التي عرفت انخفاضا ب  419.233,10درهم ومن
 2011إلى  2012التي انخفضت فيها املداخيل ب  436.200,10درهم ،وهو أهم انخفاض خالل املرحلة كلها؛
تلبية اجلماعة لطلب غير مبرر بتخفيض قيمة الكراء بنسبة 18%
قامت اجلماعة بتخفيض السومة الكرائية للسوق األسبوعي خالل سنوات  2010 /2009و ،2012 /2011بنسبة  .18%مما
أدى إلى خفض مداخيل إيجار هذا املرفق احليوي مببلغ  554.400,00درهم حيث استقرت السومة الكرائية بعد التخفيض
في  1.328.400,00درهم خالل سنة  2010 /2009أي حتت سقف عرض املتنافس الثاني البالغ  1.540.000,00درهم وفي
 1.197.200,00درهم بالنسبة لسنة  2012 /2011فيما حدد املنافس الثاني عرضه في  1.400.000,00درهم؛
حتصيل واجبات السوق في فضاءات تتجاوز تلك املنصوص عليها في عقد اإليجار مع التقصير في
نظافة السوق
خالفا ملقتضيات البند  10من عقد اإليجار ،يقوم املكتري بتحصيل حقوق وواجبات السوق في فضاءات تتجاوز أبواب
السوق إلى الطريق العمومي .أيضا ،ال ينفذ املكتري التزاماته التعاقدية بخصوص نظافة السوق األسبوعي التي تقتضي
تنظيف السوق والطريق العمومي اجملاورة له كل أسبوع يوم انعقاد السوق واليوم الذي يليه.

2 .2قصور في توفير شروط النظافة املالئمة باجملزرة وأماكن بيع اللحوم
على الرغم من استفادة مرفق اجملزرة اجلماعية من إصالحات سنوية  ،إال أن ظروف االشتغال بها تظل بعيدة عن الشروط
الصحية والوقائية الضرورية ،خصوصا ما يتعلق بقنوات التفريغ ،والبئر اخملصصة لردم وإتالف األجزاء غير الصاحلة
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لالستهالك من حلوم الذبائح .إضافة إلى ذلك ،لوحظ تدني مستوى النظافة بأماكن بيع اللحوم احلمراء والبيضاء .وجتدر
اإلشارة إلى أن عامل ارتفاع عدد الذبائح باجملزرة ،من جهة ،وقلة االستهالك احمللي وعدم توفر محل للتبريد والتخزين ،من
جهة أخرى ،يقتضيان التحقق من مآل الكميات املتبقية من الذبائح ،وظروف تسويقها خارج اجلماعة القروية لال ميمونة
لتفادي أية مخاطر على الصحة العمومية.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة:
— —االلتزام بالسومة الكرائية املتعاقد بشأنها على إثر طلب عروض مفتوح ؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتسني ظروف الوقاية الصحية احمليطة بعمليات الذبح ومناولة اللحوم
طبقا للمعايير املعمول بها ،وخصوصا التقيد بتوجيهات املذكرة املشتركة بني وزارة الداخلية ووزارة الفالحة
والصيد البحري ،رقم  59بتاريخ  16أكتوبر  ،2012املتعلقة مبجازر اللحوم احلمراء؛
— —اتخاذ التدابير الضرورية لتزويد اجملزرة مبحرقة خاصة إلتالف اللحوم غير الصاحلة لالستهالك؛
— —احلرص على إلزام املصالح التابعة للمكتب الوطني للسالمة الغذائية بإجراء عمليات املراقبة الصحية
والوقائية طبقا لألنظمة اجلاري بها العمل وبطريقة منتظمة.

ثالثا  -تدبير التعمير واجملال الترابي اجلماعي
1 .1انتشار ظاهرة البناء العشوائي وإعادة الهيكلة
على الرغم من توفر اجلماعة القروية لال ميمونة على تصميم للتهيئة مصادق عليه بتاريخ  11غشت  2005إال أن ظاهرة
البناء العشوائي تعرف انتشارا كبيرا ومتزايدا  ،مما يتوجب معه اإلسراع في إيجاد احللول الناجعة لوقف هذا االنتشار
واحلد من تبعاته السلبية .وقد عرفت ظاهرة البناء العشوائي بتراب اجلماعة القروية لال ميمونة ارتفاعا كبيرا ،خصوصا
خالل فترات االنتخابات اجلماعية .وزاد من حدة هذه الظاهرة ندرة العقار اخملصص للتجزئات السكنية باملوازاة مع ارتفاع
الكثافة السكانية مبركز اجلماعة (  12ألف نسمة ) .وقد أدى هذا الوضع إلى حرمان ساكنة مهمة من االستفادة من
الربط بشبكة املاء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء ،وشبكة الصرف الصحي ،وإلى اللجوء إلى حلول بديلة تنطوي
على مخاطر صحية كبيرة من ضمنها االعتماد على احلفر العشوائية لصرف املياه العادمة مما يهدد الفرشة املائية
بالتلوث ،وكذا االعتماد على اآلبار لتوفير مياه الشرب .وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي:
•عدم تنسيق اجلماعة مع وكالة احلوض املائي لسبوقصد اختيار أماكن حفر اآلبار ،واحترام املعايير احملددة
بخصوص احملافظة على مخزون املياه اجلوفية؛
•عدم تنظيم حمالت دورية ملعاجلة مياه اآلبار وذلك بالتنسيق مع وكالة احلوض املائي ومصالح املكتب الوطني
للماء الصالح للشرب واملكتب الصحي؛
•عدم تنظيف املناطق احملاذية جلنبات اآلبار ،مما يؤدي إلى تسرب املياه امللوثة إلى اآلبار  ،خصوصا خالل الفترات
املمطرة.

2 .2عدم تأطير ومراقبة األنشطة امللوثة وتدني خدمات النظافة
يعرف مركز اجلماعة تعاطي نسبة مهمة من الساكنة ألنشطة جتارية وصناعية غير منظمة ذات تأثير سلبي كبير على
احمليط البيئي للجماعة .وبهذا اخلصوص لوحظ ما يلي:
عدم تأطير ومراقبة الورشات العشوائية لتحضير وتصبير الزيتون
إذ تعاني اجلماعة القروية لال ميمونة من االنتشار العشوائي لورشات حتضير وتصبير الزيتون على مستويني:
— —على املستوى املالي ،حيث ال تخضع هذه الورشات ،التي يبلغ عددها زهاء  70ورشة تشغل من  6إلى  10عمال
موسميني ،ألداء أي ضريبة ،وهو ما يحرم ميزانية اجلماعة من موارد مالية مهمة؛
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— —على املستوى البيئي ،حيث يعمد أصحاب الورشات إلى تفريغ املياه املستعملة وامللوثة بكربونات الصوديوم
املستخدم في عمليات التحضير والتصبير ،في مجاري املياه وفي الهواء الطلق ناهيك عن الروائح الكريهة املنبعثة
من الورشات املنتشرة بني الدور السكنية مما يتعارض مع مقتضيات الفقرة السابعة من املادة  54من القانون 95-
 10املتعلق باملاء ،والتي تنص على منع القيام داخل املدارات احلضرية واملراكز احملددة والتجمعات القروية التي تتوفر
على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج األماكن املعنية لهذا
الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية اجلاري بها العمل.
قلة دوريات جمع األزبال وتدني خدمات النظافة
نتيجة لقلة دوريات جمع النفايات واألزبال ،تعرف اجلماعة تفاقما لظاهرة النقط السوداء مبركز اجلماعة وانتشارا لألزبال
على الرغم من توفر اجلماعة على شاحنتني جلمع النفايات.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —وضع برنامج محدد حملاربة السكن العشوائي ،بتعاون مع املصالح اإلقليمية اخملتصة والوكالة احلضرية
إلقليمي القنيطرة وسيدي قاسم؛
— —التنسيق مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالة احلوض املائي لسبوقبل القيام بحفر آبار الشرب،
وتنظيم حمالت دورية ملعاجلة مياه الشرب؛
— —العمل على تأطير ورشات تصبير الزيتون وتنظيم عملية التخلص من املياه املستعملة في أنشطتها
الصناعية وفق شروط تؤمن وقاية البيئة من التلوث ؛
— —العمل على حتديد «خريطة املشاكل البيئية» التي يتم من خاللها جرد كلي للمشاكل وإحصاء النقط
السوداء ،واتخاذ كل التدابير الضرورية للحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعاجلتها ،تطبيقا ملقتضيات
املادة  41من القانون  11 - 03املتعلق بحماية واستصالح البيئة.

رابعا  -قصور على مستوى التنظيم اإلداري وحتديد املساطر مبا يضمن نظاما سليما
للرقابة الداخلية
1 .1غياب دليل للمساطر احملددة الختصاصات املصالح اجلماعية وطرق التنسيق فيما بينها
ال تتوفر اجلماعة على دليل للمساطر احملددة الختصاصات املصالح اجلماعية وطرق التنسيق في ما بينها يتم حتيينه
بصفة دورية من أجل تفادي تداخل املهام وتسهيل حتديد املسؤوليات املترتبة على مزاولتها.

2 .2قصور في حفظ الوثائق املرتبطة بالصفقات العمومية وفي تتبع املهام املوكلة للمهندسني املتعاقد
معهم
قصور على مستوى مسك ملفات الصفقات العمومية
لوحظ بالنسبة لكل الصفقات املنجزة من طرف اجلماعة القروية خالل الفترة املمتدة من  2006إلى  2012وجود عدة
اختالالت تعتري مسك وتتبع ملفات الصفقات العمومية املنجزة ،ويتجلى ذلك من خالل:
 غياب القرارات اجلماعية املرتبطة بتعيني رئيس جلنة فتح األظرفة وباقي أعضاء اللجنة؛ عدم االحتفاظ بالوثائق اخلاصة باملتنافسني املقصيني من الصفقة العمومية (منوذج صفقة بناء املقر اجلماعي اجلديد)؛ عدم إخبار املتنافسني املقصيني بواسطة رسالة مضمونة؛ -عدم إخبار املتنافسني اآلخرين كتابة باملقاولة نائلة الصفقة.
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عدم حرص املصلحة التقنية على إلزام املهندسني املعماريني ،املكلفني باإلشراف على األشغال ،بتطبيق
كافة بنود العقود املبرمة مع اجلماعة القروية
يتعلق األمر باإلخالل بواجب تسليم كافة الوثائق والتصاميم احملددة في بنود العقد املبرم مع اجلماعة ،خاصة الوثائق
األساسية التالية:
— —مناذج من التصاميم املتعلقة باملشروع األولي (تصاميم مختلف املستويات من فئة  100 /1على األقل ،املقاطع
األفقية والعمودية من فئة  100 /1درجة على األقل)؛
— —مختلف التصاميم واملقاطع املتعلقة باملنشأة املزمع اجنازها من فئة  50 /1درجة على األقل؛
— —اللوحات املفصلة وعلى املقاس األكبر.
— — لوحظ أيضا عدم التزام املهندسني املعماريني بواجبات التتبع واملساعدة التقنية الواجبة مبقتضى العقود املبرمة
معهم دون أن تبدي املصالح اجلماعية أي تنبيه في هذا الشأن .وتتعلق هذه املقتضيات مبا يلي :
— —تنظيم تفتيش أسبوعي على األقل لورش األشغال؛
— —تضمني مختلف املالحظات والتحفظات املسجلة خالل زيارات التفتيش بدفتر الورش املؤشر عليه من طرف
املهندس املشرف على األشغال واملقاول املعني؛
— —تقدمي املساعدة التقنية ملصالح اجلماعة خالل جميع مراحل الصفقة ،وعلى اخلصوص مبناسبة تتبع البرنامج
الزمني إلجناز األشغال ،وتقدمي احللول التقنية للمشاكل الطارئة والتي تعرقل السير العادي لألشغال ،ومراقبة
صدقية كشوفات احلساب واملذكرات املقدمة من طرف املقاولني.

3 .3نقص املوارد البشرية اخملصصة لتدبير الصفقات العمومية
لوحظ أن التدبير الفعلي للصفقات ،سواء املنجزة ضمن ميزانية اجلماعة أو املنجزة ضمن برامج املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،يتم بواسطة موظفني ( )02جماعيني فقط وهما وكيل النفقات ،ورئيس املصلحة التقنية.
وخالل الفترة املمتدة من  2006إلى  ،2012أبرمت اجلماعة القروية اللة ميمونة تسع صفقات ،خمس منها ضمن برامج
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .وباإلضافة إلى هذا النقص العددي ال تتوفر اجلماعة القروية على موظفني ذوي تكوين
تقني مالئم ميكنهم من حتديد األشغال املزمع إجنازها وتتبعها وإعداد دفاتر حتمالت مضبوطة بشأنها.

4 .4وضع إحدى عشر موظفا جماعيا رهن إشارة مصالح خارجية
على الرغم من قلة املوارد البشرية ،وضعف التأطير باجلماعة ،إال أن هذه األخيرة تستمر في وضع  11موظفا جماعيا رهن
إشارة مصالح خارجية مما يحرم اإلدارة اجلماعية من خدمات هؤالء املوظفني.

5 .5قصور في حفظ وضبط املقتنيات
غياب مخزن مالئم حلفظ مقتنيات اجلماعة مما يعرض ممتلكات اجلماعة للضياع
على الرغم من بنائها ملقر جماعي جديد ال تتوفر اجلماعة على مخزن مالئم حلفظ مقتنياتها التي يتم خزنها مبكاتب
متعددة مما يحول دون التتبع املضبوط حلركات دخول وخروج السلع وال يتيح الظروف املناسبة للمحافظة على املشتريات.
وقد لوحظ ،نتيجة لذلك ،تلف بعض املشتريات مثل معدات احلفالت والتزيني من خيام وزرابي.
عدم القيام بجرد دوري للمخازن
لوحظ عدم قيام اجلماعة بتتبع دوري حملتويات «مخازنها» ،مما ال ميكنها من التعرف على احلجم احلقيقي ملا تتوفر عليه من
مقتنيات ،وهو ما يؤثر سلبا على دقة حتديد حجم حاجياتها.
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غياب تثبيت أرقام اجلرد على بعض املقتنيات
لوحظ باإلضافة إلى غياب أرقام اجلرد خصوصا على بعض العتاد املعلوماتي (حواسيب ،آالت طابعة ،)...نقص في املعلومات
املسجلة بسجل اجلرد ،مما يتنافى مع أهداف محاسبة املواد الواردة في الباب الثالث من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ 3
يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ،وخصوصا مقتضيات املادة  111منه.

6 .6اجلمع بني مهام متنافية ال تتيح إرساء رقابة داخلية سليمة
حيث لوحظ بهذا اخلصوص أن اجلماعة تفتقر لنظام للمراقبة الداخلية ميكن من حتديد وتوزيع املهام بني املصالح
واملسؤولني اجلماعيني .وهو ما يؤدي إلى جمع بعض املسؤولني اجلماعيني ملهام ذات طبيعة متنافية مما قد يؤثر سلبا على
تدبير موارد وممتلكات اجلماعة .وفي هذا اإلطار ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر احلاالت اآلتية:
— —على مستوى مصلحة املالية واحملاسبة  :يتم تلقي اإلقرارات وفحصها من طرف نفس املسؤول الذي يقوم ،من جهة،
بإعداد جداول حتصيل املوارد ،ومن جهة أخرى مبهمة النظر في الشكايات املرتبطة باجلبايات والضرائب احمللية .وحيث
أن هذه املهام يجب أن تنجز من قبل وحدات مختلفة لضمان املراقبة املتبادلة في ما بينها ،فإن اجلمع بينها ال يتيح
إرساء نظام رقابة داخلية سليمة كما أنه يتعارض مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد  408م م م بتاريخ 22
يوليوز  1992بشأن التنظيم الهيكلي النموذجي لقسم تنمية املوارد املالية اجلماعية امللحق والذي يقتضي وجود
ثالث وحدات مستقلة وهي :وحدة ربط الضريبة ،وحدة وكالة املداخيل ووحدة التفتيش واملراقبة.
— —جمع الكاتب العام ما بني مهام اإلشراف والتنسيق بني كافة املصالح اإلدارية اجلماعية ،من جهة ،ومهام تسيير
شؤون املوظفني وإدارة شؤون األمالك اجلماعية واملنازعات القضائية ،من جهة أخرى ،إضافة إلى تسيير شؤون اجمللس
وتنفيذ قراراته.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تعزيز املوارد البشرية للجماعة املكلفة باإلشراف املباشر على تدبير املشاريع ،وفي حالة اإلشراف املنتدب
على األشغال إلزام املتعاقدين مع اجلماعة باحترام كافة البنود التعاقدية؛
— —العمل على إعداد دراسات قبلية دقيقة وعلى التتبع اجليد للمشاريع من أجل تنفيذها في اآلجال احملددة
بكناش التحمالت؛
— —العمل على توفير مخزن مالئم حلفظ مقتنيات اجلماعة؛
— —وضع مسطرة مضبوطة لدخول وخروج املقتنيات من اخملزن اجلماعي؛
— —وضع نظام للمراقبة الداخلية مع حتديد االختصاصات بني مختلف املصالح اإلدارية اجلماعية؛
— —تأطير عملية الوضع رهن اإلشارة لبعض املوظفني ضمن اتفاقيات مع املصالح اخلارجية املعنية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لاللة ميمونة
(نص مقتضب)

أوال -تدبير املشاريع والنفقات
1 .1بالنسبة للمخطط اجلماعي لتنمية االقتصادية واالجتماعية
ستعمل اجلماعة على تهييئ هذا اخملطط اجلماعي مستقبال.

2 .2تدبير مشروع بناء املقر اجلديد للجماعة
حول عدم استفادة اجلماعة من مزايا املنافسة
تقدم للمنافسة ثالث شركات وبعد فتح أظرفة طلب عروض مفتوح رقم  06/2005من طرف اللجنة وفحص الوثائق
اإلدارية مت إقصاء شركتني لعدم إدالئهما بالضمانة املؤقتة أساسا إضافة إلى بعض الوثائق األخرى كالشهادة اجلبائية
وشهادة الضمان االجتماعي وعليه مت فتح ظرف الشركة الوحيدة من طرف اللجنة عمال مبقتضيات دورية وزير الداخلية
عدد  91بتاريخ .2000/07/06
سوء تقدير كلفة األشغال
مت تقدير كلفة هذه األشغال من طرف مهندس معماري مت تكليفه بالدراسة التقنية  ،ولم يتسن للجماعة التأكد من
هذه الكميات واملواصفات التقنية الفتقار اجلماعة حينها إلى موظف تقني في هذا اجملال  .وأشير أنه سبق التأكد من
كلفة األشغال املنجزة ومدة إجناز هذه األشغال من طرف السيد القابض املالي بسوق األربعاء الغرب قبل عملية األداء
ولم تثر بشأنها أية مالحظة من طرفه ،وعليه فإن صفقة بناء مقر اجلماعة لم تتجاوز الزيادة فيها نسبة ( .)%10أما
إضافة مبلغ ( )200.000.00درهم فكانت موضوع سند طلب مستقل عن الصفقة لفائدة مقاولة أخرى من أجل إمتام
األشغال املتعلقة بالنجارة والزجاج واألبواب بالطابق السفلي بقصد احلصول على مقر مالئم والئق للجماعة وهو ما
كان موضوع رخصة خصوصية.
عدم تقيد املقاولة بإجناز كافة األشغال
نتج ذلك عن سوء تقدير بعض األشغال التي عرفت بعض الزيادات اإلضافية خالل إجناز الورش والتي لم حتدد لها مبالغ
مالية إضافية فكان من الضروري إضافة األشغال املشار إليها أعاله مسايرة مع الزيادة في كلفة هذه األشغال املنجزة.
جتاوز املدة التعاقدية إلجناز األشغال دون تطبيق غرامات
يشرفني أن أخبركم مبا يلي:
— — 07أبريل  :2006تاريخ بداية األشغال؛
— — 16أكتوبر  :2006مراسلة الشركة لرئيس اجمللس لإلخبار بزيادة محتملة في حجم األشغال؛
— — 23أكتوبر  : 2006محضر اجتماع بدفتر الورش تؤكد فيه اللجنة زيادة ضرورية في حجم األشغال وتقترح على رئيس
اجلماعة زيادة %10؛
— — 07نونبر : 2006أمر بالتوقف عن اخلدمة؛
— — 06مارس  :2007أمر مبعاودة اخلدمة على أن تتمم األشغال قبل تاريخ  10أبريل 2007؛
— —  08مارس  :2007مراسلة الشركة لرئيس اجلماعة إلخباره بأن زيادة  %10في حجم األشغال غير كافية إلمتام بناء
املقر لكي يكون جاهزا لالستعمال.
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— — 30مارس  :2007تاريخ انتهاء األشغال مع زيادة  %10في حجم األشغال كما هو مبني بالكشف التفصيلي رقم 05
والنهائي.
وكذا الكشف العام والنهائي الذي يعتبر تاريخه هو التاريخ الفعلي لنهاية األشغال عمال باملادة  57من CGATالذي ينص
على أن الكشف التفصيلي املؤقت لألشغال يكون مبثابة محضر عن اخلدمة املقدمة خالفا لتاريخ محضر التسليم
املؤقت الذي كان موضوع التأجيل ألسباب مختلفة مع اإلشارة أن الشركة نائلة الصفقة قد قامت مبراسلة السيد
الوالي من أجل التدخل لدى اجلماعة من أجل حترير محضر التسليم.
()...

وعليه فإن املدة احلقيقية لألشغال والتي مت التأكد منها من طرف السيد القابض املالي بسوق األربعاء الغرب قبل عملية
األداء ولم تثر بشأنها أية مالحظة من طرفه هي ( )07سبعة أشهر و 25يوم علما أن املدة التعاقدية كانت هي ( )8ثمانية
أشهر.

3 .3قصور في تدبير مشروع أشغال تهيئة الشارع
عدم احترام املواصفات التقنية عند إجناز بعض األشغال
مت إسناد إعداد دفتر التحمالت اخلاص بهذه الصفقة (الدراسة) ملصالح القسم التقني بوالية جهة الغرب الشراردة بني
حسن التي تولت مهام التتبع واإلشراف التقني على األشغال مما لم يترك مجاال للتعاقد مع مكتب الدراسات وهو ما
يتماشى مع محضر اجتماع مؤرخ بتاريخ  ، 2011/09/14حيث كان ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية يقوم بتتبع األشغال
املتعلقة بإجناز الشارع الرئيسي بتنسيق مع املصلحة التقنية للجماعة (باعتبار أن الدراسة والتتبع تكلفت بها هذه
املصالح)
وبالنسبة للمواصفات التقنية
إن التسليم النهائي لهذه األشغال لم يتم بعد وستعمل اجلماعة على إلزام املقاولة بالقيام باإلصالحات الالزمة قبل
التسليم النهائي .علما أنه سبق للجنة تقنية من مصالح الوالية أن قامت بالتأكد من فعالية قنوات صرف مياه األمطار
خالل زيارتها للشارع موضوع األشغال والتي تزامنت مع تهاطل األمطار.
أما عدم التعاقد مع مكتب الدراسات للقيام مبهام التتبع واملراقبة املنصوص عليه في الفصل  31من دفتر الشروط
اخلاصة فراجع لكون مصلحة التجهيزات بالوالية هي من أعد دفتر التحمالت وتتولى مهمة اإلشراف والتتبع التقني
للمشروع في غياب مكتب الدراسات.
عدم تطبيق غرامات التأخير في إجناز أشغال الشارع الرئيسي
بالنسبة ملدة إجناز األشغال وبعد االطالع على اجلدول الذي ورد بتقرير اجمللس اجلهوي للحسابات تبني أنه لم يتم احتساب
التواريخ التالية:
— — 19شتنبر  :2011أمر بالتوقف عن األشغال تبعا حملضر الورش بنفس التاريخ من أجل إيجاد حل للمياه امللوثة
والشتوية القادمة من املنطقة العلوية ؛
— — 14دجنبر  : 2011أمر مبعاودة اخلدمة تبعا حملضر الورش بنفس التاريخ يوضح طريقة حتويل مجرى املياه وفق ما مت
توضيحه باحملضر
وعليه ميكن تلخيص هذه التواريخ وفق اجلدول أسفله:
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األمر باخلدمة

2010 /11 /01

األمر بالتوقف

2010/11/09

األمر مبعاودة اخلدمة

2011/01/03

األمر بالتوقف

2011 /01/ 26

األمر مبعاودة اخلدمة

2011/ 03/ 22

األمر بالتوقف

2011/ 04/ 21

األمر مبعاودة اخلدمة

2011/ 05/ 10

األمر بالتوقف

2011/ 06/ 03

األمر مبعاودة اخلدمة

2011/ 07/ 27

األمر بالتوقف

2011/ 09/ 19

األمر مبعاودة اخلدمة

2011/ 12/ 14

التسليم املؤقت

2012/ 01/ 03

أيام عمل 8
يوما 23
يوما 29
يوما 23
شهر و 23يوما
يوما 21

وعليه فاملدة احلقيقية لألشغال هي ( )05خمسة أشهر وسبعة أيام.
كما أشير انه سبق للسيد القابض املالي بسوق أربعاء الغرب التأكد من التواريخ السالفة الذكر قبل عملية أداء
الكشف التفصيلي رقم  2والنهائي ( )Décompte provisoire n° 2et dernierوإذا تبني لكم غير ذلك فإن اجلماعة ميكنها
القيام بخصم أية غرامة بحق التأخير من مبلغ  10%من مجموع تكاليف الصفقة الباقية بذمة اجلماعة واملقدر مببلغ
 472.122.00درهم (الضمانة النهائية واالقتطاع الضامن) وهو ما يسهل عملية اخلصم.

4 .4نفقات متعلقة باالختصاصات احملولة
بالنسبة لسند الطلب اخملصص لترميم مدرسة لال ميمونة مببلغ  17.640.00درهم ونظرا الستعجالية األمر واحلاجة
امللحة إلصالح بعض املدارس ارتأى اجمللس تخصيص اعتمادات مالية ضمن الفائض التقديري مليزانية اجلماعة لسنة
2008إلصالح بعض املدارس والذي تزامن مع الدخول املدرسي لسنة  2008/2007حيث دعت الضرورة إلى إصالح أقسام
مبدرسة لال ميمونة للسماح للتالميذ لولوج هذه األقسام في ظروف عادية ومالئمة نظرا لتكسر زجاج النوافذ باألقسام
املعنية خالل العطلة الصيفية  ،وبالتالي عمد اجمللس إلى برمجة اعتماد مالي مبيزانية سنة  2008لتقدمي الدعم والسند
إلصالح املؤسسات التعليمية وصادفت هذه امليزانية مصادقة السلطة اجلهوية على هذه البرمجة باعتبارها (امليزانية)
رخصة خصوصية لألداء.

5 .5نفقات اقتناء احملروقات والزيوت:
يتم تعامل اجلماعة مع الشركة املمونة بأدونات مسلمة من طرفها يعادل املبلغ املقترح تأديته من طرف اجلماعة ،ويكون
األداء بعد استهالك األدونات وإجناز اخلدمة بتزويد حظيرة السيارات واآلليات اجلماعية حفاظا على أموال اجلماعة .وستعمل
اجلماعة على تقومي هذه املسطرة بالتعاقد مع مصالح الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للتعامل بأدوناتها في
التزود بالوقود والزيوت في ظروف عادية ومالئمة.
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ثانيا -تدبير التجهيزات اجلماعية
1 .1عدم انتظام مداخيل إيجار السوق
تعتمد اجلماعة في إيجار السوق على تنظيم طلب عروض أثمان مفتوح في وجه كل املتنافسني وفق مرسوم الصفقات
العمومية اجلاري به العمل ويتحكم في هذه العملية منطق العرض والطلب مع مراعاة مقتضيات املادة  40من املرسوم
املتعلق بالعرض املنخفض أو املفرط ،وعليه فإن اللجنة تقترح على السلطة اخملتصة أفضل عرض مقدم خالل الصفقة
ويتم املصادقة عليه من طرف السلطة اخملتصة  ،ويتكلف السيد القابض املالي باستخالص منتوج السوق بناء على
محضر الصفقة وعقد اإليجار.
أما تخفيض قيمة كراء السوق بنسبة % 18
فتحكمه االنعكاسات السلبية لعوامل املناخ واجلفاف على مداخيل السوق الذي جتعله معزوال عن سكان املنطقة،
ويكون طلب املؤجر مبررا وموجها للسلطة املركزية واجلهوية التي حتيله على اجمللس للتداول بشأنه بعد عرضه على جلنة
املالية ويقدم اجمللس ملتمسا في هذا الشأن للسلطة اخملتصة التي تصادق عليه ويتم اعتماده في االستخالص من طرف
السيد القابض املالي كملحق تعديلي مصادق عليه.
حتصيل واجبات السوق في فضاءات تتجاوز تلك املنصوص عليها في عقد اإليجار
نظرا لالزدحام الذي يعرفه السوق األسبوعي لال ميمونة وعدم اتساعه لكافة التجار والبائعني الوافدين عليه لعرض
سلعهم داخل أسوار السوق وخارجها لكون نواب اجلماعة الساللية فوتوا لبعض ذوي حقوق جماعتهم بقعا أرضية
مجاورة للسوق بقصد بناء مساكنهم لكون األرض تابعة مللك اجلماعة الساللية الدشرة ،مما يضطر هؤالء الباعة إلى
عرض سلعهم خارج أسوار السوق ،فيقوم املكتري باستخالص واجباته منهم كباقي األسواق اجملاورة.

2 .2قصور في توفير شروط النظافة املالئمة باجملزرة وأماكن بيع اللحوم
يرجع التقصير في توفير شروط النظافة املالئمة باجملزرة إلى قلة اليد العاملة باجلماعة التي ال تتوفر على أعوان كافيني
للقيام بأعمال النظافة باجملزرة حيث تستعني بعامل واحد فقط يقوم بنظافة اجملزرة .وسوف يتم تفادي هذا املشكل
مستقبال بتوفير عمال مختصني في نظافة اجملزرة وإصالح قنوات التفريغ والبئر حلرق وإتالف اللحوم الغير صاحلة بتعاون
مع املصالح اخملتصة.

ثالثا .تدبير التعمير واجملال الترابي للجماعة
1 .1ظاهرة البناء العشوائي وإعادة الهيكلة.
تعتمد اجلماعة في محاربة البناء العشوائي على تطبيق مقتضيات قانون التعمير رقم  90.12وحترير محاضر معاينة
خملالفات البناء وتوجيه الشكايات إلى السيد وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية قصد متابعة اخملالفني وتوجيه نسخ من
الشكاية إلى السيد والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وفق ما ينص عليه القانون كما تقوم اجلماعة بحمالت دورية
بتعاون مع السلطة احمللية والدرك امللكي واللجن اإلقليمية املكلفة مبراقبة البناء.

2 .2عدم تأطير ومراقبة األنشطة امللوثة وورشات حتضير وتصبير الزيتون
وهذا راجع لقلة اليد العاملة في مجال النظافة ومراقبة األنشطة امللوثة إضافة إلى صعوبة تأطير هذه النشاطات
بالوسط القروي لكون هذه األنشطة غالبا ما تزاول داخل مساكن أصحابها مما يصعب معها املراقبة والتأطير.

3 .3قلة دوريات جمع األزبال
بالرغم من كون اجلماعة تعاني خصاصا كبيرا في عدد اليد العاملة في مجال النظافة إال أنها تغطي هذا النقص
البشري في االستعمال اليومي واملكثف لآلليات املتوفرة في جمع األزبال بواسطة اآللية والشاحنات التابعة للجماعة
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وبالنسبة لنظافة اجملزرة فإن اجلماعة تقوم بحمالت دورية للنظافة ناهيك عن قيام بعض املواطنني عنوة برمي األزبال في
نقط سوداء وحساسة مباشرة بعد مرور دورية النظافة.

رابعا .مستوى التنظيم اإلداري وحتديد املساطر
1 .1غياب دليل املساطر احملددة الختصاصات املصالح اإلدارية
يعزى القصور املالحظ على مستوى التنظيم اإلداري وغياب دليل املساطر احملددة لالختصاصات إلى النقص احلاصل في
املوارد البشرية املكلفة بالتدبير اإلداري للجماعة والذي ال يتجاوز  4أطر إدارية كل واحد منها مكلف مبصلحة من املصالح
احليوية األربعة للجماعة وهي وكالة املداخيل ووكالة النفقات واملصلحة التقنية والكتابة العامة للجماعة وهو ما
يؤدي إلى تداخل املهام وكثرة االلتزامات ،وجتمع اختصاصات كل مصلحة في يد املسؤول عنها الذي يحاول قدر إمكانه
التنسيق مع بقية املصالح األخرى من أجل القيام باملهام املوكولة إليه على الوجه األحسن وهو ما أشار إليه التقرير في
نقص املوارد البشرية اخملصصة لتدبير الصفقات العمومية والنقص العددي في املوظفني ذوي التكوين التقني املالئم
والكفاءة املطلوبة وضعف التأطير ،وكذا اجلمع بني مهام متنافية على مستوى مصلحة املالية واحملاسبة ومصلحة
الكتابة العامة للجماعة واملصلحة التقنية.

2 .2قصور في حفظ الوثائق املرتبطة بالصفقات العمومية
قصور على مستوى مسك ملفات الصفقات العمومية
•غياب القرارات اجلماعية املرتبطة بتعيني جلنة فتح األظرفة
سيتم العمل مستقبال على إعداد قرارات تعيني جلنة فتح األظرفة إال أنه بخصوص تعيني رئيس اللجنة،فإن اآلمر
بالصرف باجلماعة هو من يكون دائما رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وذلك طبقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 945
بتاريخ  15مارس ( 2010طيه نسخة منه).
•عدم االحتفاظ بالوثائق اخلاصة باملتنافسني املقصيني من الصفقة املتعلقة ببناء مقر اجلماعة
بالنسبة لهذه النقطة مت العمل باملادة  42من مرسوم الصفقات العمومية رقم  482الصادر في  30ديسمبر 1998
الذي ينص على إخبار املتنافسني املقصيني بواسطة رسالة مضمونة ترفق مبجموع امللف املودع للذين لم يتمكنوا من
استعادة ملفاتهم خالل اجللسة العمومية وفي هذه احلالة فقد متكن املتنافسون املقصيني من استعادة ملفاتهم خالل
اجللسة العمومية.
•عدم إخبار املتنافسني املقصيني بواسطة رسالة مضمونة
كما سبقت اإلشارة مبحضر جلسة طلب العروض املتعلق ببناء مقر اجلماعة (جتدون رفقته نسخة منه) فإن املتنافسني
املقصيني كانوا حاضرين بأشغال اجللسة العمومية وسلموا في بداية اجللسة أظرفتهم ألعضاء اللجنة وبالتالي متكنوا
من استعادة ملفاتهم بعد انتهاء اجللسة ،وإخبارهم في نفس الوقت بإقصائهم .
•عدم إخبار املتنافسني اآلخرين كتابة باملقاولة نائلة الصفقة
في هذه الصفقة مت إخبار كل املتنافسني بنائل الصفقة خالل اجللسة العمومية لفتح األظرفة ،لكنه سيعمل مستقبال
على تفادي هذه املالحظة مبراسلة املتنافسني وإخبارهم بنائل الصفقة عمال باملقتضيات القانونية اجلاري بها العمل.
•عدم حرص املصلحة التقنية على إلزام املهندسني املعماريني بتطبيق كافة بنود العقود املبرمة
ستعمل املصلحة التقنية مستقبال على إلزام املهندسني باحترام وتطبيق كافة البنود الواردة بالعقود املبرمة بينهم
وبني اجلماعة.
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3 .3نقص املوارد البشرية اخملصصة لتدبير الصفقات العمومية
إن هذه اجلماعة تعاني من النقص احلاصل في األطر اخملتصة في تدبير الصفقات العمومية سواء تعلق األمر بالصفقات
العمومية وبقية املصالح اإلدارية وفي انتظار السماح للجماعات الترابية بتنظيم مباريات لتوظيف هذا النوع من األطر
ستعمل اجلماعة على سد اخلصاص في األطر اجلماعية باإلمكانات املتوفرة حاليا.

4 .4وضع إحدى عشر موظفا جماعيا رهن إشارة مصالح اخلارجية
فقد قدمت إحداهما استقالتها من اجلماعة ومت انتقال ثالث موظفني جلماعات مجاورة ولم تعد اجلماعة تؤدي رواتبهم،
وبالنسبة لبقية املوظفني وعددهم ( )7سبعة فإنهم موضوعني رهن إشارة مصالح السلطة اجلهوية (العمالة) والدائرة
والقيادة وقد متت مراسلتهم من أجل االلتحاق للعمل مبقر اجلماعة .

 5 .قصور في حفظ وضبط مقتنيات اجلماعة
غياب مخزن مالئم حلفظ مقتنيات اجلماعة
بالرغم من عدم توفر مقر اجلماعة اجلديد على مخزن مالئم حلفظ املقتنيات إال أنها تعمل على تخزينها باملقر القدمي
للجماعة ،وبعد مالحظاتكم الوجيهة فإن اجلماعة عملت على عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل توفير االعتماد
املالي الالزم لبناء مخازن مالئمة مبقر اجلماعة عن طريق حتويل اعتمادات مالية لهذا املشروع.
وقد عملت اجلماعة على تعيني عون مكلف بحراسة مستودع اجلماعة واتخذت قرارات بتعيني أعوان مكلفني بالتتبع
املضبوط حلركات هذه املقتنيات وتسلمها وتتبع دخولها وخروجها حتت مسؤوليتهم وعددهم خمسة .
أما ما لوحظ من تلف معدات احلفالت والتزيني من خيام وزرابي فهي ما مت التخلي عنه من متالشيات قامت اجلماعة
ببيعها بتاريخ  24أكتوبر  2011وعزف املشتري عن نقلها لضآلة قيمتها وقد قامت اجلماعة ببيع هذه املتالشيات الغير
صاحلة لالستعمال بعد القيام بجرد دقيق خملزوناتها القدمية.
عدم القيام بجرد دوري للمخازن
سيتم تعيني موظف للسهر على تتبع ومسايرة مقتنيات اجلماعة والعمل على جردها ومسك سجل احملتويات املتعلق
باملقتنيات اجلماعية الذي كان يشرف عليه الكاتب العام للجماعة.
عدم تثبيت أرقام اجلرد على بعض املقتنيات
ستعمل اجلماعة على ترقيم كل مقتنيات اجلماعة قريبا وفق ما هو مبني بسجل محتويات اجلماعة كما سيتم إعداد
الئحة لكل مكتب تتضمن احملتويات التي يتوفر عليها املكتب موقعة من طرف رئيس اجلماعة ورئيس املصلحة أو املكتب.

 6 .اجلمع بني مهام متنافية ال تتيح إرساء رقابة داخلية
على مستوى مصلحة املالية واحملاسبة
سيعمل رئيس اجمللس بتنسيق مع الكاتب العام للجماعة على إعادة هيكلة مصلحة اجلبايات احمللية بإحداث املكاتب أو
الوحدات الالزمة حلسن سير هذه املصلحة على الشكل التالي:
— —مكتب يتعلق بالوعاء الضريبي.
— —مكتب يتعلق بالتحصيل.
— —مكتب يتعلق باملنازعات واملراقبة.
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جمع الكاتب العام ملهام مختلفة
نظرا لقلة األطر واملوظفني فإن الكاتب العام للجماعة هو الذي يشرف على تسيير هذه املصالح اإلدارية ولكن سيتم
تفادي هذا مستقبال متى توفرت الشروط إلى تنظيم مباراة لتوظيف أطر مختصة في ميادين املالية واحملاسبة والصفقات
العمومية والتدبير اإلداري والتقني حسب اإلمكانات املتوفرة.
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اجلماعة القروية مرس اخلير
)عمالة الصخيرات -متارة(

أنشئت اجلماعة القروية مرس اخلير إثر التقسيم اإلداري لسنة  1992ضمن النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات -متارة .وتبلغ
مساحتها  994هكتار ويصل تعداد ساكنتها إلى  14.488نسمة حسب إحصاء .2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -تدبير مجال التعمير وإعداد التراب
السماح ببناء البقع بتجزئة اخلير وفق تصاميم منوذجية على الرغم من عدم تسليم اجلماعة لرخص
البناء ومن غياب التجهيزات األساسية
على الرغم من عدم الترخيص في حينه ملشروع جتزئة اخلير وعدم إصدار تراخيص البناء ،سمحت اجلماعة ببناء 2.201
بقعة كما يوضح التصميم الطبوغرافي املنجز من طرف املهندس الطبوغرافي» أ -ق» في سنة  2004وفق تصاميم
منوذجية متت املوافقة عليها من طرف السلطة احمللية والعمالة ورئيس اجمللس.
في هذا الصدد ينبغي التأكيد أن اجلماعة سمحت بذلك في غياب التجهيزات األساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء
وتطهير سائل وطرق.
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة ‹اخلير› دون الرأي املوافق للوكالة احلضرية
سلم رئيس اجلماعة بتاريخ  19أكتوبر  2006رخصة جتزئة « اخلير» رقم  2006 / 2لفائدة املؤسسة اجلهوية للتهيئة البناء
للجهة الشمالية الغربية للعقار موضوع الرسم العقاري  R15889رغم عدم موافقة الوكالة احلضرية للرباط وسال بعد
دراسة امللف وذلك خالفا ملقتضيات البند الرابع من املادة  3من الظهير الشريف رقم  1.93.51مبثابة قانون يتعلق بإحداث
الوكاالت احلضرية ،والفقرة الثانية من املادة  6من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات.
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة ‹اخلير› على الرغم من عدم مطابقة تصميمها لنظام التهيئة
سلم رئيس اجلماعة بتاريخ  19أكتوبر  2006رخصة جتزئة رقم  2006 / 2لفائدة املؤسسة اجلهوية للتهيئة البناء للجهة
الشمالية الغربية للعقار موضوع الرسم العقاري  R15889رغم عدم مطابقة تصميم التجزئة املرخص بها لنظام
التهيئة وذلك بعد صدور املرسوم رقم  2.05.1015القاضي باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعني لتهيئة
جماعة مرس اخلير باجلريدة الرسمية  5342بتاريخ  11غشت .2005
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة ‹اخلير› لفائدة املؤسسة اجلهوية للتهيئة البناء للجهة
الشمالية الغربية دون امتالكها في حينه للعقار موضوع الرخصة
سلم رئيس اجلماعة بتاريخ  19أكتوبر  2006رخصة جتزئة رقم  2006 / 2لفائدة املؤسسة اجلهوية للتهيئة البناء للجهة
الشمالية الغربية للعقار موضوع الرسم العقاري  R15889على الرغم من عدم ملكيتها في حينه للعقار الذي كان ما
يزال آنذاك ضمن األمالك اخلاصة للدولة إذ أن عقد البيع رقم  2007 / 2لم يتم إال بتاريخ  27فبراير  2007وذلك بناء على
قرار وزير املالية واخلوصصة بتاريخ  25دجنبر . 2006
تسليم اجلماعة لرخص البناء دون احترام نظام التهيئة
نتج عن تسليم رخصة جتزئة اخلير رقم  2006 /2العمل بتصميم ال يحترم مقتضيات تصميم التهيئة ،في هذا اإلطار
بدأت اجلماعة القيام بتسليم رخص للبناء دون احترام نظام التهيئة .يتعلق األمر على سبيل املثال ال احلصر مبا ال يقل
عن  89رخصة بناء.
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تسليم اجلماعة لرخص بناء دون عرض امللفات على أنظار الوكالة احلضرية
قامت اجلماعة منذ تسليم رخصة التجزئة  2006 / 2بتسليم رخص البناء دون عرض امللفات على أنظار الوكالة احلضرية
للرباط وسال ،حيث أدلت هذه األخيرة في مراسلة لها أنه ال ميكن دراسة طلبات البناء إال إذا ما مت الترخيص لهذه التجزئة
وفق املساطر القانونية اجلاري بها العمل .كما أكدت أنه منذ طرح فكرة ترحيل السكان إلى هذا املوقع ،ما فتئت تنبه
جميع اجلهات املعنية باملضاعفات التي ميكن أن تنتج عن استقرار املواطنني في منطقة غير مؤهلة لذلك.
عدم احترام احلدود الطبوغرافية للتجزئة
لم يحترم إجناز جتزئة اخلير تصميم التهيئة وكذلك احلدود الطبوغرافية لتصميم التجزئة حيث سلمت اجلماعة رخصا
للبناء في الطريق الدائرية لتجزئة اخلير مما أدى إلى جلوء اجلماعة إلى اتخاذ قرار التصفيف حلل املشكل.
وجتدر اإلشارة أن قيام اجلماعة وشركة العمران باإلجراءات الالزمة التخاذ قرارات التصفيف املتعلق بالطريق الدائرية
للتجزئة ما هو إال محاولة لتصحيح وضع نتج عن ما متت إليه اإلشارة أعاله.
عدم احترام اإلجنازات للتخصيص احملدد من طرف تصميم التهيئة ملناطق إقامة التجهيزات العمومية
يشير نظام التهيئة جلماعة مرس اخلير في امللحق رقم  2إلى إجناز التجهيزات العمومية .في هذا اإلطار ،سجل اجمللس
سبع حاالت لم يتم التقيد فيها بالتخصيص احملدد املتعلق بهذه التجهيزات.
تسليم رئيس اجلماعة لشهادة التسلم املؤقت بتجزئات قبل اكتمال األشغال بها
سلم رئيس اجلماعة بتاريخ  08فبراير  2008شهادة التسلم املؤقت للشطر األول لتجزئة اخلير قبل إمتام شركة العمران
لألشغال بها كما يتضح جليا من خالل محاضر اللجنة.
كما سلم رئيس اجلماعة لشركة « ب» بتاريخ  10أكتوبر  2009شهادة التسلم املؤقت عن األشغال املتعلقة بتجزئة
«راضية» دون أن تكون أشغال التجهيز مكتملة كما يتبني من خالل محضر معاينة جلنة التسلم املؤقت بتاريخ
 2009/07/24خاصة املالحظات املثارة من طرف مصلحة التعمير ومصلحة األشغال .عوضا عن ذلك ،اكتفت اجلماعة
بالتزام موقع من طرف صاحب التجزئة بتاريخ  27يوليوز  2009بهدم جميع البنايات الكائنة بتجزئة راضية بجماعة مرس
اخلير متارة وبعد ذلك بترميم وتعبيد جميع التجزئة حسب الشروط املتفق عليها ضمن دفتر التحمالت خالل  60يوما.
وإن كانت مسطرة التسلم املؤقت لألشغال تروم التحقق من إجناز أشغال التهيئة وإعداد األرض للبناء والصرف
الصحي وفق ما اعتمد باملشروع الذي صدر اإلذن في شأنه كما تنص على ذلك املادة  23من القانون رقم  ،25.90فإن
تسليم اجلماعة لشهادة التسليم املؤقت لتجزئات دون اكتمال أشغال التجهيز وعلى أساس لتزامات فقط يعد ليس
فقط خرقا لقانون التعمير بل ويفتح الطريق أمام تنامي ظاهرة البناء في الغياب الكلي أو اجلزئي للتجهيزات األساسية.
تسليم رئيس اجلماعة لشهادة التسلم املؤقت دون قيام اللجنة مبعاينة األشغال
سلم رئيس اجلماعة شهادة التسليم املؤقت إلى صاحب جتزئة «ح  »2دون أن تكون اللجنة املكلفة بالتسلم املؤقت قد
عاينت أشغال التجهيز.
عدم إكمال اإلجراءات القانونية املتعلقة مبخالفات البناء
على الرغم من تسجيل العديد من مخالفات البناء كما يتضح من خالل امللفات املعدة في هذا الشأن ذات الرقم الترتيبي
من  54إلى  98في سنة  ، 2012إال أن اجلماعة لم تقم مبباشرة أو إكمال اإلجراءات القانونية املتبعة في مثل هذه احلاالت.
تسليم رئيس اجلماعة لرخص استغالل محالت جتارية دون احترام مقتضيات مخطط توجيه التهيئة
العمراني جلهة الرباط سال
قام رئيس اجلماعة بتسليم رخص لفتح ما ال يقل عن سبع مستودعات لصنع وبيع مواد البناء دون احترام مقتضيات
مخطط توجيه التهيئة العمراني جلهة الرباط سال في مناطق مخصصة حسب اخملطط حملمية فالحية.
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تسليم رئيس اجلماعة لرخص استغالل محالت جتارية دون احترام مقتضيات نظام التهيئة
قام رئيس اجلماعة بتسليم ما ال يقل عن  11رخصة الستغالل محالت جتارية في خرق ملقتضيات نظام التهيئة ويتعلق
األمر مبا يلي:
— —ضمن مناطق إعادة اإليواء ،مت تسليم رخص استغالل محالت جتارية في حني أنها تقع حسب نظام التهيئة في
مناطق  E1مخصصة إلنشاء بنايات من طابق سفلي وطابق علوي ( )R+1دون أن يتضمن الطابق السفلي محالت
جتارية؛
— —مت تسليم رخص استغالل محالت جتارية لفتح مستودعات لصنع وبيع مواد البناء في مناطق مخصصة حسب
تصميم التهيئة ملنطقة فالحية بينما مينع بنص نظام التهيئة ممارسة األعمال التجارية في األراضي اخملصصة
حملمية فالحية ()réserve agricole؛
— —مت تسليم رخصة استغالل محل جتاري لفتح مستودع لصنع وبيع مواد البناء في عقار مخصص حسب نظام
التهيئة ملركز صحي.
بناء على ما سبق وللرفع من جودة التدبير في مجال التعمير ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —االلتزام بأحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية في املناطق غير املشمولة بتصميم تهيئة أو تصميم
تنطيق ال سيما التخصيص املنصوص عليه باخملطط؛
— —احترام إجبارية عرض مشاريع فتح مناطق جديدة للتعمير أو التجزئة أو البناء على الوكالة احلضرية قصد
دراستها وإبداء الرأي بشأنها قبل السماح أو الترخيص بها؛
— —احترام إجبارية احلصول على الرأي املوافق للوكالة احلضرية قبل فتح مناطق جديدة للتعمير وقبل السماح أو
الترخيص ملشاريع التجزئة والبناء مبا يضمن التأكد من احترام هذه املشاريع لقوانني وأنظمة ووثائق التعمير
ومن ثبوت ملكية العقارات املعنية ألصحاب هذه املشاريع؛
— —التأكد من احترام مشاريع التجزئة املنجزة للتصاميم املرخصة خاصة في ما يتعلق باملناطق اخملصصة
للتجهيزات العمومية ومن اكتمال أشغال التجهيز قبل تسليم شهادة التسلم املؤقت؛
— —العمل على إصدار دفاتر حتمالت منوذجية لتوضيح الشروط التقنية الواجب توفرها في أشغال التجهيز مبا
يضمن الرفع من جودة هذه األشغال وحصول اجلماعة على شبكات طرق داخلية وشبكات ماء وكهرباء وتطهير
وصرف مياه األمطار وإنارة عمومية بجودة تعفيها الحقا من تكبد تكاليف كبرى لصيانة هذه الشبكات؛
— —العمل على تتبع أشغال التجهيز إبان إجنازها ومعاينتها بعد تصريح أصحاب مشاريع التجزئة بإمتامها
للتأكد من مطابقتها للتصاميم املرخصة ومن احترامها للشروط التقنية لدفاتر التحمالت قبل تـسليم
شهادة التسلم ملؤقت؛
— —العمل على تفادي تسليم رخص استغالل محالت جتارية مبناطق غير مخصصة لذلك مبقتضى وثائق التعمير.

ثانيا  -التنظيم اإلداري وتدبير مداخيل ونفقات اجلماعة
1 .1تدبير املداخيل
احلاجة للرفع من السقف املسموح به في صندوق وكيل املداخيل
تنص املادة الثانية من قرار إنشاء وكالة املداخيل رقم  07/27بتاريخ  15يونيو  2007على أن املداخيل املستخلصة تسلم
إلى صندوق القابض اجلماعي لتمارة كل خمسة أيام على األقل وكلما وصل مبلغ التحصيالت قيمة  5.000,00درهم .
غير أنه يصعب من الناحية العملية التقيد مبقتضيات هذه املادة إذ أن عملية واحدة من شأنها جتاوز هذا السقف كما
أن اجمللس اجلهوي للحسابات حصر بتاريخ  26فبراير  2013على الساعة الواحدة زواال مبلغ  15.000,00درهم بصندوق
وكالة املداخيل.
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عدم حتصيل الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو مهنية أو
صناعية
لم تبدأ اجلماعة باستخالص الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو مهنية أو
صناعية إال في سنة  2008على الرغم من أن املصادقة على القرار اجلبائي رقم  7 / 11الذي ينص فصله  31على سعر
الرسم متت بتاريخ  15يونيو  ،2007فضال عن صدور قرار عامل الصخيرات متارة رقم  07/ 27بتاريخ  2007 /6/ 15والذي يأذن
لوكالة مداخيل اجلماعة بتحصيله السيما بعد صدور املرسوم رقم  2.07.045بتاريخ  26فبراير  2007بتحديد احمليط
احلضري ملركز مرس اخلير بعمالة الصخيرات متارة باجلريدة الرسمية عدد  5508بتاريخ  15مارس .2007
عدم حتصيل الرسم على جتزئة األراضي عند تسليم رخصة جتزئة راضية وعند تسلمها املؤقت
صدر املرسوم رقم  2.07.045بتحديد احمليط احلضري ملركز مرس اخلير بعمالة الصخيرات متارة باجلريدة الرسمية عدد 5508
بتاريخ  15مارس  ،2007مما أعطى جلماعة مرس اخلير احلق في حتصيل الرسم على جتزئة األراضي مبقتضى املادة  3من
القانون رقم  30 - 89املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها.
سلم رئيس اجلماعة لشركة» ب» رخصة جتزئة للعقارات رقم  17356/ 38و 40928/ 38و 6721/ 38و R/ 39411و 21557/ 38بأوالد
عقبة بتاريخ  ،2007 /3/ 29أي بعد صدور مرسوم حتديد احمليط احلضري .غير أن عدم صدور القرار اجلبائي في حينه احملدد
لسعر الرسم لم ميكن اجلماعة من استخالصه .إال أنه لوحظ ،بعد املصادقة على القرار اجلبائي رقم  7 / 11بتاريخ  15يونيو
 2007الذي حدد سعر الضريبة على عمليات جتزئة األراضي بنسبة  % 3من مجموع تكلفة أشغال التجهيز والتطهير
والكهرباء» ،وبعد صدور قرار عامل الصخيرات متارة رقم  07 / 27بتاريخ  15يونيو  2007والذي يأذن لوكالة مداخيل اجلماعة
بتحصيل الرسم على عملية جتزئة األراضي ،أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يقم بأي إجراء جتاه الشركة الستخالص الرسم
املذكور سواء بعد تسليم رخصة التجزئة أو عند تسليم شهادة التسلم املؤقت.
عدم احترام اجلماعة للسعر الوارد في القرار اجلبائي فيما يخص حتصيل الرسم عن رخصة بناء عمارات
السكنى اجلماعية واجملموعات العقارية
ينص الفصل الثاني من القرار اجلبائي رقم  07 / 11بتاريخ  15يونيو  2007ومن القرار اجلبائي رقم  08 / 12بتاريخ  13فبراير
 2008احملدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم واحلقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مرس اخلير أن سعر
الرسم على عمليات البناء باملتر املربع املغطى بالنسبة لعمارات السكنى اجلماعية واجملموعات العقارية هو  15درهم.
غير أن اجلماعة تقوم بتصفية الرسم على أساس  20درهم.
وقد أكدت اجلماعة في جوابها على أنها ستعمل على جتاوز هذا اخلطأ في الرخص املقبلة .إال أنها ستبقى عرضة إلقامة
دعاوى من طرف املواطنني الذين ألزمتهم بأداء الرسم على أساس سعر غير صحيح.
عدم تسوية اجلماعة لوضعية االحتالالت غير املرخصة وعدم تطبيق الغرامة املنصوص عليها بالقانون
بهذا الشأن
تعتبر منح رخص احتالل امللك العمومي بدون إقامة بناء من اختصاصات الشرطة اإلدارية لرئيس اجمللس اجلماعي حسب
املادة  50من القانون املتعلق بامليثاق اجلماعي ،في هذا اإلطار ال يتطابق عدد الرخص املسلمة من طرف اجلماعة الحتالل
امللك اجلماعي مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية والرخص الحتالل امللك العمومي مبنقوالت وعقارات ترتبط
مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية مع عدد االحتالالت القائمة.
وفي محاولة حلصر عدد وأماكن شغل امللك اجلماعي مؤقتا ،قامت اجلماعة في سنة  2007بعملية إحصاء جزئي ال تشمل
جميع تراب اجلماعة حصرت خاللها  50حالة احتالل مؤقت للملك العمومي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية دون
ترخيص و 34حالة احتالل مؤقت للملك العمومي مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية
دون ترخيص .وبالتالي فإن اجلداول املسلمة من طرف اجلماعة ال تعرض كل االحتالالت املوجودة بدون ترخيص.
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على الرغم من ذلك ،لم تقم اجلماعة بتطبيق مقتضيات الفصل  12من الظهير الشريف بتاريخ  30نونبر  1918املتعلق
بشغل األمالك العمومية مؤقتا والتي أضيفت باملادة الفريدة من الظهير الشريف رقم  1.97.03بتاريخ  25يناير 1997
التي تنص على :
— —توجيه إعذارات إلى كل شخص يحتل امللك العام دون احلصول على الترخيص املنصوص عليه في الفصل  6للتوقف
عن االحتالل املذكور؛
— —تقرير التعويض وتطبيق الغرامة عن االحتالل غير القانوني والذي يساوي ثالث مرات مبلغ ما كان سيؤديه احملتل لو
كان حاصال على الرخصة.
ويقدر املبلغ غير احملصل برسم الغرامة على االحتالل املؤقت للملك العمومي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية دون
ترخيص ب  33.210,00درهم عن كل ربع سنة.
عدم تطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس
لم تقم اجلماعة بتطبيق الغرامة املنصوص عليها في املادة  146من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية
على أصحاب ثالثة مقاهي لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس املنصوص عليها باملادة  67من نفس القانون.
القصور في حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات
يوجد بجماعة مرس اخلير مقاهي تباع فيها مشروبات تستهلك في عني املكان  ،في حني ال تقوم اجلماعة بتحصيل
الرسم على محال بيع املشروبات .ويتعلق األمر بثالثة مقاهي.
عدم تطبيق اجلزاءات والزيادات املنصوص عليها عن التأخير في أداء الرسم
ال تطبق اجلماعة اجلزاءات املنصوص عليها باملادة  147من القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية وذلك في ما يخص
الرسم على محال بيع املشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين على الرغم من التأخير املسجل في أداء
هذين الرسمني .وهكذا ،يعرف حتصيل الرسم املتعلق بالنقل العمومي للمسافرين على سبيل املثال متأخرات تقدر مبا
مجموعه  10.350,00درهما.
عدم إحصاء األراضي اخلاضعة للضريبة على األراضي احلضرية غير املبنية
ال تقوم اجلماعة بإحصاء األمالك اخلاضعة للضريبة على األراضي احلضرية غير املبنية طبقا ملقتضيات املادة  49من
القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على إجراء هذا اإلحصاء سنويا.

2 .2تدبير النفقات
 حتمل اجلماعة ملصاريف اشتراك الهاتف النقال للرئيس رغم تغيبه عن اجلماعة
رغم تغيب الرئيس عن جماعة مرس اخلير منذ أواخر سنة  2010وعدم مزاولته ملهامه ،حتملت اجلماعة مصاريف اشتراك
هاتفه النقال مببلغ قدره  11.616,00درهما خالل سنة  2011ومثله عن سنة  2012مبا يناهز ضعف املبلغ املؤدى عن سنة
 2010الذي لم يتجاوز 5.058,09درهم.
حتمل ميزانية اجلماعة لتكاليف ال تدخل ضمن حتمالتها
تتحمل ميزانية تسيير جماعة مرس اخلير مصاريف اشتراكات الهواتف النقالة لبعض أعضاء اجمللس اجلماعي غير
املنتمني للمكتب دون سند قانوني أو تنظيمي  ،مما كلف ميزانية اجلماعة برسم السنوات  2010و 2011و 2012ما يناهز
 61.740,00درهما .
كما أنفقت اجلماعة خالل هذه الفترة ما مجموعه  318.258,57درهما لفائدة مصالح غير تابعة لها.
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إبرام سندات الطلب للتسوية الحقة لتاريخ عملية اخلدمة
يتم تسوية إصالح اآلليات والسيارات اجلماعية التي تتم مباشرة عند نفس املمون» أص «عن طريق سندات الطلب الحقة
لتاريخ عملية التسليم.نذكر على سبيل املثال سند الطلب رقم  3بتاريخ  24أبريل  . 2012كما أبرمت اجلماعة  11سندا
للطلب موضوعها اقتناء الوقود بتاريخ الحق للتسلم الفعلي للتوريدات وصل مبلغها اإلجمالي  776.986,36درهم.
عدم تطابق سندات التسليم مع املقتنيات موضوع سند الطلب
من خالل الزيارة امليدانية والتحريات التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات ،تبني أن خدمات ومقتنيات موضوع ستة
سندات طلب مببلغ إجمالي يناهز  60.390,00درهما ال تتطابق مع تلك املضمنة بسندات التسليم املتعلقة بها املوقع
عليها من طرف السائقني.
وقد لوحظ أن السيارات ال تتوفر على دفاتر للصيانة خاصة مما يصعب معه تتبع حقيقة اخلدمات واإلصالحات والتأكد
الحقا من صحة إجناز اخلدمة.
استفادة رئيس مصلحة التعمير من التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة واملتعلقة بغرس وشذب
األشجار
مبوجب املذكرة رقم  746بتاريخ  14دجنبر  2009مت تعيني «ج» رئيسا ملصلحة التعمير ابتداء من نفس التاريخ  ،في حني
استفاد في سنة  2011بالتعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة واملتعلقة بغرس وشذب األشجار.
عدم حتديد املسالك القروية املراد إصالحها مبوجب سند الطلب وعدم علم مصلحة األشغال القروية
باإلصالحات الواردة في تلك السندات
قامت اجلماعة بإبرام خمسة سندات الطلب لصيانة املسالك القروية ضمن اخلانة املالية  430213033دون حتديد اسم
املسلك وموضع اإلصالح ،كما تبني للمجلس أن اإلشهاد على اجناز األشغال يتم بتوقيع اآلمر بالصرف وراء الفاتورة دون
أن يتضمن امللف جداول املنجزات ومحضر تسلم األشغال.
وقد تبني للمجلس اجلهوي للحسابات عدم تتبع املصلحة لألشغال بل عدم العلم بها.

3 .3التنظيم اإلداري
تولي النائب الثاني للرئيس مهام هذا األخير في غيابه على الرغم من عدم توفره على األهلية القانونية
ملمارسة هذه املهام
توقف رئيس اجمللس القروي جلماعة مرس اخلير عن تأدية مهامه باجلماعة ،حيث أصبح يتغيب بعذر منذ الدورة العادية
للمجلس اجلماعي لشهر أكتوبر .2010
في هذا اإلطار قامت اجلماعة بتطبيق مقتضيات الفصل  56من امليثاق اجلماعي  .غير أنه بعد استقالة النائب األول ،
متت ممارسة مهامه من طرف السيد «م .ج» كنائب عن الرئيس دون أن تكون له األهلية القانونية اعتبارا لعدم توفره على
مستوى الدروس االبتدائية الذي يعد احلد األدنى الالزم مبقتضى املادة  28من امليثاق اجلماعي ملزاولة مهام رئاسة اجمللس
اجلماعي ولوبصفة مؤقتة.
وقد تبني للمجلس اجلهوي للحسابات أن السيد «م .ح» قام باتخاذ قرارات ضمن املهام املنوطة برئيس اجمللس اجلماعي من
قبيل إلغاء وإصدار قرارات تفويض وإبرام سندات طلب واألمر بأداء النفقات.
عدم توفر اجلماعة على دليل للمساطر منظم ملصاحلها
ال تتبع اجلماعة دليال للمساطر ينظم عمل مصاحلها ويحدد املراحل الواجب إتباعها للقيام باملهام املوكولة لكل موظف
أو عون عند مختلف مراحل اإلجناز أو املراقبة وينظم حفظ الوثائق ويحدد املسؤوليات .وهكذا في غياب مصلحة خاصة
بإبرام الصفقات ،يقوم وكيل املداخيل بتحضير ملفات عروض الطلب اخلاصة بكراء السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية.
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إضافة إلى ذلك ،ساهم غياب نظام لألرشيف في ضياع وثائق تتعلق بتسيير اجلماعة كما حصل للوثائق املتعلقة بتجزئة
اخلير .كما لوحظ عدم اعتماد مساطر محددة مبناشير.
عدم احترام مقتضيات التنظيم السليم لتدبير وتسيير حظيرة السيارات
أبرمت اجلماعة في سنة  2012مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك االتفاقية رقم  2012 / 2352مبلغها 500.000,00
درهم تلتزم الشركة مبوجبها بأداء مصاريف التزود بالوقود والزيوت لسيارات اجلماعة من طرف املمونني املعتمدين من
طرفها.
إال أن املصالح اجلماعية ال تتبع أسلوبا سليما في تدبير مسطرة التزود بالوقود والزيوت’ إذ لوحظ ما يلي :
— —يتم استبدال الشيات املسلمة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك إلى سندات دين مسلمة من طرف
محطة التزود بالوقود بقيمة  100و 200درهم؛
— —ال متسك اجلماعة سجال يبني تسليم سندات الدين هاته؛
— —يحتفظ رئيس مصلحة األشغال القروية والتقنية بدفاتر األدونات املعدة لكل سيارة بذل إبقائها بالسيارة املعنية
في عهدة كل مستعمل؛
— —يتم ملء أدونات الطلب بعدد الكيلومترات وبكمية الوقود وبثمن الوحدة وبالثمن اإلجمالي بعد عملية التسليم
من طرف رئيس املصلحة في حني أنها حتمل توقيعات السائقني مما يفسر ،ضمن أسباب أخرى ممكنة ،عدم تطابق
املعطيات حول عدد الكيلومترات املسجلة بدفاتر األدونات مع العدد الذي متت معاينته من طرف اجمللس اجلهوي
للحسابات.
قصور في تدبير اخملزن اجلماعي
تتوفر جماعة مرس اخلير على مخزنني لوضع وتخزين املشتريات .غير أن تدبير اخملزن اجلماعي يعاني من أوجه قصور عدة
ميكن إجمالها كما يلي:
— —عدم تسجيل جميع مقتنيات اجلماعة بالسجل اخلاص بذلك؛
— —عدم تسجيل املدخالت واخملرجات من اخملزن؛
— —عدم تسجيل املستفيد من اخملرجات من اخملزن؛
— —عدم مسك سندات االستالم من طرف املكلف باخملزن.
وضع اجلماعة موظفني رهن إشارة إدارات أخرى رغم اخلصاص
تفتقر اجلماعة إلى أطر تقنية متخصصة كمهندس ومهندس معماري وعلى الرغم من اخلصاص املسجل على هذا
الصعيد وضعت رهن إشارة إدارات أخرى ثمانية موظفني.
تبعا ملا سلف ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
حول املداخيل
— —تعديل قرار إنشاء وكالة املداخيل في اجتاه الرفع من قيمة السقف غير املسموح بتجاوزه لدى صندوق الوكالة؛
— —حتصيل الرسوم املستحقة للجماعة ال سيما الرسم على جتزئة األراضي والرسم املفروض على شغل األمالك
اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو مهنية أو صناعية بعد حتديد احمليط احلضري ملركز مرس اخلير؛
— —تصفية الرسم على عمليات البناء بالنسبة لعمارات السكنى اجلماعية واجملموعات العقارية وفق السعر
احملدد بالقرار اجلبائي؛
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— — تسوية وضعية االحتالالت املؤقتة للملك العمومي إما بإصدار تراخيص باالحتالل املؤقت على سبيل
التسوية أو بإزالة االحتالالت غير املرخصة وتطبيق الغرامة املنصوص عليها بهذا الشأن بالفصل  12من
الظهير الشريف بتاريخ  30نونبر  1918املتعلق بشغل األمالك العمومية مؤقتا؛
— —تطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس بالنسبة حملال بيع املشروبات؛
— —تطبيق اجلزاءات والزيادات املنصوص عليها باملادة  147من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية عن
التأخير في أداء الرسوم املستحقة للجماعة؛
— — إجراء إحصاء سنوي لألراضي احلضرية غير املبنية.
حول املصاريف
— — عدم حتمل ميزانية اجلماعة ملصاريف اشتراكات الهواتف النقالة لفائدة أعضاء اجمللس؛
— — عدم حتمل ميزانية اجلماعة ملصاريف مصالح غير تابعة لها؛
— —احترام مساطر إصدار سندات الطلب وعدم إبرام سندات الطلب للتسوية؛
— —احلرص على توفر الشروط القانونية املوجبة الستحقاق التعويض عن األشغال الشاقة وامللوثة؛
— —حتري الدقة في حتديد احلاجيات املراد تلبيتها من خالل الطلبيات العمومية مبا ال يترك لبسا في حتديد موضوع
الطلبية ومكان إجنازها.
حول التنظيم اإلداري
— —التأكد من توفر شروط األهلية القانونية ملمارسة مهام رئاسة اجمللس اجلماعي مع التذكير بالدور املنوط
بالسلطة الوصية ملعاجلة إشكال الغياب الطويل لرئيس اجمللس اجلماعي؛
— —تبني تنظيم هيكلي مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية؛
— — إجناز دليل للمساطر؛
— —االستفادة من املناشير التنظيمية حول تدبير حظيرة السيارات واخملزن؛
— —اعتماد برنامج للتكوين لفائدة موظفي اجلماعة لالستجابة حلاجيات التدبير اجلماعي؛
— —العمل بتنسيق مع املصالح املعنية على إيجاد حل سليم ملسألة وضع املوظفني رهن اإلشارة؛
— — إشراك املصالح اجلماعية في حتديد حاجيات اجلماعة من مقتنيات وأشغال.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملرس اخلير
(نص اجلواب كما ورد)

أوال  .تدبير مجال التعمير وإعداد التراب
السماح ببناء البقع بتجزئة اخلير وفق تصاميم منوذجية على الرغم من عدم تسليم اجلماعة لرخص
البناء ومن غياب التجهيزات األساسية
ان بداية عملية ترحيل سكان دور الصفيح من بلدية متارة إلى جماعة مرس اخلير متت حتت إشراف مصالح العمالة
والسلطة احمللية واجلماعة ومت السماح بالبناء وفق تصاميم منوذجية  ،وموازاة مع ذلك مت العمل على توفير املاء الصالح
للشرب واإلنارة العمومية وذلك في إطار محاربة دور الصفيح .
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة «اخلير» دون الرأي املوافق للوكالة احلضرية
مت توقيع اتفاقية الشراكة من أجل اجناز ومتويل مشروع جتزئة اخلير من طرف السيد الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف
باإلسكان والتعمير والسيد مدير املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية والسيد رئيس اجمللس
اجلماعي ملرس اخلير والسيد عامل عمالة الصخيرات متارة ،ومت تهيئ امللف املتعلق باملشروع وعرضه على أنظار اللجنة
املكلفة بدراسة ملفات التجزئة بالوكالة احلضرية.
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة « اخلير» على الرغم من عدم مطابقة تصميمها لنظام التهيئة
كما سبق اإلشارة إلى ذلك فان مشروع تصميم التجزئة خرج إلى حيز الوجود قبل مشروع تصميم التهيئة.
تسليم رئيس اجلماعة لرخصة التجزئة «اخلير» لفائدة املؤسسة اجلهوية للتهيئة والبناء للجهة
الشمالية الغربية دون امتالكها في حينه للعقار موضوع الرخصة
تقدمت اجلماعة بطلب االقتناء ومتت املوافقة عليه من طرف اللجنة الوزارية اخملتصة وبعد التوقيع على االتفاقية مع
املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء (العمران) مت التنازل لفائدة هذه األخيرة على عملية االقتناء .
تسليم اجلماعة لرخص البناء دون احترام نظام التهيئة
قامت اجلماعة بتسليم رخص البناء بناء على التصميم النموذجي املتفق عليه من طرف رئيس اجمللس والسلطة احمللية
ومصالح العمالة.
تسليم اجلماعة لرخص بناء دون عرض امللفات على أنظار الوكالة احلضرية
لقد قامت اجلماعة بعرض ملفات البناء على الوكالة احلضرية التي رفضت البت فيها بعدم املوافقة على تصميم
التجزئة ،وقد متت تسوية امللف سنة  2010باحلصول على الرأي املوافق للوكالة احلضرية.
عدم احترام احلدود الطبوغرافية للتجزئة
مت وضع تصميم التجزئة قبل تصميم التهيئة ،كما شهد تصميم التجزئة مجموعة من التعديالت والتغيرات تقدمت
بها شركة «الع» ،كما تقدمت بطلب إلى اجلماعة التخاذ التدابير الالزمة  ،لتحديد مسار الطريق العمومية احمليطة
بالتجزئة .وبالفعل مت الشروع في اتخاذ التدابير ،وقد وقعت شركة «الع» التزاما باجناز الطريق الدائرية للتجزئة وتعويض
مالكي األراضي املعنية التي سيشملها قرار التصفيف .
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عدم احترام االجنازات للتخصيص احملدد من طرف تصميم التهيئة ملناطق إقامة التجهيزات العمومية
فيما يخص املرافق املتواجدة مبنطقة اخلواص والتي تتواجد بها اجنازات فانه ال ميكن تسليم األشغال إال بعد احترام
مقتضيات تصميم التهيئة وهدم تلك االجنازات .أما بخصوص املرافق املتواجدة بتجزئة اخلير فقد مت تعديل تصميم
التجزئة واحلصول على الرأي املوافق للوكالة احلضرية.
تسليم رئيس اجلماعة لشهادة التسليم املؤقت بالتجزئات قبل اكتمال األشغال بها
سلم رئيس اجمللس شهادة التسليم املؤقت للشطر األول لتجزئة اخلير إلى شركة «الع»  ،بناءا على التزام هذه األخيرة
بإمتام أشغال التجهيز ،وفي إطار متكني شركة العمران من تسليم شواهد امللكية لبعض املستفيدين من البقع بتجزئة
اخلير .أما بخصوص شهادة التسليم املؤقت لألشغال لشركة «با» فقد مت تسليمها بعد إمتام التجهيزات األساسية،
والتزام صاحب التجزئة بإزالة بعض البنايات املتواجدة فوق بعض البقع التي مت استثناؤها من شهادة التسليم ،وجتدر
اإلشارة إلى انه مت إزالة جميع البنايات املذكورة ،في حني مت التحفظ بخصوص البقع اخملصصة لبناء مدرسة وعدم
الترخيص ببنائها.
تسليم رئيس اجلماعة لشهادة التسليم املؤقت دون قيام اللجنة مبعاينة األشغال
سلم رئيس اجمللس شهادة التسليم املؤقت لتجزئة «الح»  2بعد محضر املعاينة .
عدم إكمال اإلجراءات القانونية املتعلقة مبخالفات البناء
متت تسوية هذا املوضوع باتخاذ جميع اإلجراءات القانونية املتعلقة مبخالفات البناء .
تسليم رئيس اجلماعة لرخص استغالل محالت جتارية دون احترام مقتضيات مخطط توجيه التهيئة
العمراني جلهة الرباط سال
قام رئيس اجمللس اجلماعي ملرس اخلير ،بتسليم رخص لفتح مستودعات لصنع مواد البناء ،استنادا إلى محاضر جلنة
املعاينة .
تسليم رئيس اجلماعة لرخص استغالل محالت جتارية دون احترام مقتضيات نظام التهيئة
قام رئيس اجمللس اجلماعي ملرس اخلير بتسليم رخص لفتح محالت جتارية استنادا إلى محاضر جلنة املعاينة ونظرا حلاجيات
السكان آنذاك خلدمات هذه احملالت .

ثانيا  :التنظيم اإلداري وتدبير مداخيل ونفقات اجلماعة
1 .1تدبير املداخيل
احلاجة للرفع من السقف املسموح به في صندوق وكيل املداخيل
إن جتاوز املبلغ املسموح به في صندوق وكيل املداخيل يعتبر من الناحية العملية صعب التطبيق ،وستعمل اجلماعة
تبعا لتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات على تعديل قرار إنشاء وكالة املداخيل في اجتاه الرفع من قيمة السقف غير
املسموح بتجاوزه لدى صندوق الوكالة.
عدم حتصيل الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو مهنية أو
صناعية
تقوم اجلماعة بعملية إحصاء لتحصيل الرسوم املستحقة على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو
مهنية أو صناعية .
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عدم حتصيل الرسم على جتزئة األراضي عند تسليم رخصة جتزئة راضية وعند تسلمها املؤقت
مت تسليم رخصة التجزئة بتاريخ  2007/03/29بناءا على دراسة املشروع ضمن املشاريع الكبرى بالوكالة احلضرية وذلك
قبل صدور القرار العاملي رقم  07/27بتاريخ  2007/06/15والذي يأذن لوكالة املداخيل بتحصيل الرسم على جتزئة األراضي.
عدم احترام اجلماعة للسعر الوارد في القرار اجلبائي فيما يخص حتصيل الرسم عن رخصة بناء عمارات
السكنى اجلماعية واجملموعات العقارية
كانت اجلماعة تستخلص الرسم على عملية البناء على أساس  15درهم للمتر ،وبعد صدور القانون رقم  47.06وتعديل
القرار اجلبائي مت الفصل بني الرسم املفروض على السكن االجتماعي (  20درهم ) والرسم على السكن اجلماعي  15درهم
وقد وقع شيء من اللبس عند احتساب الرسم املفروض على رخص البناء وخاصة العمارات املعدة للسكن اجلماعي
واجملموعات العقارية ،وذلك باحتساب  20درهم للمتر عوض  15درهم
وستعمل اجلماعة على جتاوز هذا اخلطأ الغير املقصود في الرخص املقبلة.
عدم تسوية اجلماعة لوضعية االحتالالت غير املرخصة وعدم تطبيق الغرامة املنصوص عليها بالقانون
بهذا الشأن
تطرح أمام اجلماعة إشكالية عدم الترخيص ملزاولة نشاط جتاري أو مهني تبعا لدفتر التحمالت اخلاص بتجزئة اخلير من
جهة  ،وضرورة استخالص الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة ألغراض جتارية أو مهنية من جهة أخرى،
ولتصحيح هذا الوضع الذي سيمكن من تسوية وضعية االحتالالت غير املرخصة ،تقوم اجلماعة مع الوكالة احلضرية
بدراسة إمكانية الترخيص لفتح محالت جتارية بالتجزئة
عدم تطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسي
لم تقم اجلماعة بتطبيق الغرامة عن عدم التصريح بالتأسيس املنصوص عليه في املادة  146من القانون رقم 47.06
املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على أصحاب ثالثة مقاهي نظرا لعدم حصولهم على رخصة مزاولة النشاط.
القصور في حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات
ال تقوم اجلماعة بتحصيل الرسم على محال بيع املشروبات نظرا لكون املقاهي الثالث ال تتوفر على رخصة مزاولة
النشاط .
عدم تطبيق اجلزاءات والزيادات املنصوص عليها عن التأخير في أداء الرسم
إن تطبيق مقتضيات املادة  147من القانون رقم  47.06واملتعلق باحتساب الغرامات على التأخير  ،يتم احترامه بشكل
حرفي  ،خصوصا بعد أن أصبحت املصلحة املعنية تتوفر على النظام املعلوماتي.
عدم إحصاء األراضي اخلاضعة للضريبة على األراضي احلضرية غير املبنية
إن إحصاء األراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية  ،يعد عملية صعبة وذلك لألسباب التالية :
— —عدم توفرنا على سجل دقيق للبقع األرضية وأسماء أصحابها وعناوينهم  ،خاصة جتزئة اخلير  ،الن اغلبها مت تفويتها
من طرف املستفيدين األصليني  ،مما يصعب معه على املصلحة املعنية إتباع املساطر واإلجراءات املتبعة؛
— —عدم وجود اتفاقية مع احملافظة العقارية والتي على ضوئها يتم إعطاء معلومات كافية ومدققة  ،خاصة في ما
يتعلق باألراضي األخرى  ،والتي تدخل داخل املركز احملدد للجماعة؛
— —وإلجراء إحصاء سنوي لألراضي احلضرية غير املبنية ستقوم اجلماعة مبراسلة مصالح احملافظة العقارية من أجل
التنسيق والتعاون ،لتحديد هذه األراضي.
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2 .2تدبير النفقات
حتمل اجلماعة ملصاريف اشتراك الهاتف النقال للرئيس رغم تغيبه عن اجلماعة
بعد صدور مرسوم عزل «ه .الب ».رئيس اجمللس مت إلغاء رقم الهاتف النقال الذي كان مخصصا له وبالتالي عدم حتمل
اجلماعة ملصاريفه.
حتمل ميزانية اجلماعة لتكاليف ال تدخل ضمن حتمالتها
تتحمل اجلماعة مصاريف اشتراكات الهواتف النقالة ألعضاء اجمللس وذلك في إطار تيسير عملية التواصل بني أعضاء
اجمللس .
إبرام سندات الطلب للتسوية الحقة لتاريخ عملية اخلدمة
— —رمز امليزانية  42/ 40.30.10.02يتعلق بقطع الغيار واإلطارات املطاطية للسيارات واآلليات.
— —رمز امليزاينة  43/ 40.30.10.02يتعلق بصيانة وإصالح السيارات واآلليات.
وبالتالي فإن اجلماعة تقوم باألداء بعد إجراء اإلصالح.
عدم تطابق سندات التسليم مع املقتنيات موضوع سند الطلب
يتم توقيع كل سندات التسليم من طرف السائقني بعد اجناز اخلدمة وقد قامت اجلماعة بإلزام جميع السائقني بضرورة
التصريح لدى مصلحة األشغال القروية باألعطاب التي تتعرض لها آلياتهم قبل إصالحها.
استفادة رئيس مصلحة التعمير من التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة واملتعلقة بغرس وشذب
األشجار
استفاد رئيس مصلحة التعمير من التعويضات على األشغال الشاقة واملتسخة وامللوثة على اعتبار انه يقوم مبهام
تخول له االستفادة من هذه التعويضات.
عدم حتديد املسالك القروية املراد إصالحها مبوجب سند الطلب وعدم علم مصلحة األشغال القروية
باإلصالحات الواردة في تلك السندات .
حتتوي برامج فوائض امليزانية للسنوات املنصرمة على أسماء املسالك .
وستتخذ في هذا اإلطار اإلجراءات الالزمة قصد العمل على تتبع مصلحة األشغال القروية جلميع مراحل األشغال
واإلصالحات.

3 .3التنظيم اإلداري
تولي النائب الثاني للرئيس مهام هذا األخير في غيابه على الرغم من عدم توفره على األهلية القانونية
ملمارسة هذه املهام
توقف رئيس اجمللس القروي جلماعة مرس اخلير السيد «ه .الب ».عن تأدية مهامه باجلماعة منذ الدورة العادية للمجلس
اجلماعي لشهر أكتوبر  ، 2010وطبقا للمادة  56من امليثاق اجلماعي خلفه في مزاولة جميع مهامه مؤقتا السيد «ع .الع.
ب ».النائب األول إلى غاية تقدمي وقبول استقالته بتاريـخ  ، 2012/08/30بعد ذلك عقد اجمللس اجلماعي دورة استثنائية
بتاريخ  2012/09/13النتخاب النائب الرابع وملء املنصب الشاغر للسيد «ع .الع .ب ».وارتقى السيد «م .ح ».إلى منصب
النائب األول طبقا ملقتضيات املادة  9من امليثاق اجلماعي وبدأ ميارس مهام الرئيس إلى حني توصل اجلماعة بإرسالية من
السيد قائد قيادة مرس اخلير حتت عدد  1390بتاريخ  2012/12/25مرفوقة بنسخة من رسالة السيد رئيس دائرة متارة إلى
السيد قائد قيادة مرس اخلير حتت عدد  30بتاريخ  2012/12/13واملتعلقة مبمارسة اإلنابة املؤقتة عن رئيس اجمللس اجلماعي
ملرس اخلير مبلغا إياه محتوى جواب السيد عامل عمالة الصخيرات متارة الذي استند فيه على جواب املصالح املركزية
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حول ممارسة اإلنابة املؤقتة عن الرئيس ،وطلب السيد رئيس دائرة متارة من السيد قائد قيادة مرس اخلير ،تبليغ جواب
املصالح املركزية ألعضاء اجمللس والذي جاء فيها :
« تبعا لرسالتكم املشار إليها باملرجع أعاله والتي يتساءلون فيها عن ممارسة اإلنابة املؤقتة عن رئيس مجلس جماعة
مرس اخلير وعدم توفر النائبني األول والثاني على املستوى التعليمي املنصوص عليه باملادة  28من القانون رقم 78.00
املتعلق بامليثاق اجلماعي  ،يشرفني أن أخبركم أن املادة  56من هذا القانون نظمت اإلنابة املؤقتة وحصرتها بداية في
مساعدي الرئيس ،فأول من يتولى هذه املسؤولية نائبه األول ثم الثاني وهكذا.وفي حالة عدم وجود نائب فمستشار
جماعي يعينه اجمللس أو يختار حسب مقتضيات الفقرة األخيرة من املادة املذكورة أعاله» .
أما بخصوص إلغاء قراري التفويض رقم  30و 31بتاريخ  2012/08/30فقد جاء اإللغاء بعد استقالة السيد «ع .الع .ب»
النائب األول من منصبه.
أما بخصوص القرارين رقم  32و 33بتاريخ  2012/09/28في شأن تفويض املهام الى السيد «ع.الل .م ».النائب الرابع
للرئيس فقد مت اتخاذهما لتعويض قرار اإللغاء رقم  30وقرار اإللغاء رقم .31
وبخصوص السندات املوقعة من طرف السيد «م .ح ».فقد قام هذا األخير بتوقيعها نظرا للضرورة واحلاجة امللحة التي
تقتضي توفير عتاد اإلنارة العمومية وكذا اقتناء لوازم املكتب والطباعة التي تضمن استمرارية عمل املصالح اجلماعية
باإلضافة إلى توفير عتاد التزيني ملواكبة استعدادات لالحتفال باألعياد الوطنية وذلك في إطار تلبية متطلبات وحاجيات
اجلماعة .
وقد قام السيد «م .ح ».بالتوقيع على الوثائق املذكورة وغيرها خالل فترة إنابته وقبل توصل اجلماعة بالرسالة املذكورة
أعاله.
عدم توفر اجلماعة على دليل للمساطر منظم ملصاحلها
قامت اجلماعة بوضع دليل للمساطر ينظم مصاحلها ويحدد مهام كل مصلحة على حدة.
عدم احترام مقتضيات التنظيم السليم لتدبير وتسيير حظيرة السيارات
مت تسليم دفاتر األدونات للسائقني واملسؤولني عن سيارات واليات اجلماعة ومت وضع سجل خاص الستهالك الوقود .
قصور في تدبير اخملزن اجلماعي
فيما يخص تدبير اخملزن اجلماعي ،مت وضع سجل خاص بجميع املقتنيات وسجل خاص بتدوين عملية دخول وخروج املواد،
وكذلك العمل على مسك سندات التسليم من طرف املكلف باخملزن.
وضع اجلماعة املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى رغم اخلصاص
إن وضع موظفني رهن إشارة جماعات أخرى يأخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية لبعض املوظفني  ،وكذا مصالح
العمل املشتركة بني اجلماعة والسلطة احمللية  ،وقد مت توجيه استدعاءات إلى املوظفني املوضوعني رهن إشارة إدارات أخرى
لاللتحاق باجلماعة.
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اجلماعة القروية اخلنيشات
)إقليم سيدي قاسم(

تقع اجلماعة القروية اخلنيشات بإقليم سيدي قاسم ومتتد على مساحة تقدر ب  104كيلومتر مربع .يحدها شماال
جماعات سيدي امحمد الشلح وأوالد نوال وجرف امللحة ،وجنوبا وادي سبووورغة وجماعة أوالد حسني .أما شرقا فتحدها
جماعة تاوغيلت وجنوبا جماعتي تكنا وبئر الطالب .أحدثت اجلماعة سنة  ،1965ويقدر عدد سكانها ب  12.963نسمة،
حسب إحصاء سنة  ،2004يتوزعون على  31دوارا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -تدبير املشاريع اجلماعية
قامت جماعة اخلنيشات بإجناز مشاريع تهيئة وبناء الطرق واملسالك مبختلف أحياء ودواوير اجلماعة ،ويتعلق األمر ب:
— —أشغال التطهير بدوار بريوكة ،املنجزة في إطار الصفقة رقم  02/2011مببلغ  556.696,00درهم؛
— —أشغال تهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني ،املنجزة في إطار الصفقة رقم  04/2009مببلغ  17.27مليون
درهم ،باإلضافة إلى الدراسة التقنية ،املنجزة ب  389.000,00درهم؛
— —أشغال تهيئة طرقات مركز اخلنيشات ،املنجزة في إطار الصفقة رقم  02/2011مببلغ  3,53مليون درهم ،وكذا في
إطار الصفقة رقم  01/2008مببلغ  3,48مليون درهم باإلضافة إلى الدراسة التقنية والتتبع مببلغ  389.400درهم؛
— —أشغال التطهير وصرف مياه األمطار بدوار أوالد خريس ،املنجزة في إطار سندي الطلب لسنة  2010مببلغ 188.460,00
درهم ولسنة  2012مببلغ  197.940,00درهم؛
— —أشغال صيانة شبكة التطهير بأحياء تعاونية اإلخالص واجملزرة ودوار اخلنيشات ،املنجزة في إطار ثالث سندات طلب
مببلغ  136.500,00درهم؛
— —أشغال بناء ملعب مصغر لكرة القدم ،املنجزة سنة  2009بواسطة سند طلب مببلغ  160.920,00درهم.
غير أن تنفيذ هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:

1 .1نقائص شائعة في تدبير املشاريع اجلماعية
جلوء محدود للدراسات التقنية الالزمة إلجناز املشاريع
باستثناء مشاريع تهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني (الصفقة رقم  )04/2009وأشغال تهيئة مركز اخلنيشات
(الصفقتني رقم  03/2005و )01/2008فإن باقي املشاريع متت برمجتها من قبل اجلماعة في غياب دراسات تقنية مسبقة،
بحيث مت إعداد دفاتر التحمالت من طرف تقنيي اجلماعة فقط .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن إجناز الدراسات املسبقة
من شأنه أن ميكن اجلماعة من حتديد اإلكراهات املرتبطة بإجناز املشاريع وخصائصها الهيدروجيولوجية والتقنية مع حتديد
اخملاطرة احملتملة واحللول املالئمة.
نقائص في برمجة أشغال الطرق مبركز اخلنيشات
مت تسجيل تأخر إجناز أشغال الطرق والترصيف والتطهير مبركز اخلنيشات بثالث سنوات مع العلم أنه قد متت برمجتها
منذ سنة ( 2005الصفقتني رقم  03/2005و .)01/2008في نفس السياق ،لم يتم حتديد أماكن إجناز األشغال بدفتري
التحمالت ،بحيث مت االكتفاء بإدراج العبارة العامة« :أشغال الطرق مبركز اخلنيشات» .كما أن اجلماعة التتوفر على رؤية
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مندمجة من أجل التدخل بوتيرة حتترم األولويات وتروم ترشيد تدخالتها .في هذا الصدد ،متت برمجة أشغال تهم نفس
األحياء في الصفقتني.
في نفس السياق ،ال تقوم اجلماعة عموما بتعريف أماكن إجناز األشغال سواء في مرحلة برمجة املشاريع أو إعداد دفاتر
التحمالت املرتبطة بها ،بحيث ال يتم حتديدها إال في يوم افتتاح الورش من طرف رئيس اجلماعة أو جلنة مكونة من هذا
األخير وبعض املستشارين.
تنفيذ بعض الصفقات في غياب عقود التأمني
مت تنفيذ األشغال املنجزة في إطار الصفقات رقم  2/2010 ،1/2010 ،02/2011 ،01/2011و 2/2009في غياب عقود التأمني
املنصوص عليها في دفاتر التحمالت اخلاصة وفي املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال ،كما أن املقاولة نائلة الصفقة رقم  08/2012قدمت شهادة تأمني حتمل تاريخ  12أبريل  ،2013تغطي الفترة
املمتدة من  11أبريل  2013إلى  10يوليوز  ،2013مع العلم بأن األمر بالشروع في األشغال مت تبليغه للمقاولة منذ 19
نونبر .2012
نقائص على مستوى مسطرة إبرام سندات الطلب املتعلقة بأشغال التهيئة
تتكون اللجنة املكلفة باختيار املقاوالت املتعاقد معها من أجل إجناز أشغال التهيئة عن طريق سندات الطلب من الرئيس
ونائبه فقط ،أي في غياب ممثل عن املصلحة التقنية ،الذي من شأنه أن يساهم بخبرته ومساعدته في اختيار املقاوالت
املؤهلة .في نفس السياق ،مت إبرام بعض سندات الطلب دون اللجوء إلى استشارة املتنافسني حول األثمان املقترحة من
طرفهم (كما هو الشأن بالنسبة لسندي طلب مشروع التطهير بدوار أوالد اخريس).
نقائص على مستوى األشغال املنجزة من طرف اجلماعة
يتسم تنفيذ املشاريع اجلماعية بضعف التتبع املنتظم لألشغال ،حيث تقوم اجلماعة طيلة فترة اإلجناز بزيارات محدودة
لألوراش ،لذلك تعذر عليها معرفة أماكن بعض األشغال املنجزة من طرفها.

2 .2مشاريع بناء وتهيئة املسالك القروية
أمام حدة الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب ،قامت اجلماعة القروية اخلنيشات بإجناز عدة مشاريع بناء وتهيئة
املسالك ،وذلك من أجل تسهيل التنقل وفك العزلة عن الدواوير .غير أن إجناز هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:
إجناز األشغال على مستوى مقاطع مسالك قصيرة ومشتتة في إطار عدة صفقات
تتسم أشغال تهيئة املسالك املنجزة خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  ،2012بقصر املقاطع املنجزة وتشتتها داخل
نفس الدواوير ،ووجودها في بعض األحيان داخل أزقة جد ضيقة .كما تتم إعادة برمجة هذه املسالك من سنة ألخرى.
في هذا اإلطار ،وبالرغم من قيام اجمللس اجلهوي للحسابات بثالث زيارات ميدانية رفقة ممثلي املقاولة واجلماعة واملهندس
الطبوغرافي ،تعذر على املعنيني باألمر حتديد مقاطع املسالك املنجزة بدواري أوالد سالم الشاوية واخلنيشات ،في إطار
الصفقتني رقم  01/2011و .03/2012في نفس السياق ،متت تهيئة مسلك دوار الفقيه (مقطع بطول  600متر طولي)
مرتني من طرف نفس املقاولة في إطار الصفقتني رقم  03/2012و.08/2012
لذلك جتدر اإلشارة إلى أن هذه املقاربة تعكس غياب رؤية مندمجة في ميدان تهيئة املسالك القروية ،وهو ما ال ميكن
اجلماعة من حتقيق هدف استدامة وبقاء املسالك املنجزة.
تدهور أشغال تهيئة وبناء املسالك
رغم أن تقارير مختبرات املراقبة تؤكد مطابقة املواد وأشغال البناء للمعايير املنصوص عليها في دفاتر التحمالت،
خصوصا فيما يتعلق باحترام معايير السمك والدك ،فإن بعض املقاطع توجد في وضعية متقدمة من التدهور بعد تآكل
بنية الطريق وتغطيتها بالطني واألحجار من احلجم الكبير .كما أن غياب املنشآت الفنية املعدة حلماية املسالك سرع
من وتيرة هذه العملية.
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عدم احترام املقتضيات التعاقدية والتنظيمية املتعلقة بالشروع في األشغال وتسلمها
مت الشروع في تهيئة املسالك املنجزة في إطار الصفقة رقم  03/2012قبل تبليغ األمر بالشروع في اخلدمة بتاريخ 21
ماي  .2012في هذا الصدد ،أمرت جلنة تتبع األشغال املقاولة بالرفع من وتيرة األشغال وتنظيف الورش ،ثالثة أيام قبل هذا
التاريخ ،أي في  18ماي  ،2012مع العلم بأن إقامة الورش قد متت منذ  11ماي .2012
في نفس السياق ،مت تسلم األشغال ( 11يوليوز  )2012قبل إجناز اختبارات اخلرسانة ( 23يوليوز  )2012وتقدمي التقارير
املتعلقة بنتائجها (العينات رقم  6/ 1155و 5/ 1155و.)4/ 1155

3 .3مشاريع بناء وتهيئة الطرق اجلماعية
أجنزت اجلماعة القروية اخلنيشات خالل الفترة  2012-2005مشاريع الطرق والتطهير مببلغ  27,43مليون درهم .غير أن
تنفيذ هذه املشاريع يثير املالحظات التالية:
عدم برمجة أشغال تهيئة شبكة املاء الصالح للشرب بشارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني
مت إيقاف أشغال تهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني بسبب تدهور قنوات املاء الصالح للشرب حيث لم تنص
الصفقة رقم  04/2009على إعادة جتديد شبكة املاء الصالح للشرب .وأمام هذه املعيقات ،قامت املقاولة بإجناز أشغال
حتويل جزء من هذه الشبكة وتغطية جزء آخر باخلرسانة في غياب إبرام عقد ملحق للصفقة األصلية ،بعدما تكفل
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوريد القنوات الالزمة للقيام بهذه األشغال .كما نتج عن هذه التغيرات زيادات
غير متوقعة في كمية بعض املواد (أشغال اخلرسانة ،الردم والدك) ،وهو ما أدى إلى استهالك االعتمادات املالية وعدم إمتام
األشغال املبرمجة.
لذلك ،جتدر اإلشارة إلى أن مرد هذه الوضعية يرجع باألساس لضعف الدراسات املنجزة من طرف مكتب الدراسات التقنية
(إجناز املشروع األولي واملشروع التنفيذي) مببلغ  389.400,00درهم (مبا في ذلك خدمات التتبع).
عدم برمجة لوحات اإلنارة العمومية بشارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني
قامت اجلماعة بتركيب أربع لوحات لإلنارة العمومية بشارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني رغم عدم برمجتها سواء في
إطار الدراسة التقنية أو في الصفقة رقم .04/2009
كما أن التثبيت العشوائي ألربع صناديق توزيع الكهرباء في غياب الدراسة املتعلقة بانخفاض توتر التيار الكهربائي (68
عمود كهربائي) وأماكن وضع هذه الصناديق ،أدى إلى حدوث أعطاب متكررة ترتبط بشدة الضغط على الشبكة ،وهو ما
يشكل خطرا على السالمة العمومية (حالة اللوحة املثبتة داخل شرفة أحد املقاهي بشارع احلسن الثاني).
اإلجناز املعيب ألشغال تطهير مياه األمطار
أدى إجناز أشغال تهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني (صفقة رقم  )04/2009إلى ظهور عيوب مرتبطة بتصريف
مياه األمطار .في هذا الصدد ،قامت اجلماعة بهدم الطريق املنجزة حديثا من أجل فتح مسرب بعرض  15إلى  20سنتيمتر
على طول شارع محمد اخلامس ومقطع من شارع احلسن الثاني ،وذلك من أجل توجيه مياه األمطار نحو منافذ الصرف
الصحي.
في نفس السياق ،مت إتالف أشغال التبليط املنجزة في إطار الصفقة رقم  01/2008بسبب عدم حتديد منافذ زيارة شبكة
التطهير .كما أن احلواف املقوسة ملنافذ الصرف الصحي املنجزة حتت أرصفة مركز اخلنيشات (صفقة رقم )03/2005
تستجيب للمعاير املعمول بها ،بحيث مت نحتها بطريقة تقليدية من أجل تشكيل القوس .أما بالنسبة لسدادات املنافذ
فقد تبني أنها حتمل اسم بعض الشركات املفوض لها بتدبير مرافق التطهير السائل مبدن أخرى (شركة ريضال  -و.م.ق
 و.م.ت.ع).في نفس السياق ،مت وضع قنوات بالستيكية بقطر ضيق ،عوض املواد االسمنتية ( ،)CAOاملنجزة في إطار أشغال صيانة
شبكة التطهير السائل بتعاونية اإلخالص (سندي طلب غير مرقمني أجنزى في سنة  2010و ،)2012وهو ما من شأنه أن
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يعرضها للتلف نظرا إلجنازها في طريق عمومية تتميز بكثافة املرور وتراكم األتربة .باإلضافة لذلك ،مت إجناز بعض األشغال
بطرق ال تستجيب للمعاير التقنية ،كما هو الشأن بالنسبة إلعادة استعمال مواد بالستيكية من أجل تشكيل وربط
منافذ القنوات مع شبكة تصريف املياه.
كما لم يتم دفن القواديس املنجزة في إطار أشغال التطهير بدوار بريوكة (الصفقة رقم  ،)02/2011بحيث مت وضعها في
جوانب الطريق باإلضافة لإلجناز املعيب للمفاصل الرابطة بينها .في نفس اإلطار ،لم يتم إجناز منافذ الصرف الصحي وفق
املعايير التقنية املعمول بها ،السيما من حيث تسويتها مع مستوى الطريق .كما مت تسجيل عدم توفرها على سدادات،
وهو ما قد يعرض سالمة املواطنني ألخطار احلوادث.
أداء أشغال غير مطابقة ملواصفات دفاتر الشروط اخلاصة
•املبالغة في ثمن اخلدمة املتعلقة بإقامة الورش
مت إجناز خدمة إقامة الورش ،املتعلقة بأشغال تهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني (صفقة رقم  ،)04/2009مببلغ
 500.000,00درهم .هذا الثمن يعوض حسب املادة  1-8من دفتر الشروط اخلاصة أشغال وضع لوحات من األملنيوم وبناء
قاعة لالجتماعات مجهزة مبكتب وطاولة وكراسي .غير أن هذا الثمن يبقى مرتفع مقارنة مع اخلدمات التي مت إجنازها ،مع
العلم أن املقاولة لم تقم بتقدمي تصميم للتشوير مصادق عليه من طرف اجلماعة ،كما هو منصوص عليه في املادة 8-4
من دفتر الشروط اخلاصة.
•أداء جتهيزات اإلنارة العمومية مبواصفات غير مطابقة للمواصفات الواردة في دفتر الشروط اخلاصة
تنص الصفقة املتعلقة بتهيئة شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني على جتهيز  68عمود كهربائي بلوحات ذات أطراف
( )plaques à borneمزودة بثالث أطراف (الثمن  .)218غير أن املقاول قام بتركيب لوحات بطرفني فقط ،دون أن تتخذ
اجلماعة اإلجراءات الكفيلة بتصحيح هذا النقص.
•إعادة أداء أشغال القواديس االسمنتية ( )CAOاملنجزة في إطار سندي الطلب لسنتي  2010و2012
مت أداء أشغال « توريد ووضع القواديس االسمنتية ( )CAOبقطر  ،135 A 400مبا في ذلك أعمال الردم باحلصى» مرتني
في إطار سند الطلب املنجز في  2010مببلغ  110.200,00درهم وسند الطلب املنجز في  2012مببلغ  114.840,00درهم.
•أداء أشغال غير منجزة تتعلق بالتطهير السائل بدوار اخلنيشات الشمالي واجلنوبي
لم يتم احترام املواصفات احملددة في سند الطلب املتعلق بإجناز أشغال التطهير بدوار اخلنيشات ،بحيث لم ينجز املقاول
إال  13منفذا بدوار اخلنيشات اجلنوبي عوض  16منفذا املنصوص عليها ،رغم أداء املبلغ املقابل لها .كما نص سند الطلب
على تنظيف  10منافذ بدوار اخلنيشات الشمالي عوض  06منافذ التي مت إجنازها .هذه االختالالت تعكس عدم معرفة
اجلماعة بحاجياتها وعدم تتبع األشغال املنجزة.
•ضعف أشغال بناء ملعب كرة القدم املصغرة
مت بناء ملعب كرة القدم املصغرة مببلغ  160.920,00درهم .غير أن املنشأة املبنية ليست في الواقع سوى أرضية منجزة
باخلرسانة مبساحة  450متر مربع ،ال تتوفر على أي جتهيز رياضي.
كما مت منح سند الطلب في غياب محضر اختيار املورد وبيانات األثمان املتعارضة ،باإلضافة إلى توفر اجلماعة على
فاتورتني بتواريخ متناقضة ( 9نونبر  17 2009دجنبر .)2009
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على إجناز الدراسات التقنية قبل برمجة املشاريع اجلماعية والتحديد الدقيق ألماكن إجناز األشغال؛
— —اإلدالء بوثائق التأمني قبل الشروع في األشغال والتأكد من أنها تغطي فترات األشغال؛
— —السهر على تتبع األشغال بشكل منتظم ،السيما عبر حضور ممثلي صاحب املشروع باألوراش مع توفير
اإلمكانيات املادية والبشرية الضرورية لتحقيق هذه املهمة؛
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— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية العتماد مقاربة لبرمجة مشاريع املسالك بشكل مدروس يأخذ بعني االعتبار
استدامة واستمرارية املسالك املنجزة؛
— —احترام مقتضيات املواد  36و 65من دفتر الشروط اإلدارية العامة-أشغال فيما يتعلق بالشروع في األشغال
وتسلم املنشآت الذي ال يجب أن يتم إال بعد إجناز املراقبات واالختبارات املنصوص عليها في النصوص
التنظيمية.

ثانيا  -تدبير التعمير
1 .1التأخر في إجناز برنامج إعادة هيكلة األحياء غير القانونية
في إطار محاربة السكن العشوائي وغير القانوني التزمت اجلماعة القروية اخلنيشات إلى جانب الوزارة املكلفة باإلسكان
والتعمير وإقليم سيدي قاسم بإعادة تأهيل اجلماعة وأطرافها وإدماج األحياء غير القانونية وناقصة التجهيز في
النسيج احلضري وحتسني الظروف املعيشية للسكان .األحياء املعنية بإعادة الهيكلة هي دوار اخلنيشات وحي أوالد دواد
ودوار برويكة.
في هذا اإلطار ،عرف تنفيذ االتفاقية املوقعة منذ سنة  2004تأخرا ملحوظا ،بحيث اضطرت اجلماعة لتعويض النقص
احلاصل في البنيات التحتية بإمكانياتها اخلاصة ،كما هو الشأن بالنسبة إلجناز أشغال التبليط بدوار اخلنيشات املنجزة
سنة  2013وتوقيع اتفاقية أخرى سنة  2012من أجل إعادة هيكلة دوار بريويكة.

2 .2ضعف مراقبة التعمير داخل اجلماعة
ضعف عمليات املراقبة
على الرغم من أن تصميم التهيئة حدد علوبنايات أغلب األحياء مبركز اخلنيشات في مستوى أرضي زائد طابق واحد (1
 ،)R+إال أن أغلب البنايات القائمة لم حتترم هذا املقتضى ،بحيث مت إنشاء بنايات من مستويني زائد طابق أرضي (.)R+ 2
هذه الوضعية جتد تفسيرها في عدم كفاية املوارد البشرية واملادية املرصودة لتدبير التعمير باجلماعة (عون مراقبة واحد
بدون وسيلة تنقل).
تسليم رخصة بناء إلصالح مقهى مكترى في ملك اجلماعة
قامت اجلماعة بتسليم رخصة هدم وبناء املقهى املستأجر ألحد اخلواص ،رغم أنه يدخل ضمن ممتلكاتها.
— —يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ اتفاقيات إعادة هيكلة األحياء غير القانونية وحث الشركاء على احترام
التزاماتهم؛
— —العمل على احترام القوانني والنصوص التنظيمية في ميدان التعمير ،السيما املقتضيات املتعلقة بعلو
البنايات املرخص به في تصميم التهيئة.

ثالثا  -تدبير املشتريات اجلماعية
تقوم جماعة اخلنيشات بتوريد جميع حاجياتها املتعلقة بالشؤون العامة (لوازم املكتب ،احملروقات ،قطع الغيار ،مواد
البناء ومواد الصيانة ،إلخ) بواسطة سندات الطلب .في هذا اإلطار ميكن إثارة املالحظات التالية:

1 .1التعامل مع عدد محدود من املوردين من أجل تنفيذ طلبيات اجلماعة
تتسلم اجلماعة تدريجيا املواد املقتناة حسب وثيرة استهالكها ،ثم تتم تسوية املبالغ املستحقة للموردين في نهاية
الدورة عن طريق إصدار سندات طلب .في هذا الصدد ،بني تدقيق سندات الطلب على أن اجلماعة تقتني حاجياتها من
املواد واللوازم من ممون واحد ،بحيث يحتكر أزيد من  % 90من طليبات التسيير منذ سنة .2004
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 2 .نقص في تدبير الطلبيات اجلماعية
بني تدقيق سندات الطلب املنجزة من طرف اجلماعة عن وجود نقائص على مستوى منح وتدبير سندات الطلب.
فعلى سبيل املثال ،يحمل سند الطلب رقم  11/2012املتعلق بأشغال القنوات بدوار أوالد اخريص ،مببلغ 197.940,00
درهم ،تاريخ  09ماي  2012في حني أن تاريخ محضر اختيار املورد هو  11ماي  .2012كما أن سند الطلب رقم 16/2012
املتعلق بشراء لوازم رياضية مببلغ  14.742,00درهم يحمل ثالث تواريخ متناقضة ( 28يويوز  2012و 26غشت  2012و28
شتنبر .)2012
في نفس السياق ،حتمل معظم وصوالت التسليم تواريخ التسليم رغم أهميتها في تبرير صدقية وشفافية مساطر
إجناز الطلبيات العمومية.

3 .3كراء آليات لألشغال بأثمان مرتفعة
خالل الفترة املتدة من  2010إلى  ،2012قامت اجلماعة بكراء شاحنات وجرافات مببلغ إجمالي وصل إلى  281.048,00درهم
من أجل تهيئة مقاطع من املسالك القروية الرابطة بني دواوير اجلماعة (نقل ووضع احلصى) .غير أن أثمان هذه الطلبات
يعتبر مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة باألثمان املطبقة في السوق ،كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 8/2012
مببلغ  30.720,00درهم الذي يهم وضع احلصى على مقطع بطول  450متر ،وسند الطلب رقم  6/2012مببلغ 62.400,00
درهم ،الذي يضم معطيات متناقضة بني مدة العمل املؤدى عنها ومدة العمل املنجزة فعليا بكل من دواري أوالد دواد واحلي
اجلديد (أقل من  10ساعات).
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام مبادئ املنافسة الشريفة من أجل إجناز توريدات اجلماعة بطريقة اقتصادية؛
— —وضع مساطر مكتوبة وواضحة وشفافة من أجل حسن تدبير الطلبيات اجلماعية.

رابعا – تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم حتيني السومة الكرائية لألمالك اجلماعية املكتراة
لم تقم اجلماعة بتحيني السومة الكرائية حملالتها التجارية والبنايات املعدة للسكن ،بحيث تعتبر ضعيفة مقارنة مع
األثمان املطبقة حاليا ،السيما وأن عقود الكراء قد أبرمت منذ سنوات.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية ملمتلكات اجلماعة
لم تتم تسوية الوضعية القانونية ملعظم ممتلكات اجلماعة وتسجيلها باحملافظة العقارية ،وهو ما من شأنه أن يعرض
اجلماعة خملاطر املنازعات .من جهة أخرى ،أصدرت احملكمة اإلدارية في حق اجلماعة ثالثة أحكام تهم نزع امللكية وأداء
تعويض يناهز  4,8مليون درهم .مع العلم أن القدرات املالية للجماعة لم متكنها من تنفيذ هذه األحكام.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل حتيني السومة
الكرائية ملمتلكاتها وتسوية وضعيتها القانونية وتسجيلها باحملافظة العقارية.
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خامسا – تدبير املرافق اجلماعية
1 .1تدبير مرافق التطهير السائل والصلب
عدم قيام اجلماعة بجمع النفايات املنزلية
ال تقوم اجلماعة بجمع النفايات املنزلية واملتشابهة ،بحيث يتم التخلص منها مباشرة بواسطة الوسائل الشخصية
للمواطنني ،دون أن تخضع ألي مراقبة من طرف اجلماعة .في هذا اإلطار ،يتم تفريغ هذه النفايات بطريقة عشوائية في
مناطق من املفروض أن تتم حمايتها كما هو الشأن بالنسبة لواد ورغة وهو ما يخلف مشاكال تتعلق بالصحة والنظافة
العمومية.
تصريف مياه الصرف الصحي بوادي ورغة بدون معاجلة
مت ربط أحياء مركز اخلنيشات بشبكة الصرف الصحي بطريقة عشوائية ،كما هو الشأن بالنسبة لشبكة التطهير
السائل بدوار بريويكة .كما أن إفراغ شبكة التطهير السائل مباشرة بواد ورغة بدون أي معاجلة يزيد من حدة مشاكل
التلوث ومخاطر الصحة والنظافة العمومية.
في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —حتمل اجلماعة ملرفق جمع النفايات املنزلية واملتشابهة وتنظيف مختلف أحيائها ودواويرها؛
— —اتخاذ اإلجراءات املناسبة إلجناز تصميم مديري للتطهير السائل ومحطة لتصفية املياه العادمة ومطرح
مراقب للنفايات في إطار التعاون اجلماعي؛
— —التخفيف من مشاكل تلوث واد ورغة ،بشراكة مع مختلف املتدخلني في هذا اجملال.

2 .2ضعف تدبير مرفق احملجز اجلماعي
تستعمل اجلماعة قطعة أرضية في نفس الوقت كمرأب ومحجز للسيارات واألشياء احملجوزة ،وهو ما ال يساعد على
احملافظة عليها وحمايتها من مخاطر التلف والسرقة .فعلى سبيل املثال ،اشتعلت النيران في ثالث سيارات كانت
محجوزة داخل املرآب.
كما يتم وضع السيارات باحملجز دون إعداد وصل يحمل بيانات عن وضعية السيارة واألشياء احملجوزة عند دخولها للمحجز
وتاريخ وسبب حجزها ،رغم أهمية هذه املعلومات في حتديد مدة بقاء احملجوزات ،التي متثل أساس تصفية رسم احملجز
وبيع األشياء احملجوزة عن طريق تلقي العروض.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات ببناء محجز يستجيب للشروط الالزمة للحفاظ على احملجوزات
ووضع مساطر واضحة ومكتوبة لتدبيره.

3 .3تدبير اجملزرة اجلماعية
توجد اجملزرة اجلماعية مبركز اجلماعة القروية اخلنيشات وتفتح أبوابها أربعة أيام في األسبوع (االثنني ،األربعاء ،اخلميس
والسبت الذي يصادف يوم السوق األسبوعي) ويتم تسييرها مباشرة من طرف اجلماعة .غير أن تدبير هذه اجملزرة يثير
املالحظات التالية:
وجود اجملزرة اجلماعية مبكان غير مناسب
توجد اجملزرة اجلماعية مبركز اخلنيشات على بعد  100متر من مقر اجلماعة ،في منطقة سكنية ذات كثافة مهمة .هذا
املوقع غير املناسب يخالف معايير بناء اجملازر ،بالنظر لألخطار الصحية املرتبطة بالتلوث وانتشار احلشرات ،وبسبب
التفريغ العشوائي للنفايات السائلة والصلبة وانتشار الروائح الكريهة التي تخلفها عملية الذبح.
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كما أن عدم كفاية املاء الالزم للقيام بعمليات الذبح وانسداد قنوات الصرف الصحي وتفريغ النفايات مباشرة فوق األرض
داخل وخارج اجملزرة ،باإلضافة إلى التخلص من اجليف بحفرة موجودة داخل اجملزرة ،كل هذه االختالالت تشكل خطرا على
الصحة والنظافة العامة.
تدهور سقف وبناية اجملزرة
ال تتوفر اجملزرة على سقف مالئم ميكن من حماية البناية خصوصا بعد تدهور هيكل السقف بسبب األكسدة وغياب
الصيانة ،وهو ما يؤدي إلى دخول احليوانات واحلشرات .كما أن اجملزرة ال تتوفر على ممرات تربط بني مختلف مرافقها ،مبنية
مبواد سهلة الصيانة وحتول ضد تسرب املياه.
غياب شبه كلي لنظافة البناية واألدوات املستعملة باجملزرة
ال تستجيب بناية اجملزرة للحد األدنى من شروط النظافة قبل وبعد عمليات الذبح وال تتوفر على مراحيض ،كما أن
التجهيزات املستعملة في عمليات الذبح والسلخ وإزالة وفرز األحشاء ال حتترم أدنى شروط النظافة ،مع العلم بأنها
مصنوعة من مواد غير مضادة للصدأ.
كما ال يتوفر األشخاص العاملون باجملزرة على البطائق الصحية ويرتدون مالبس غير مالئمة ،وهو ما يشكل خطرا على
نظافة اللحوم ،كما أن اجملزرة ال تتوفر على سيارات مكيفة لنقل اللحوم نحو نقط البيع ،مما يدفع اجلزارين إلى استعمال
آليات غير مالئمة وغير مراقبة كالعربات اجملرورة بالدواب.
تناقض االحصائيات املمسوكة من طرف اجلماعة واملكتب الوطني للسالمة الصحية والغذائية
املتعلقة بعدد احليوانات املذبوحة
بينت مقارنة إحصائيات البهائم املذبوحة برسم سنة  2012املمسوكة من طرف اجلماعة مع تلك املمسوكة من طرف
املكتب الوطني للسالمة الصحية والغذائية وجود تناقضات فوتت على اجلماعة حتصيل مبلغ يقدر ب  21.788,50درهم.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد مبعايير النظافة املعتمدة في ميدان تدبير اجملازر ،ال سيما بناء املراحيض وتهيئة سقف اجملزرة؛
— —اتخاذ التدابير الضرورية من أجل بناء مجزرة بعيدة عن املناطق السكنية ،تستجيب للمعايير املعمول بها
في هذا امليدان؛
— —العمل على نقل اللحوم نحو نقط البيع في سيارات مالئمة؛
— —العمل على مسك سجالت متكن من تتبع أنشطة اجملزرة.
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 – IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للخنيشات
(نص مقتضب)

أوال -تدبير املشاريع اجلماعية
• نقص في إعداد الدراسات الضرورية الجناز املشاريع اجلماعية
على إثر الفيضانات التي عرفتها منطقة الغرب الذي تسبب في هدم املنازل وقطع الطرق واملسالك على املواطنني مما أدى
إلى استحالة اخلروج من دواويرهم  ،بادرت اجلماعة إلى إصالح املسالك دون اللجوء إلى مكاتب الدراسات حيث أجنزت هذه
املشاريع على أشطر واختيارها حسب األولويات دون إقصاء أي دوار وذلك حسب اإلمكانية والغالف املالي املتوفر.
أما فيما يخص إنشاء الطرق وتهيئة الشوارع فقد أعدت اجلماعة الدراسات اخلاصة بها.
• نقص في برمجة األشغال مبركز اخلنيشات
إن جماعة اخلنيشات أدرجت في الدراسة خمسة أحياء وهي التي لم تشملها اتفاقية العمران .وهي حي املسيرة ،حي
القدس ،حي اجلديد ،حي فضل اهلل وحي دونوغوحيث أجنزت األشغال على دفعات حتى وصلت اآلن نسبة  95%جلميع
األحياء.
•إجناز بعض الصفقات دون عقد التأمني
أبدا كل الصفقات أعدت عقود التأمني وستجدون نسخ لهذه املشاريع املذكورة إال أن إبان وجود جلنة املراقبة اجلهوية لم
ترى تلك العقود نظرا لوجودها في مكتب السيد الكاتب العام الذي انتقل ولم نعثر عليها إال بعد رحيلهم.
•نقص في مسطرة تدبير سندات الطلب
إن مالحظة عدم حضور املصلحة التقنية أثناء اختيار الشركات في إطار سند الطلب فإن اجلماعة ستأخذ هذه املالحظة
املهمة مستقبال بعني االعتبار.
أما فيما يخص إتالف بعض رسائل سند الطلبات  :ذلك راجع إلى عدم ضبط الربائد من طرف وكيل املال الذي كان مكلفا
آنذاك وذلك راجع إلى مرضه املزمن قبل وفاته.
• نقص في األشغال التي أجنزت من طرف اجلماعة
من البديهي أن اجلماعة تتوفر على  31دوار في كل سنة شطر تنجز مسالك على شكل مقاطع صغيرة في وسط
الدواوير ونظرا لتساقط األمطار ومرور اجلرارات وتلطيخها بالوحل يستحيل أن نحدد بسهولة أين ابتدأ مقطع الشطر
األول والشطر الثاني والشطر الثالث من  2009إلى .2012
لكن ومبساعدة املهندس الطبوغرافي ومعه تصاميم باأللوان ومأخوذة من األقمار االصطناعية سهل علينا األمر لتحديد
كل مقطع بوضوح حيث ميكن أن يحدده أيا من كان ولولم يحضر األشغال هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى وقع خطأ
بتسمية أحد التصاميم بدوار الشاوية أوالد سالم على طول  600متر ولكن بعد تصفح كل التصاميم تبني لنا أن هناك
دوارين أوالد سالم  300متر ودوار الشاوية  300متر وبدل أن يكتب «دوار أوالد سالم» و«دوار الشاوية» كتب «أوالد سالم
الشاوية» ()...

 1 .مشاريع بناء وتهيئ املسالك القروية
•تهيئة مقاطع مسالك قصيرة في اطار عدة صفقات
رغم أن مسطرة صفقة  8/2012بدأت قبل التسليم النهائي لصفقة  1/2011لم حتدد أمكنة اإلصالح والتقوية واكتفت
بعبارة «إصالح وتقوية مسالك دواوير جماعة اخلنيشات».
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والتعليمات التي أعطاها السيد الرئيس بإصالح مقطع دوار الفقيه بتاريخ  2013 /04 /11جاءت بعد التسليم النهائي
الذي كان بتاريخ  2012/ 10/ 23أي بستة أشهر بعد التسليم النهائي وبعدما تضرر املقطع بسبب الفيضانات التي
عرفتها املنطقة لشهر نونبر ودجنبر  2012ويناير . 2013
• نقص في جودة أشغال تهيئة وبناء املسالك
إن دفتر التحمالت هو الذي يبني نوعية الرمال واحلصى ومقاييسها.
وإن مصالح جماعتنا تعتمد بالدرجة األولى على اخملتبر الذي أدلى بشهادات مكتوبة مؤكدا أن نوعية احلصى والرمال وما
إلى ذلك مطابقة ملواصفات دفتر التحمالت .
والنقص املالحظ في اجلودة نتيجة التعرية واالجنرافات التي تعرفها املنطقة الغربية بسبب األمطار الغزيرة.
• عدم إحترام املقتضيات التعاقدية والتنظيمية النطالق ونهاية األشغال
فيما يتعلق باآلجال إن اخملتبر أخد عينات اخلرسانة بتاريخ  2012 /06 /25وبعد انتهاء كل األشغال كان التسليم املؤقت يوم
 2012 /07 /11في حني لم يأتي جواب اخملتبر إال في يوم  2012 /07 /23وهذا ليس له تأثير في التسليم املؤقت حتى ولوكان
سلبيا ألن التسليم النهائي الزال لم يحصل والزالت الضمانات  % 10من مبلغ الصفقة في يد اجلماعة.

 2 .مشاريع بناء وتهيئة الطرق اجلماعية
• خلل في برمجة أشغال تهيئة قنوات املاء املوجودة بشارع احلسن الثاني ومحمد اخلامس
إن أشغال تهيئة شوارع احلسن الثاني ومحمد اخلامس لم تتوقف أبدا وإن شارع احلسن الثاني لم يعرف أي مشكلة
بخصوص قنوات املاء الشروب هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى إن تهيئة شوارع احلسن الثاني ومحمد اخلامس التي أجنزها
مكتب الدراسات «ف ».مت تسليمها من طرف جميع املصالح اخلارجية مبا فيها املكتب الوطني للماء الشروب وفوجؤوا
أثناء األشغال بوجود قناة في وسط الطريق وعمل املكتب الوطني للماء الصالح للشرب على تبديلها وحتويلها واكتفت
املقاولة املكلفة بتلفيف القناة باخلرسانة فقط.
أما فيما يخص مبالغ التزليج تبعا لتعليمات الشفوية للسيد العامل على أنه سيتكلف بتزليج شارع احلسن الثاني
وما بقي من شارع محمد اخلامس على حساب ميزانية العمالة واجلهة .
على أساس الغالف املالي الذي خصص للتزليج في إطار صفقة  2009 /4يضاف إلى تكميل تعبيد الطريق حتى مدخل
اخلنيشات من جهة سدي قاسم.وبالفعل تكفل السيد العامل وأمت أشغال التزليج كما وعد.
• نقص في برمجة خزانة التحكم باإلنارة العمومية فيما يخص شارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني
عملت اجلماعة على وضع أربع خزانات حتكم لإلنارة العمومية بشارعي محمد اخلامس واحلسن الثاني بناء على توصيات
املكتب الوطني للكهرباء قصد االقتصاد في الطاقة الكهربائية مع االكتفاء ب deux bornesرغم أن هذه اخلزانات غير
موجودة في دفتر التحمالت.
هذه املصاريف الزائدة كان من املفروض أن تؤدى للشركة في إطار املسطرة اجلاري بها العمل لكن املقاولة لم تطلب هذا
التعويض.
أما فيما يخص وضع خزانة حتكم على رصيف أمام مقهى فإن اجلماعة أخذت مالحظتكم بعني االعتبار وحولتها.
• نقص في تدبير صرف املياه الشتوية بجانب الشوارع
ان الدراسة خصصت عدة بوالع ،ونظرا لوجود جماعة اخلنيشات على أرض جد مستوية فإن حفر سويقيات بجوانب
الشارعني سهل جريان املياه التي عرفتها منطقة الغرب بسب األمطار الغزيرة الشبه الطوفانية
— — فيما يتعلق بتكسير وحفر الطرقات املبلطة التي قام بها بعض املواطنني لربط املاء الشروب ملنازلهم فإن املكتب
الوطني للماء الشروب قد صادق على الدراسة ولم يشر إلى أن هناك ضرورة األخذ باالعتبار لربط بعض املنازل قبل
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بدء األشغال.
— —أما فيما يتعلق بحجر حافة الرصيف  Bordure de trottoirالتي تكون على البوالع فإن كلمة  Bavetteلم ترد في
دفتر التحمالت واشترى املقاول هذا النوع من احلجر  Bavetteما يناهز  100وحدة وقام بتقليم  5من مجموع . 100
— — أما فيما بتعلق بوضع الشركة ببعض املغطات التي حتمل إسم شركات «»REDAL؛ «»RAK؛ « »RADELفإن
اجلماعة لم يلتفت نظرها إلى إسم العالمات التي حملتها السدادات الرصاصية بقدر ما اهتمت بالنوعية املطلوبة
في دفتر التحمالت ،هل هي من جودة  ductile200أو .ductile400
— —وعلى كل عملت اإلدارة الى استدعاء املقاول الستبدالهم.
— — فيما يخص قنوات الصرف الصحي الذي أنشأ بتعاونية اإلخالص واجملزرة وضع وفق سندات الطلب وأنها توجد على
الرصيف وال مير عليها الوزن الثقيل .
— — وفيما يخص القنوات الغير مدفونة على مسافة  120متر بشعبة دوار البريويكة وإن املقاول نفذ ما جاء في
الدراسة وستغطى هذه القنوات مبنشأة فنية في الشطر املوالي حسب الدراسة.
— —أما بالنسبة للمخالفات التي قام بها املقاول كالساللم ومغطاة البوالع فإن اإلدارة جادة  ،واتخذت املسطرة
القانونية في هذا الشأن.
•أداء نفقات مقابل أشغال لم حتترم الشروط املنصوص عليها بدفتر الشروط اخلاصة
— — وفيما يتعلق ببند إقامة الورش  installation de chantierفإن الصفقة صودق عليها من طرف السلطات اخملتصة
وطبق املقاول كل ما جاء في دفتر التحمالت .وأن زيارة جلنة املراقبة كانت بعد انتهاء األشغال وادارة الورش رحلوا
ولم يروا شيئا.
— — تبعا للتوجيهات التي أعطاها املكتب الوطني للكهرباء أقيمت خزانات للتحكم في اإلنارة العمومية واالقتصاد
في استهالك الطاقة ورغم هذه األشغال غير موجودة في دفتر التحمالت أجنزها املقاول وكان من املفروض أن تؤدى
له عن طريق مسطرة خاصة  Avenantلكنه لم يطلبها.
• أداء مكرر ألشغال الصرف الصحي في إطار سند  2010و2012
— —إن قنوات صرف املياه الشتوية التي أقيمت على جانب الطريق دوار أوالد خريص أجنز على شطرين :
 -1شطر أجنزته شركة «س»وفق سندات الطلب )...( 2010
 -2الشطر الثاني أجنزته شركة «ك»وكان أمتت الشطر األول وفق سندات الطلب )...( 2012
وتوجد التصاميم التبيانية التي توضح إجناز األشغال.
• أداء مقابل أشغال الصرف الصحي لم تتم بدوار اخلنيشات الشمالية واجلنوبية
— —اخلنيشات اجلنوبية
إن الشركة أجنزت  16بلوعة  regardsمنها  6بوالع  regard visiteطوله وعرضه متر واحد وعمقها من سطح األرض الى
القناة املدفونة حتت األرض  regard borneبينما  10البوالع اخملصصة لربط الصرف الصحي للمنازل تكون محدودة العمق
ومغطاة ويستحيل رأيتها ويكون عرضها  0.50/0.50وعمقها  0.60متر
— —اخلنيشات الشمالية
إن أشغال إصالح وتنقية الصرف الصحي بدوار اخلنيشات الشمالية أجنزت وفق سندات الطلب  2013وعدد البوادي األربع
التي ذكرت اللجنة أنها لم ترهم وذلك راجع بوجودهم بإحدى األزقة الضيقة الصغيرة ومتقاربني ومغطون بأكوام الرمال
()...
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• نقص في أشغال امللعب الرياضي الصغير mini-foot
تعاقدت اجلماعة مع شركة «س» في إطار سندات الطلب  2009باملنافسة وفق القوانني اجلاري بها العمل ،واملقاولة نفذت
وطبقت كل ما جاء في سندات الطلب.

ثانيا .تدبير التعمير
1 .1تأخير في اجناز برنامج إعادة الهيكلة للدواوير غير القانونية
— — أجنزت الوكالة احلضرية القنيطرة/سيدي قاسم تصاميم إعادة الهيكلة لثالثة دواوير :دوار أوالد الدواد  ،دوار اخلنيشات
 ،ودوار البريويكة في إطار اتفاقية بني الوكالة احلضرية واجلماعة.
— —قامت العمران بالدراسات التقنية واجناز الطرق لدوار اخلنيشات ودوار أوالد الدواد وفق االتفاقية املبرمة بني اجلماعة
والعمران سنة  2004وشيدت هذه االجنازات ما بني  2005و 2010في حدود الغالف املالي اخملصص لهذه األشغال.
— — فيما يتعلق بدوار البريويكة أبرمت اتفاقية سنة  2013حيث بدأت أشغال الدراسة وستنجز األشغال بعد انتهاء
الدراسة

2 .2نقص في مراقبة التعمير
• نقص في عمليات املراقبة
رغم النقص احلاد في املوارد البشرية فان اجلماعة كلفت عونا في هذا اجملال وبتعاون مع املراقبة التي تقوم بها اللجنة
اإلقليمية للعمالة والوكالة وعليه فان اجلماعة تقوم بتنفيذ املسطرة القانونية لكل مخالفة وردت عليها وتوجيهها
إلى احملكمة.
• تسليم رخصة لتهئية مقهى مكتراة من طرف اجلماعة
إعطاء رخصة بناء لتهيئة مقهى مكتراة من طرف اجلماعة في إطار اللجنة املكلفة بتفقد البنايات اآليلة للسقوط.
خرجت هذه األخيرة ملعاينة املقهى املذكورة ،وتتكون هذه اللجنة من قائد قيادة اخلنيشات ورئيس مركز الدرك امللكي
ورئيس اخملزن اإلداري ونائب الرئيس ورئيس جلنة التعمير باجمللس القروي وممثل املركز الصحي وممثل املصلحة التقنية
باخلنيشات ومكتب الدراسات.
حيث أكدت أن البناية تشكل خطرا على سالمة املواطنني وأوصت بإعادة بناء السقف والدعائم
إال أن املكتريان التزما أن يقوما باإلصالح وفق املعايير املطلوبة بالبناء وعلى نفقتهما دون ان يطالبا اجلماعة بالتعويض.
وأعطت اجلماعة الضوء األخضر للقيام باإلصالحات () ....

ثالثا .تدبير املشتريات اجلماعية
1 .1تخصيص سندات طلب اجلماعية لعدد محدود من املوردين
تتزود اجلماعة في ما يخص لوازم مواد التسليم عن طريق سندات الطلب ,تتسلم اجلماعة املشتريات بواسطة سند
التسليم املقدم من طرف املمون الذي قدم أقل عرض.وإذا كان عدد محدود من املمونني هم من يهيمن على أغلب مشتريات
اجلماعة فذلك ألنهم يقدمون أقل عرض وكذا للعدد احملدود للممونني باإلقليم.

2 .2نقص في إجراءات تدبير سندات الطلب اجلماعية
في ما يخص عدم التطابق بني تاريخ محضر االختيار وتاريخ سندات الطلب فإن خطأ وقع أثناء كتابة احملضر أما تاريخ
سند التسليم اخلاص بإذن الطلب رقم  16/2012فاألمر يتعلق بتاريخ  26غشت  2012وليس تاريخ غيره.
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3 .3كراء آليات الشغال بثمن منخفض
من الطبيعي اثمنة سندات الطلب مرتفعة عن نظيراتها في أثمنة الصفقات ألن املقاولة تأتي إلجناز كما كبيرا من
األشغال(على سبيل املثال يأتي باآلليات إلجناز طريق طولها  8000متر بينما في سندات الطلب ينقل آلياته على  450متر
فإن نقل هذا االخير يكون مكلفا وبالتالي الثمن اغلى وكذا بعد اوقرب املقلع مصدر مواد البناء )

رابعا -تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم مراجعات السومة الكرائية للممتلكات اجلماعية
سبق جلماعة اخلنيشات أن إتخدت مقرر يقضي مبراجعة السومة الكرائية اخلاصة ببعض ممتلكات اجلماعة وخاصة تلك
الواقعة فوق ارض محفظة .

2 .2عدم تسوية الوضعية العقارية للممتلكات اجلماعية
قامت اجلماعة بتسوية الوضعية العقارية لبعض املمتلكات كما هو الشأن بالنسبة لألرض املشيد عليها حي املسيرة
وقامت بتحفيظها حتت رقم  30855أما األحياء األخرى ملركز اخلنيشات فإنها مشيدة فوق أراضي محفظة تعود ملكيتها
للخواص.
أما فيم يخص األحكام الثالثة املرفوعة ضد اجلماعة فقد خصصت اجلماعة االعتمادات الكافية من أجل تنفيذ القرارين
1370و 771وذلك من أجل بناء السوق األسبوعي اجلديد أما القرار رقم  293اخلاص مبشروع «بام» فان اجلماعة توجهت إلى
السيد وزير الداخلية بطلب منحة إضافية من الضريبة على القيمة املضافة وذلك من أجل تسوية هذا احلكم.

خامسا -تدبير املرافق العامة احمللية
1 .1تدبير التطهير السائل والصلب
•عدم تدبير النفايات املنزلية
إن عدم توفر جماعة اخلنيشات على وعاء عقاري يقف حاجزا أمام اجناز مجموعة من املشاريع باجلماعة ومن بينها مطرح
للنفايات املنزلية,وفي انتظار إجناز هذا املشروع املقترح على الصعيد اإلقليمي ,قامت جلنة مكونة من رئيس اجلماعة
والسلطة احمللية واملصالح اخلارجية اخملتصة باالتفاق على إنشاء حفرة كبيرة تستغل لدفن النفايات (انظر نسخة من
احملضر املذكور ونسخة من الدراسة التقنية التي تتضمن اخملطط االقليمي القامت مطرح موحد).
•التخلص من مياه التطهير في مجرى وادي ورغة
لقد مت اجناز دراسة من أجل بناء محطة لتصفية السائل على الضفة الشمالية لوادي ورغة فوق أرض تابعة لسوجيطا
قبل أن يتم حتويلها إلى ضيعة فالحية ,على اثر ذلك قام رئيس اجلماعة بتوجيه طلب إلى السيد مدير مكتب الوطني
للماء الصالح للشرب حتت إشراف السيد عامل اإلقليم من أجل تفويض تدبير شبكة التطهير للمكتب املذكور( انظر
نسخة رسالة السيد العامل).

2 .2نقص في تدبير احملجز اجلماعي
في سنة  2004مت حتويل مقر اجلماعة القدمي واحملجز السابق إلى مقر للدرك امللكي ,ولكون اجملال اخملصص للمحجز حاليا
باجلماعة تنقصه املعايير املطلوبة في احملجز اجلماعي فان اجلماعة ستقوم بتخصيص اإلعتمادات الضرورية لتهيئة احملجز
وتعيني حارس للمحجز.
تتوفر اجلماعة على سجل للمحجز اجلماعي يحدد تاريخ دخول السيارات واحليوانات احملجوزة وتاريخ مغادرتها بناءا على
وصل يسلم من الدرك امللكي اوالسلطات العمومية.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

259

3 .3تدبير اجملزرة
•عدم مالئمة موقع اجملزرة
مت إنشاء اجملزرة ضمن السوق األسبوعي سنة  1982وبعيدا عن مركز اخلنيشات بحوالي 900م ,لكن توسع اجملال العمراني
ملركز جماعة اخلنيشات جعل بعض األحياء واملرافق العمومية تصبح مبحاذاة السوق األسبوعي.
تقوم اجلماعة بحمالت لتنظيف السوق األسبوعي واجملزرة كما قامت بالتعاون مع جلنة محلية باتخاذ إجراءات النظافة
والوقاية الضروريتني.
قد وصلت اجلماعة إلى املراحل النهاية لنزعة امللكية من أجل إقامة مقر جديد للسوق األسبوعي وبناء مجزرة تستجيب
للمعايير املطلوبة
•حتطم غطاء السقف باجملزرة
قامت اجلماعة سنة 2012باجناز مجموعة من اإلصالحات داخل اجملزرة كالزليج والصباغة في انتظار إنشاء مجزرة جديدة
كما سيتم تخصيص إعتمادات أخرى برسم سنة 2014للقيام بباقي اإلصالحات
•غياب شبه تام إلجراءات الوقاية الصحية
كما ميكن إن يالحظ بالنسبة للمجزرة فاألمر ال يتعلق مبجزرة عصرية بل مبجزرة تقتصر على عملية الذبح تابعة للسوق
األسبوعي أسست سنة , 1982وقد عينت اجلماعة عون مكلف بعملية التنظيف وإزالة بقايا الذبح مباشرة بعد
االنتهاء من عمليات الذبح ,أما عملية نقل وتوزيع اللحوم على نقط البيع فتتم بشكل فردي من طرف اجلزارين الذين
يخضعون ملراقبة املصلحة اخملتص بالعمالة واملكتب الوطني للسالمة الصحية ودرك البيئة
•عدم تطابق إحصائيات احليوانات املذبوحة بني اجلماعة واملكتب الوطني للسالمة الصحية والغذائية
تتم أغلبية عملية الذبح يوم السبت الذي يصادف يوم السوق األسبوعي ويتطلب اإلشراف عليها أكثر من شخص
ومبساعدة عنصر من القوات املساعدة غير أن النقص في عدد املوظفني يجعل قيام موظف واحد بهذه العملية أمر
يصعب معه ضبط ومراقبة الذبائح بطريقة مالئمة.وأخدا بعني االعتبار ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات سيتم
تنسيق وضبط عدد الذبائح بتعاون مع املكتب الوطني للسالمة الصحية ووضع سجل للذبائح التي تتم باجملزرة وتوفير
املوارد البشرية الكافية.
وفي األخير جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة قد عملت على تنفيذ مجموعة من املالحظات الواردة في تقرير اجمللس اجلهوي
للحسابات كما ستعمل على تنفيذ باقي املالحظات وذلك سعيا منها حلسن تدبير املرافق اجلماعية.

260

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

اجمللس اجلهوي للحسابات
بالدار البيضاء

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

261

التدبير املفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع املاء
والكهرباء واإلنارة العمومية
بجهة الدار البيضاء الكبرى (ميدان الفوترة)
في سنة  ،2007وقعت السلطة املفوضة املكونة من اجلماعات احلضرية للدار البيضاء ،احملمدية وعني حرودة واملفوض
له في شخص شركة ليدك «  »LYONNAISE DES EAUX CASABLANCAوسلطة الوصاية (وزارة الداخلية) عقدا
لتفويض تدبير اخلدمات املتعلقة بتوزيع الكهرباء واملاء والتطهير السائل بجهة الدار البيضاء الكبرى ،ملدة ثالثني عاما.
متت مراجعة عقد التدبير املفوض سنة  2009قصد حتيينه وجعله أكثر مالئمة لرهانات ومتطلبات احلاضرة الكبرى للدار
البيضاء ،وكذا إدماج خدمة تدبير خدمات اإلنارة العمومية .يتكون العقد من أكثر من  300بند تؤطر التزامات الطرفني،
وحتدد األهداف والنتائج وكذا سبل تنمية املوارد وطريقة استعمالها.
وشملت مهمة املراقبة تقييم أوجه التسيير املتعلقة بالفوترة :فوترة املداخيل اخلاصة بليدك حسب نوع اخلدمة املقدمة،
وفوترة املداخيل لفائدة السلطة املفوضة ،وتتبع ومراقبة تطبيق بنود العقد ،وتتبع مدى ترجمة توصيات واقتراحات
اجمللس اجلهوي للحسابات على أرض الواقع.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -أوجه التسيير املتعلقة بالفوترة
1 .1التسيير املالي واحملاسبي
عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير املفوض للقوانني واألنظمة املعمول بها
ال تتطابق بعض بنود العقد والقوانني واألنظمة املعمول بها كاملدونة العامة للتنميط احملاسبي والقانون رقم 45 - 08
املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية ومجموعاتها ،خصوصا تلك التي تنص على« :إضافة املصاريف املالية املرتبطة
بالنشاط الكلي للشركة إلى كلفة االستثمار ورفعها ب  ، % 6وكذا إضافة املصاريف العامة إلى كلفة االستثمار وزيادة
رفعها ب  . »% 10و«رصد وتخصيص مستحقات السلطة املفوضة مبوجب العقد وبطلب منها لتمويل بعض النفقات»،
في حني وجب احتساب املداخيل اإلجمالية للسلطة املفوضة دون مقاصة ودون تخصيص مورد معني لنفقة معينة.
املقتضيات املالية بالعقد مجحفة في حق املشاريع والسلطة املفوضة
طبقا للفصل  30من العقد ،تعتبر املوارد املالية للمفوض له موارد خاصة بالتدبير املفوض ،وجب استعمالها وفقا
ملقتضيات الفصل  24من نفس العقد الذي ينص على أن املداخيل الناجتة عن استغالل التدبير املفوض تخصص لتمويل
مشاريع تطوير وجتديد شبكات املاء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء.
ومبا أن العقد حدد سنويا أرباح مساهمي املفوض له في مبلغ جزافي وغير مرتبط باألرباح التي حتققها شركة ليدك،
فإن أي قرار يؤدي إلى تآكل رقم املعامالت أو إلى ارتفاع غير مبرر للمصاريف ،وبالتالي تناقص أرباح الشركة ،ال يؤثر على
األرباح املوزعة ،وتكون له باملقابل عواقب سلبية مباشرة على القدرة على متويل املشاريع في املدى القصير والطويل.
فيما يخص مستحقات السلطة املفوضة ،فجزء منها رهني حسب مقتضيات الفصل  33ببلوغ مستوى معني من
الفائض اخلام لالستغالل الذي يتأثر بتناقص رقم املعامالت واملصاريف غير املبررة.
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غياب مؤشر لتقييم إستحقاق ومالءمة األرباح املوزعة من طرف املفوض له
التزم طرفا العقد على نسبة املردودية الداخلية للرأسمال املستثمر كمؤشر لقياس توزيع أرباح املفوض له ،مت حتديده في
 ،% 15مع حتمل املفوض له للمجازفة واخملاطر .إال أنه مت حذفه في العقد املراجع الذي أصبح خاليا من أي مؤشر لتقييم
وتتبع مستوى توزيع األرباح املتحصل عليها .هذا الفراغ قد مينح املفوض له وضعا مريحا في حالة جتاوز توزيع األرباح،
وحسب املفوض له فإن التغيير املذكور جاء بنية جتاوز اخلالف الذي كان مطروحا حول األرباح املوزعة .وجتدر اإلشارة إلى أن
املمارسة في العشر سنوات األولى للعقد كانت قد اتسمت بتجاوز ملحوظ لألرباح مقابل أداء ال يرقى لاللتزامات الواردة
في العقد.
تناقص ملحوظ للفائض اخلام لالستغالل بسبب بعض القرارات ومصاريف غير مبررة
خالل الفترة املمتدة بني  2009و ، 2011بلغ الهامش التجاري لليدك حوالي  1,6مليار درهم ،وناهز الفائض اخلام لالستغالل
حوالي  470مليون درهم  .أما النتيجة احملاسبية املالية والغير االعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة
الصافية لليدك ترسوحول  240مليون درهم أي حوالي  %15من هامش الربح التجاري و %51من الفائض اخلام االستغالل.
بعد الركود الذي عرفته ليدك في السنتني  2009و 2011فقد واصلت حتقيق عجز في النتيجة املالية برسم سنة ،2011
إذ بلغ  34,7مليون درهم .ويعزوهذا العجز الدائم واملتزايد بسنة تلوى أخرى إلى التدبير غير املالئم للسيولة.
وفي هذا الصدد ،فإن النتيجة غير اإلعتيادية قد سجلت أيضا عجزا دائما يقارب  156مليون درهم سنة  2009و 2مليون
درهم سنة  2010و 59مليون درهم سنة .2011
وجتدر اإلشارة إلى أن ليدك خضعت ملراجعة ضريبية عن السنوات املمتدة من  2002إلى  2005كلفتها  570مليون درهم.
وكانت هذه التسوية نتيجة مباشرة للمصاريف املعتمدة من قبل ليدك والتي كان اجمللس اجلهوي قد بت فيها سابقا
واعتبرها إما غير قانونية ،أو غير مبررة أو خارج نطاق العقد .ويلخص اجلدول التالي النتائج املالية لشركة ليدك خالل فترة
											
:2011- 2009
2011
2010
2009
السنة
الهامش التجاري اخلام للبيع

1.599.171.776

1.615.840.421

1.741.936.198

الفائض اخلام لالستغالل

773.976.669

782.543.830

854.715.931

نتيجة االستغالل

479.049.078

434.328.712

470.139.390

النتيجة املالية (عجز)

-30.028.797

-29.752.323

-34.717.596

النتيجة الغير االعتيادية (عجز)

-156.462.396

-2.012.207

-59.433.098

األرباح الصافية للشركة

220.538.178

256.308.880

777.392.231

أرباح املساهمني (مبالغ جزافية)

144.000.000

144.000.000

180.000.000

نسبة أرباح املساهمني مقارنة مع أرباح
الشركة (كما مت تقييمها من طرف اجمللس)

%65

%56

%78
بالدرهم

2 .2تقييم صحة ومصداقية املعلومات واملعطيات املعلنة من قبل ليدك
أسفرت عملية الفحص والتتبع للمراحل والدورة التي متر بها عملية الفوترة على وجود بعض النواقص واالختالالت .
أهمها:
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نقص الشفافية والوضوح لدورة ومراحل التزود باملاء من طرف ليدك
تعتمد ليدك على ثالثة مصادر للتزود باملاء الصالح للشرب :املكتب الوطني للكهرباء واملاء ،شركة عيون أم الربيع
«سيور» واإلنتاج الذاتي عبر استغالل العيون اخلاصة باجلماعة.
ويتسم محور التزود باملاء عن طريق سيور بخلل هيكلي مرده إلى كون ليدك وسيور تنتميان إلى نفس اجملموعة وهما
مرتبطتان بنيويا وهيكليا وتنظيميا وتتقاسمان نفس املوارد البشرية واملادية .كما أن التعامالت بينهما غير مؤطرة
بعقد .باإلضافة إلى أن ليدك ال تقوم مبعايرة عدادات الواجهة التي حتتسب الكميات املقتناة من املاء .كل هذه النواقص
جتعل أية تدابير متخذة للتأكد من صحة الكميات املزودة غير ذات جدوى.
أما محور التزود باملاء عن طريق اإلنتاج الذاتي ،عبر استغالل العيون واملياه اجلوفية واآلبار  ،فيظهر أن ليدك سارت
باجتاه تهميشه ،حيث قامت بتوقيف استغالل عني الشق وعني الديسا .وقد عللت هذا القرار بعدم تسوية وضعيتهما
العقارية وعدم مطابقة مياههما ملعايير اجلودة ،خصوصا فيما يتعلق بتجاوز معدل تركيز النيترات املسموح به ثالث
مرات .وقد استندت ليدك في تبريراتها هاته على توصيات تقارير مراقبة قامت بها بشراكة مع جامعة احلسن الثاني
وكلية الصيدلة بباريس .إال أن ليدك لم تفصح عن التقارير املذكورة رغم عدة محاوالت قام بها اجمللس في هذا الصدد.
وبغض النظر عن وجود هذه التقارير من عدمه ،وجب على ليدك ،قبل اتخاذ قرار وقف االستغالل ،الرجوع إلى هيئة
مختصة ومستقلة .خصوصا وأن التجاوز املذكور يسمح به املقياس  NM 03.7.001في حالة مزج املياه املذكورة مع مياه
أخرى.
ألجل هذه األسباب ،خلص اجمللس إلى أن دورة التزود باملاء من طرف ليدك ال تقدم ضمانات معقولة حول حقيقة الكميات
املقتناة من املاء .هذا مع العلم أن حجم املاء الذي حتصل عليه هذه األخيرة يعتبر أحد املعطيات التي تدل (بعد حذف
الضياع) على حجم املبيعات ،وبالتالي رقم املعامالت املعلن.
افتقاد النظام املعلوماتي للمفوض له ملقومات املصداقية والوضوح
أدى تقييم خاصيات ومهام البرامج املعلوماتية املستعملة من قبل ليدك »SAP« ،والبرامج املرتبطة به التي متده
باملعلومات ،إلى أن املعطيات املسجلة ال تتوفر على املرجعيات التي متكن من الولوج إلى أصل املعلومة ( كرقم الفاتورة،
موضوع التسجيل).
كما أسفرت مقارنة بعض املعطيات الستقاة من  SAPمع تلك املستخرجة من البرامج املرتبطة به  ،على وجود
فوارق مهمة تدل على خلل في النظام املعلوماتي .كما أن البرامج السالفة الذكر ال تتوفر دائما على شروط السالمة
واملصداقية :فهي تتيح تغيير املعطيات التي من املفترض فيها أنها نهائية ،وغير قابلة للتعديل .وبالتالي فالنسخ
الرقمية للوثائق احملاسبية اخلاصة بالسنوات الفارطة املتحصل عليها تبيح التعديل ملستعمليها ،مما يخالف مقومات
وخاصيات األمن املعلوماتي واملصداقية.
الوقوف على عدد من الزبناء والفواتير غير املصرح بهم من قبل ليدك
تقوم ليدك بتزويد عدد من اجلماعات باملاء الصالح للشرب وهي كالتالي :اجلماعات احلضرية املشور ،بوسكورة ،دار بوعزة
والنواصر واجلماعات القروية مديونة ،اوالد صالح  ،اجملاطية اوالد طالب ،تيط مليل  ...إال أن رقم املعامالت مع هذه اجلماعات
ال يظهر في الوضعيات احملاسبية واملالية املصرح بها من طرف ليدك وذلك على عكس الدار البيضاء واحملمدية .
وفي نفس الصدد ،تبني من خالل حتليل ومقارنة املعطيات استنادا على الالئحة اإلسمية للزبناء ،واملناطق التي تشترك
فيها ليدك واملكتب الوطني للكهرباء واملاء ،وكذا الفواتير التي تقوم ليدك بإعدادها ،أن هذه األخيرة ال تعلن عن العدد
احلقيقي واإلجمالي لزبنائها .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،تعلن ليدك عن  500سقاية ،في حني تشير وثائق أخرى رسمية
كبروتوكول االتفاق والالئحة اإلسمية للزبناء إلى أن عدد السقايات يتراوح بني  700و .900كما أن عدد فواتير الزبناء التي
تعدها ليدك شهريا يفوق العدد املعلن بحوالي  736.206سنة  2009و 550.577سنة .2010
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عدم اإلعالن عن متوسط ثمن البيع احلقيقي
مت احتساب متوسط ثمن بيع (م ث ب) الكهرباء للعموم انطالقا من املعطيات املعلنة من قبل ليدك ،فتبني ما يلي:
السنة

2009

2010

2011

م ث ب كما مت احتسابه من قبل اجمللس

1,1266

1,1236

1,1378

م ث ب املعلن من طرف ليدك

1,0677

1,0846

1,1378

م ث ب املعتمد في ملف املراجعة التعريفية

1,1210

1,1234

علما أن متوسط ثمن البيع مت احتسابه من طرف اجمللس دون املبالغ املرصودة للتعويض ودون مستحقات املراجعة
التعريفية لسنة  ، 2010ومع هذا يبقى متوسط ثمن البيع احلقيقي واملتوسط املعتمد من قبل ليدك نفسها في امللف
اخلاص باملراجعة التعريفية أعلى من املعدل الذي تعلن عنه.

3 .3التسيير التجاري
إغفال متطلبات وخصوصيات املرفق العمومي احمللي والشرطة اإلدارية
من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،جلأت ليدك إلى سياسة «التعاقد مع اخلواص» لتوفير عدة خدمات أو للقيام بعدة
مهام حلسابها .وفي هذا الصدد ،قامت هذه األخيرة بتوكيل أشخاص ذاتيني أو اعتباريني للقيام مبهام تتعلق مبراقبة
البيئة احمليطة بالعدادات عند الزبناء ،ومراقبة دقة العدادات وتغييرها ،وإجناز ومراقبة وتدبير شبكة الكهرباء داخل مدن
الصفيح وقراءة العدادات والفوترة ،وإجناز ومراقبة وتدبير شبكة املاء انطالقا من السقايات وبيع املاء للعموم وكذا توزيع
إشعار «عأجل قبل قطع اإلمداد» ثم قطع اإلمداد وإعادة الربط.
غير أنه ال ميكنها أن توكل طرفا آخر كيفما كانت صفته للقيام بالتزاماتها اخلاصة باملرفق العمومي احمللي والشرطة
اإلدارية .بل كان لزاما عليها القيام بها مباشرة عن طريق أعوانها احمللفني إذا اقتضى احلال.
حذف «فضاءات اخلدمات» غير املربحة على حساب متطلبات املرفق العمومي احمللي
قصد حتسني جودة خدماتها ،جلأت ليدك إلى االستعانة باخلواص الستخالص الفواتير عبر ما اصطلح عليه «فضاءات
اخلدمات» ،دون إذن مسبق من السلطة املفوضة .كما أن بنود العقد الذي أوكلت مبوجبه ليدك هذه اخلدمات ينص على
إمكانية اإلبقاء على الفضاءات ذات املردودية املنخفضة والتي ال حتقق  600فاتورة في الشهر خالل  6أشهر متتابعة ،وذلك
شرط حتمل ليدك الكلفة املترتبة على هذا اإلبقاء .إال أن املمارسة أثبتت أن الفضاءات غير املربحة حتذف تلقائيا ،مما يدل
على تغليب هاجس الربح على حساب متطلبات املرفق العمومي احمللي.
التأخير امللحوظ في حتويل األموال املستخلصة لفائدة ليدك
اتسمت خدمة استخالص األموال لفائدة ليدك بتأخيرات ملحوظة في حتويل األموال املستخلصة للحساب اخلاص
لليدك ،مما أثر سلبا على السيولة لديها وكلفها مصاريف إضافية يصعب ضبطها .وقد قام اجمللس اجلهوي للحسابات
باحتساب الكلفة املباشرة لفوائد التأخير خالل الفترة املمتدة بني  2008و 2011كالتالي 565.716 :درهم برسم فوائد
التأخير في حتويل مبلغ  688مليون درهم سنة  652.131 .2008درهم برسم فوائد التأخير في حتويل مبلغ  793مليون
درهم سنة  745.762 .2009درهم برسم فوائد التأخير في حتويل مبلغ  907مليون سنة  .2010و 894.965درهم برسم
فوائد التأخير في حتويل مبلغ  1089مليون درهم سنة .2011
إعادة بيع ماء السقايات العمومية بثمن أغلى من متوسط ثمن البيع للعموم
على إثر اعتماد صيغة السقايات العمومية املستغلة بواسطة «حارس مسير»  ،يقوم هذا األخير بحسب العقد غير
املوقع بشراء املاء بثمن يناهز  7,81درهم للمتر املكعب ثم يقوم ببيعه للمستهلك بثمن يفوق  20درهما للمتر املكعب .
وقد نتج عن هذا الوضع أن الفئة من املستهلكني ذوي الدخل احملدود تقتني املاء بثمن أغلى من معدل ثمن البيع للعموم
الذي ينحصر في  8دراهم للمتر املكعب.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

265

ضعف نسبة تسوية الشكايات مع انعدام مقومات الفعالية واجلودة في معاجلة الطلبات
يعتبر تتبع شكايات الزبناء أحد املؤشرات التي تدل على جودة وفعالية اخلدمات املمنوحة وعلى االختالالت التي قد
تعتريها .وقد أسفر تتبع هذه الشكايات كما عن كون نسبة املعاجلة ال تتجاوز  % 54,08وهو ما يعتبر غير كاف بالنظر
إلى األهداف املتوخاة من طرف املفوض له .أضف إلى ذلك أن تتبع كيفية معاجلة الشكايات أفضى إلى انعدام مقومات
اجلودة والفعالية :ذلك أن ليدك تعتبر الطلب معاجلا إذا ما مت احترام املساطر والشكليات املعمول بها في هذا الصدد
إصدار أمر بالعمل ،تنقل الفرق إلى عني املكان ،حترير محضر) ،وهو ما ال يعني بالضرورة حل أو معاجلة املشكلة موضوع
الشكاية .مما يجعل اإلجراءات املتخذة هدفا في حد ذاته ،وليس وسيلة لبلوغ الفعالية والنجاعة.
وتعتبر حالة مركز تصفية الدم بعني الشق أبلغ مثال على ذلك ،إذ أن هذا األخير ،ومنذ  25شتنبر  ،2007ظل يشتكي
وملرات متعددة من قلة ضغط املاء الصالح للشرب .تنقلت على إثرها فرقة ليدك إلى عني املكان بتاريخ  5غشت 2010
وقامت بإغالق الطلب حتت عنوان «مت قياس الضغط» ،إال أن املقابلة مع مسؤولي املركز بتاريخ  21يونيو  2011أبرزت أن
املشكلة مازالت قائمة.
غياب تبرير نفقات متعلقة بخدمات «استشارات حول البيئة العامة لألعمال باملغرب»
وقعت ليدك في يونيو  2009عقدا مببلغ  2,07مليون درهم سنويا دون احتساب الرسوم (  172.500درهم شهريا دون
احتساب الرسوم) مع مكتب لالستشارة وذلك من أجل االستعالم حول بيئة األعمال والسياسة واإلدارة باملغرب .وقد
سجل اجمللس أن هذه اخلدمات غير الواضحة املعالم والتي تتخذ شكل استشارات شفوية للمدير العام لليدك (حسب
تصريحات ليدك) تعتبر غير كافية لتبرير وإثبات املبالغ السالفة الذكر.
— —وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء في هذا الصدد مبا يلي:
— —احلرص على وضوح وشفافية املنظومة املعلوماتية وصدقية ودقة املعطيات واملعلومات؛
— —األخذ بعني االعتبار ضرورات املرفق العمومي وخصوصيات الشرطة اإلدارية قبل اإلقدام على حتويل اخلدمات
إلى اخلواص؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة قصد حتيني عقود االشتراك والتصريح الكلي للزبناء ورقم املعامالت؛
— —حتسني التواصل مع الزبناء وأخذ التدابير الالزمة حلل املشاكل موضوع الشكايات؛
— —وضع اآلليات التي متكن من حتسني جودة وفعالية معاجلة الشكايات؛
— —احلرص على أخذ الرأي املسبق للسلطة املفوضة قبل حتويل اخلدمات لفائدة اخلواص خصوصا فيما يتعلق
باالستخالص املباشر من الزبناء؛
— —العمل على التحويل املباشر لألموال املستخلصة لفائدة ليدك عن طريق «فضاءات اخلدمات»؛
— —الكف عن تسجيل احملاسبي للمصاريف غير املبررة.

ثانيا – الفوترة على مستوى الشركة املفوض لها
1 .1فوترة االستهالك
بنود تعريفية حتمي املفوض له على حساب توازن العقد
بني حتليل بنود عقد التدبير املفوض اخلاصة مبراجعة وتسوية تعرفة وأثمنة البيع أن هذه املقتضيات ال حتترم مبدأ توازن
العقد .فهي تضمن للمفوض له ارتفاع تعرفة البيع في حالة انخفاض حجم املبيعات ،ومتنحه ارتفاعا غير مستحق
لهامش الربح الذي يتجاوز  % 4,35إذا ارتفعت املصاريف بنسبة ال تتجاوز  ،% 1ومتكنه من استغالل مياه اآلبار والعيون دون
أخذ هذا االمتياز بعني االعتبار في حتديد ثمن البيع ،الشيء الذي ينتج عنه هامش ربح غير مبرر يفوق  10مليون درهم
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سنويا .كما أنها تتنافى ومبدأ «ال ربح وال خسارة» ،مادام أن ارتفاع ثمن شراء الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تعرفة البيع لدى
ليدك مع أرباح إضافية.
جتاوز اآلجال التعاقدية ملراجعة وتسوية النظام التعريفي ،وعدم احترام صيغة املراجعة
لم يحترم الطرفان املتعاقدان اآلجال التعاقدية ملراجعة وتسوية النظام التعريفي .فالتسوية واملراجعة اللتان كانتا من
املفترض أن تتما على التوالي في مارس ويونيو  2009لم تتحققا إال في نونبر  . 2009ومراجعة يونيو  2010لم تدخل
حيز التنفيذ إال في دجنبر  .2011أما مراجعة  2011فلم تقرر إلى غاية نهاية مهمة مراقبة التسيير التي أجراها اجمللس
اجلهوي.
كما لم يطبقا صيغة تسوية النظام التعريفي نحو االنخفاض ،مما نتج عنه فائض خصص لتعويض املفوض له (خارج
إطار العقد) عن الضرر الناجت عن التأخير في التسوية واملراجعة .وجتدر اإلشارة إال أن اجمللس اجلهوي أثار هذه املمارسات
خالل مهمته الرقابية السابقة.
اعتماد صيغة التعويض أو «املقاصة» ميكن املفوض له من حيازة أموال غير قانونية ومن حتقيق رقم
معامالت غير معلن
أدت هذه املمارسة إلى حتصيل املفوض له مبلغ  136مليون درهم بني دجنبر  2009ودجنبر  ، 2012مبا في ذلك مبلغ 98،5
مليون درهم املوجه للتعويض عن التأخر في مراجعة وتسوية الثمن التعاقدي خالل  2009و .2010غير أن املفوض له
يتمكن من األموال املذكورة مبجرد حتصيلها ويستعملها دون سند قانوني قبل أن يتم تخصيصها للتعويض .باإلضافة
إلى أن مبالغ التعويض هاته ال يتم إدماجها في رقم املعامالت املعلن.
ضعف وثوقبة الكميات املضمنة في فواتير االستهالك
تشكل العدادات احللقة األضعف في سلسلة الفوترة ،وذلك لكون العدادات املستعملة من قبل ليدك يتم اقتناؤها عند
املمون الذي يقوم في نفس الوقت بتزويد ليدك مبعدات املراقبة واملعايرة اخلاصة بالعدادات .الشيء الذي يصعب معه
حتقيق الدقة ،ما دامت هذه األخيرة ال تراقب من قبل أجهزة محايدة ومستقلة عن منظومة املمون .هذا الوضع يجعل
الكميات املسجلة من قبل العدادات نسبية وغير موثوق بها .كما أن وجود ممونني ،على صعيد آخر ،يسوقون عدادات
حتتسب بنسبة أقل تتراوح بني ناقص  % 6و ناقص % 11يدعو للتساؤل حول دقة املنظومة املستعملة من قبل ليدك.
وفي نفس السياق ،تعتمد ليدك على عدادات تعتبرها مطابقة رغم أنها حتتسب بفوارق تتراوح بني زائد أو ناقص  .% 5إال
أن هذا السقف حدد من قبل العقد قصد الفصل والبت بني ليدك وزبنائها في حالة اخلالف حول الكميات املسجلة من
قبل العدادات وليس كمعيار للمطابقة.
كما أن هامش اخلطأ املسموح به من قبل ليدك في قراءة العدادات ( زائد أو ناقص  % 70بالنسبة لنفس الشهر من السنة
الفارطة وبالنسبة للشهر املنصرم من نفس السنة) يبقى كبيرا وال يضمن دقة ومصداقية الفوترة.
فوترة بعض اخلدمات في غياب السند القانوني والتعاقدي ،وفي غياب اإلجناز املادي للفعل
تقوم ليدك بتحصيل مداخيل في غياب اخلدمات املنجزة باملقابل ،ويتعلق األمر مبداخيل تطهير السائل بالنسبة للسقايات
العمومية غير املرتبطة بشبكة التطهير السائل ،والتي بلغت  89مليون درهم خالل الفترة املمتدة بني  2008و،2011
وكذا مداخيل وضع وإزالة العدادات التي تتم في غياب اإلجناز الفعلي للخدمة .كما تقوم بتحصيل مداخيل ألغيت
مبوجب القانون كفوترة احلد األدنى التي ألغيت في مارس  ،2011والتي بلغت إلى متم  ، 2011ما قدره  79مليون درهم.

2 .2فوترة األشغال والدراسات واملراقبة
تفوتر ليدك خدمة أشغال جتهيز التجزئات واجملموعات السكنية والعقارية وأشغال الربط بشبكات الكهرباء واملاء
وتطهير السائل  ،بالنسبة للزبناء الذين يختارون ليدك وتقوم أيضا بفوترة  %10من املبالغ األشغال املنجزة لتغطية
خدمة املراقبة والتتبع لهذه األشغال التي تعتبر إلزامية بالنسبة جلميع الزبناء ،حتى أولئك الذين يقومون بأشغال
التجهيز والربط بوسائلهم اخلاصة.
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متتع ليدك بسلطة راجحة في حتديد تعرفة األشغال التي تقوم بإجنازها
تعتمد فوترة األشغال املنجزة من قبل ليدك على جدول األثمان األحادية كما حدده الفصل  26وامللحق  6من عقد التدبير
املفوض .إال أن الصيغة املنصوص عليها في الفصل  26السالف الذكر حتدد األثمان األحادية على أساس الكلفة التي
تبرم بها ليدك صفقات األشغال والتوريدات حلسابها  .علما أن العقد مينح ليدك من خالل امللحق  ،7حرية وصالحيات
شبه مطلقة في حتديد أثمنة الصفقات التي تقوم بإبرامها ،دون معايير وال أية شروط محددة .فهي غير ملزمة باللجوء
للمنافسة ،وفي حالة جلأت إليها ،تبت جلنة يرأسها املدير العام لليدك دون شرط أو قيد في العروض .ورغم حضور ممثل
السلطة في هذه اللجنة ،فهو ال يؤثر على قراراتها .وبالتالي تتمتع ليدك بسلطة مرجحة في حتديد تعرفة األشغال.
عدم احترام بنود العقد فيما يخص تطبيق أثمان األشغال
ال يعمد طرفا العقد إلى حتيني جدول األثمان األحادية سنويا كما هو متعاقد بشأنه .كما أن ليدك ال تطبق دائما األثمان
األحادية التعاقدية  ،إذ تعمد إلى إضافة ما تعتبره مصاريف التخزين مما ينتج عنه رفع األثمان بنسبة . % 3
فيما يخص فوترة التتبع واملراقبة واحملددة في  % 10من كلفة األشغال ،فإن ليدك تعمد أحيانا إلى تطبيق مبلغ جزافي
أو إلى إعفاءات جزئية أو كلية دون سند .كما أن ليدك ال تُبلغ األثمان األحادية التي تعتمدها لزبنائها ،بل تكتفي بجرد
الكميات مع املبلغ اإلجمالي .كما ال تقوم بإصدار فواتير نهائية لألشغال املنجزة ،بحيث تقتصر على إصدار الفواتير تبني
فقط الفارق ما بني التقديرات الواردة في البيانات التقديرية واإلجنازات.
خفض رقم املعامالت اخلاص نظرا لقيام الزبناء بإجناز أشغال جتهيز وربط التجزئات
لوحظ أن أغلب الزبناء يفضلون إجناز أشغال الربط والتجهيز بوسائلهم اخلاصة عوض اللجوء إلى خدمات ليدك ،الشيء
الذي ترتب عنه تآكل املداخيل اخلاصة باألشغال .وتعلل ليدك هذا العزوف برغبة الزبناء جتنب املساطر اإلدارية وإلى ارتفاع
األثمان األحادية املطبقة من قبلها .وقد قام اجمللس بتقدير املداخيل املفوتة على ليدك ب  43مليون درهم ،بني 2008
و.2011
تتسم خدمة األشغال املنجزة من قبل ليدك بعجز هيكلي
تفوق املصاريف املباشرة املتعلقة باألشغال املنجزة من طرف ليدك املداخيل التي جتنيها في هذا الباب .مسجلة بذلك
عجزا يتراوح بني  16،64و 21،17مليون درهم خالل سنتي  2010و .2011ويعزى هذا العجز الهيكلي إلى إجناز األشغال
من قبل شركات ذات صلة باجملموعة التي تنتمي إليها ليدك بأثمان مرتفعة علما أنها تتوفر على الصالحيات الواسعة
لتحديد تعريفة األشغال.
إعفاءات كلية وجزئية تطال مداخيل األشغال وخدمات التتبع واملراقبة املصاحبة لها
تكتفي ليدك بقبول الربط اجلزئي والغير املكتمل للمشاريع العقارية من قبل املنعشني العقاريني ،وتلزم باملقابل الزبناء
املستفيدين من هذه املشاريع بإمتام ما تبقى من أشغال .هذه املمارسة  ،فضال عن كونها ال تتطابق ومقتضيات عقد
التدبير املفوض  ،فإنها تفتح اجملال أمام جتاوزات وأداءات مزدوجة لنفس اخلدمة .وتطال كذلك اإلعفاءات اجلزئية أو الكلية
لبعض الزبناء من اخلدمة لتتبع واملراقبة ،إذ قدرت املبالغ املعفاة في مجال مراقبة الربط بشبكة الكهرباء ،فقط ،مبا يفوق
 3,5مليون درهم خالل سنة  2009و 6مليون درهم سنة .2010
فوترة خدمات ال تدخل في مجال االختصاصات املفوضة
توفر ليدك «حسب تصريحها» خدمات في مجال تدبير النفايات الصلبة للجماعة احلضرية للدار البيضاء ،وذلك عن
طريق االستعانة بخبراء ينتمون إلى اجملموعة التي تنتمي إليها ليدك .ويقدر مبلغ هذه اخلدمة ب  5,10مليون درهم .غير
أن هذه النفقات ال تدخل ضمن املهمة املنوطة بها مبوجب العقد الذي تنص املادة  50منه على« :تتحمل شركة ليدك
وحدها جميع التزامات املفوض له برسم التدبير املفوض ،وسيكون غرضها الوحيد منحصرا في تسيير التدبير املفوض
كما هو منصوص عليه في العقد» .كما ينص على أن اخلدمات الغير األساسية تبقى مرتبطة بنشاط الشركة.
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وقد مت الوقوف على هكذا ممارسات بالنسبة للعديد من اخلدمات نذكر منها :التكوين لفائدة األغيار ،فوائد السلف ،بيع
عتاد اخملزن ،فوترة اليد العاملة واخلدمات املعلوماتية ،وإصالح وصيانة اآلليات.....
تعامل مكثف وغير مؤطر مع شركات لها صلة باجملموعة  SUEZالتي تنتمي إليها ليدك (مساهمني وفروع)
وقف اجمللس على تعامالت مكثفة مع شركات لها صلة باجملموعة التي تنتمي إليها ليدك  ،بعضها غير مؤطر بعقود،
والبعض اآلخر ال تبلغ عقودها إلى علم السلطة املفوضة وال إلى علم مراقب احلسابات ،مما يخالف مقتضيات عقد
التدبير املفوض والقانون شركات املساهمة .حيث تتحمل ليدك حلساب هذه الشركات مصاريف وأتعاب وتضع رهن
إشارتها مواردها املادية والبشرية واملالية ،ثم تقوم بإعادة فوترة ما حتملته الحقا .ويتعلق األمر مبصاريف التمدرس،
ومصاريف التنقل ،واألكرية ،والهواتف ،واألثاث ،واالستقبال ،واملطاعم ..وذلك لفائدة الغير العاملني بليدك  ،كما تضع
رهن إشارتها مواردها اخلاصة في شكل سلفات وتسبيقات .وتضع ليدك أيضا ،مدراءها ومسؤوليها ومقراتها وعتادها
رهن إشارة الشركات املذكورة ،وتقوم أيضا بتمويل أنشطة وحمالت حلسابها كدوري كرة القدم ومعارض  ،وحمالت
االحتضان واالستشهار ...
إال أن هذه التعامالت قد تلحق ضررا بالتدبير املفوض ،وذلك لألسباب التالية:
— —وجود شبكة من الشركات تسير من قبل مسؤولي ومدراء ليدك ،قد يضع هؤالء في موقف يحتم عليهم اتخاذ
قرارات لصالح اجملموعة وضد مصالح ليدك؛
— —استعمال موارد التدبير املفوض لغايات أخرى يؤثر سلبا على قدرة ليدك على التمويل الذاتي وعلى السيولة لديها؛
— —كان من املفترض استغالل املوارد البشرية التي مت جلبها من اخلارج ،لتطوير املرفق العام احمللي عوض وضعها رهن
إشارة آخرين.
تأخير ملحوظ يطال استرجاع ما مت حتمله لفائدة الشركات ذات صلة باجملموعة
الحظ اجمللس أن ليدك تتأخر بشكل ملحوظ في إعادة فوترة ما مت حتمله  ،كما أن املساطر املتبعة تتيح هذا التماطل.
فعلى سبيل املثال حتملت ليدك مصاريف مببلغ  965.836,74درهم سنتي  2002و 2003لفائدة الشركة األم  ،SUEZلم
تقم بإصدار الفاتورة اخلاصة باالسترجاع إال بتاريخ  30أكتوبر  ،2009ونفس الشيء بالنسبة لفاتورة االعتراف بالدين رقم
 F.A.0009/03مببلغ  312.937,21درهم واملتعلقة بالفاتورة رقم . FF0009/03
إلغاء ديون لفائدة الشركات ذات صلة باجملموعة دون وجه حق
ال تضمن املساطر املتبعة إعادة الفوترة الكلية للمبالغ التي مت حتملها من قبل ليدك .كما وقف اجمللس في نفس السياق
على عدة إلغاءات تطال ديونا في ذمة الشركات السالفة الذكر .ونذكر على سبيل املثال فاتورة اإللغاء رقم FA0001/09
والتي مت إعدادها وتسجيلها في احملاسبة سنة  2009وتتعلق بإلغاء الفاتورة رقم  FE0012/04مببلغ  500.000درهم ،كانت
ليدك قد حتملته في  11أكتوبر  2004لتمويل نشاط اجلمعية الدولية للماء حلساب الشركة األم  .SUEZوكذا فاتورة
اإللغاء رقم  FAE0001/10بتاريخ  ،2010والتي تتعلق بإلغاء مبلغ  188.909درهم كانت ليدك قد حتملته في  6أبريل 2010
نتيجة وضع مستخدميها رهن اإلشارة.
حتويل أموال لفائدة فرع «ليدك للخدمات» رغم توقف نشاطها
أحدثت ليدك فرعا لها يدعى «ليدك للخدمات» ،غير أنها لم تكن تتوفر على املقومات املادية لشركة قائمة بذاتها ،إذ
كانت أقرب منها إلى مديرية بليدك ،حيث كانت ليدك تزودها مبا يلزم من موارد بشرية ومادية ثم تقوم بإعادة فوترتها
فيما بعد .ورغم توقف نشاط «ليدك للخدمات» منذ  ،2007ما فتئت ليدك حتول األموال حلساب هذا الفرع .وقد سجل
اجمللس حتويالت مببلغ  500.000درهم في  ، 2010ومبلغ  1,2مليون درهم في  2011ومبلغ  770.000درهم في  .2012كما
عمدت إلى ضخ  7,5مليون درهم سنة  2009لرفع رأسمالها وامتصاص اخلسائر املتراكمة والغير املبررة والتي بلغت
 6,325مليون درهم.
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وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد مبا يلي:
— —احترام مبدأ «اجملازفة واخملاطرة» وجتنب تعويض انخفاض هبوط حجم املبيعات بارتفاع الثمن؛
— —احترام مبدأ «ال ربح وال خسارة» بسحب مؤشرات الطاقة من صيغة املراجعة؛
— —احلرص على جعل مؤشر مراجعة التضخم يعكس التطور احلقيقي ملصاريف االستغالل بالشركة؛
— —احلرص على عزل منظومة ممون العدادات عن منظومة مراقبتها ومعايرتها ،واعتماد سقف منطي لتحديد دقة
ومطابقة العدادات؛
— —احترام القوانني واألنظمة املعمول بها عند فوترة اخلدمات املنجزة فعليا؛
— —احترام قواعد الشفافية إزاء زبناء األشغال  ،والعمل على احتساب اخلدمات املقدمة على أساس الوثائق
الرسمية؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية لكسب زبناء األشغال واحلفاظ على رقم املعامالت املنجز معهم؛
— —إجناز األشغال عند االقتضاء باللجوء إلى املناوالت بأثمنة معقولة واقتصادية بالنسبة للتدبير املفوض؛
— —اإلقالع عن جتزيء أشغال التهيئة والربط بالشبكات ،وإلزام املنعشني العقاريني بإجنازها كاملة؛
— —اإلقالع عن إعفاء امللزمني دون سند قانوني أو تعاقدي؛
— —جتنب فوترة خدمات خارجة عن نطاق املهمة املوكولة لليدك مبوجب عقد التدبير املفوض؛
— —جتنب املمارسات التي تهدف إلى تقدمي خدمات لفائدة الشركات التي تربطها عالقة باجملموعة التي تنتمي
إليها ليدك ،واسترداد جميع املوارد التي مت رصدها ألهداف ال تخدم املرفق العمومي احمللي املفوض؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية وضعية «ليدك للخدمات» واإلقالع عن التحويالت الغير املبررة لألموال حلسابها.

ثالثا -الفوترة حلساب السلطة املفوضة
فوضت السلطة املفوضة ليدك مهمة حتصيل مداخيل املساهمات وبيع املتالشيات حلسابها وإيداعها في صندوق خاص
«صندوق األشغال» حسب الكيفيات املنصوص عليها في املادة  24وامللحق  11من عقد التدبير املفوض .وتكون هذه
املداخيل عبارة عن مساهمات املنعشني العقاريني ،واملقاولني وأرباب العقارات الفردية في متويل مشاريع البنية التحتية
املهيكلة والتي ال تستطيع تغطيتها تعرفة االستهالك .تصبح هذه املداخيل مستحقة عند طلب الربط بشبكات املاء
والكهرباء وتطهير السائل.

1 .1تقييم الكميات املفوترة
احتساب املساهمات دون الرجوع إلى الوثائق الرسمية واملعايير املعتمدة
ال يحتسب املفوض له املساهمة اخلاصة بالكهرباء على أساس الوثائق الرسمية أو املعايير املعمول بها .كما يقوم
باحتساب املساهمات اخلاصة باملاء والتطهير في غياب التصميم النهائي «  » plan NEVARIETURالذي يعتبر وثيقة
ملزمة وضرورية .وتكتفي ليدك بتصريحات الزبناء في هذا اجملال.
إعفاءات تطال مداخيل املساهمات
تقوم ليدك ،ومن تلقاء نفسها بإقصاء جزء هام من املساهمات املتعلقة بالتطهير ،وذلك بإبعاد عدد من التجهيزات
التي يقوم املنعشون بتجهيزها وربطها بشبكة التطهير على وجه اخلصوص كالطرق واملرابد واملسابح والنافورات
والفضاءات ...رغم أن هذه التجهيزات منصوص عليها في القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات واجملموعات السكنية.
كما تقوم أيضا ،ومن تلقاء نفسها بإعفاء جزء هام من املساهمات املتعلقة بالتطهير وذلك بعدم احتساب األرضيات
الغير املغطاة التي يقوم املنعشون بتجهيزها وربطها بشبكة التطهير على وجه اخلصوص ،رغم أن العقد ينص على
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ضرورة احتساب مجموع مساحات األرضيات (مغطاة وغير مغطاة) ،كما هو الشأن بالنسبة للشرفات ،أسطح املباني،
الساحات.
ومن الزاوية التقنية ،يؤدي ربط التجهيزات السالفة الذكر بالشبكات إلى تشبعها وضعف قدرة حتملها ،مما يحتم
توسعتها أو تشييد منشآت جديدة .إال أن هذه اإلعفاءات الغير القانونية واخملالفة ملقتضيات العقد حترم صندوق األشغال
من مداخيل مهمة مما يفسر جزئيا العجز الهيكلي الذي تعاني منه مدينة الدار البيضاء في مجال مشاريع التطهير.
وجتدر اإلشارة إلى أن ليدك لم تقم بتزويد اجمللس بالالئحة الشاملة للمشاريع املنجزة والتي تضم املعطيات التي تعتمدها
في احتساب املساهمات ،رغم أن املقابالت مع بعض املسؤولني أثبتت وجودها .ويتعلق األمر على اخلصوص ب :الرسم
العقاري ،املنطقة،املساحات الكلية ،املساحات املشيدة...،
عدم تسوية مداخيل املساهمات على أساس اإلجنازات
عند االنتهاء من األشغال ،تقوم ليدك بالتأكد من صحة األشغال املفوترة  ،ثم تعمد إلى تصحيح الفاتورة النهائية
اعتمادا على اإلجنازات الفعلية .غير أن ليدك ال تسلك نفس النهج بالنسبة ملداخيل املساهمات  ،إذ ال تتأكد من اإلجنازات
الفعلية التي تدخل في احتساب املساهمات ،خصوصا املساحات احلقيقية املشيدة  .كما أن الئحة «الفواتير» النهائية
والتي تبرز الفرق بني التقديرات واإلجنازات تخص كلها األشغال دون املساهمات  .هذا وقد أسفرت دراسة التصاميم
والزيارات امليدانية ملعاينة بعض املشاريع املنجزة عبر مراحل عن ربط أشطر غير مرخصة بشبكات ليدك .علما أن هذه
األخيرة تقوم الحقا بتسوية مداخيل األشغال على أساس اإلجنازات ،في حني أن مداخيل املساهمات ال تعرف نفس املآل.
وهو ما يعني تفويت مداخيل مهمة على صندوق األشغال.
جتزيء مساهمات الكهرباء
تبني أن ليدك تستخلص بصفة شبه تلقائية من مقتني البقع اجملهزة مساهمات تكميلية عبارة عن إضافة القوة
الكهربائية الالزمة للربط ،تتراوح بني  1KVAو 5KVAللبقعة .وقد أثبتت هذه املمارسة أن احلد األدنى الذي حددته ليدك
غير كاف لتزويد التجزئة ومع هذا لم يتخذ طرفا العقد التدابير الالزمة لتغيير هذا احلد األدنى والذي مت اعتماده دون
معايير.
فوترة املتالشيات
على إثر توصيات اجمللس خالل املهمة الرقابية السابقة والتي أشارت إلى إلزامية رصد وإيداع مداخيل بيع املتالشيات في
صندوق األشغال ،قامت ليدك في دجنبر  2009بتسوية محاسباتية شملت مبلغ  28,7مليون درهم .بيد أن هذه التسوية،
فضال عن كونها غير شاملة ،بقيت حبرا على ورق ولم تترجم على أرض الواقع بتحويل فعلي لألموال السالفة الذكر إلى
احلساب البنكي اخلاص ب «صندوق األشغال».

2 .2تدبير «صندوق األشغال»
مداخيل «صندوق األشغال» ال تعكس اإلجنازات
ال تصدر ليدك فواتير خاصة مبداخيل املساهمات ،بل تكتفي ببيان تقديري يجمع بني مداخيل األشغال واملساهمات،
وبهذا ال تقوم بعزل مداخيل صندوق األشغال عن مداخيلها .الشيء الذي يتناقض ومبادئ الشفافية والوضوح ،مما يخول
دون معرفة حقيقة مداخيل صندوق األشغال احملصلة في حينها .هذا باإلضافة إلى أن مداخيل «صندوق األشغال» ال
تسجل إال بعد استخالصها وبالتالي ال تعكس اإلجنازات واملساهمات احلقيقية.
حيازة غير قانونية ألموال «صندوق األشغال» من قبل ليدك
حتتفظ ليدك بأموال الصندوق وال تقوم بإيداعها كاملة وعلى الفور في حساب اخلزينة احملدث لهذا الغرض ،كما هو
منصوص عليه في امللحق  11لعقد التدبير املفوض »:تودع مداخيل املساهمات فورا بعد حتصيلها في حساب اخلزينة
العامة .»....وقد أثبتت التحريات أن وثيرة التحويالت شهرية في حني أن ليدك تستخلص أموالها بوثيرة يومية.
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وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد مبا يلي:
— —تقدير املساهمات على أساس املستندات الرسمية والوثائق التبريرية؛
— —التأكد باستمرار من دقة وشمولية املساهمات املفوترة  ،وتسويتها على أساس اإلجنازات؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية مداخيل املتالشيات وإيداعها في احلساب اخلاص ب «صندوق األشغال»؛
— —العمل على جعل الوضعية احملاسباتية لصندوق األشغال تعكس اإلجنازات الفعلية؛
— —عزل أموال صندوق األشغال عن األموال اخلاصة بليدك.

رابعا-تتبع ومراقبة التدبير املفوض
1 .1تتبع التدبير املفوض من قبل «جلنة التتبع»
أوكل العقد مهمة تتبع التدبير املفوض إلى جلنة التتبع يترأسها رئيس اجلماعة احلضرية للدار البيضاء ،ومنحها صالحيات
وسلطات واسعة خصوصا فيما يتعلق باجملال التعريفي بيد أن طريقة عمل هذه اللجنة تثير املالحظات التالية:
جحة حقيقية
ال تتمتع السلطة املفوضة بسلطة ُمر ّ
تتكون جلنة التتبع من تسعة أعضاء ميثلون السلطة املفوضة  :اجلماعة احلضرية للدار البيضاء (ستة أعضاء) ،اجلماعة
احلضرية للمحمدية (عضوان) وجماعة عني حرودة (عضوواحد) ،ومن تسعة أعضاء آخرين ميثلون ليدك ،وعضوان ميثالن
سلطة الوصاية .غير أن تشتت ممثلي السلطة املفوضة وانتماءاتهم اخملتلفة التي ال تعكس بالضرورة موقف هذه األخيرة
يقوض موقفها اجتاه ممثلي املفوض له امللزمني بتطبيق التعليمات وبالتالي فإن هذه النقائص جتعل سلطة الوصايا غير
قادرة عن القيام مبهمة التتبع على أحسن وجه بواسطة جلنة التتبع.
عدم مطابقة التتبع لعقد التدبير املفوض
منح عقد التدبير املفوض كما مت تغييره وتتميمه صالحيات وسلطات واسعة للجنة التتبع من أجل اتخاذ القرار فيما
يخص اجملال التعريفي ،إال أن هذه األخيرة جتاوزت صالحياتها إلى تعطيل وعدم تفعيل بعض بنود العقد ،كما هو احلال
بالنسبة للمادتني  31و 32وامللحق  9من العقد .كما مت تعطيل بنود العقد فيما يخص املراجعة السنوية جدول األثمان
األحادية الذي لم تتم مراجعته إال في . 2012
هذا ،وقد اتفق طرفا العقد على أخذ بعني االعتبار نتائج املراقبة والتدقيق اخلاصة بالفترة املمتدة بني  1997و ،2007التي
كانت سارية أثناء املراجعة ولم تعرف نتائجها إال بعد توقيع العقد ،غير أنه مت اإلخالل بهذا االتفاق .إذ أنه كانت مهمتان
رقابيتان قد أسفرتا عن مجموعة من املالحظات واالختالالت وجب تصحيحها.
ومن أهم التوصيات التي مت جتاهلها  ،تلك التي تتطرق لتجاوز أرباح مساهمي املفوض له  ،كما أن اجمللس خلص إلى أن
املساعدة التقنية (على األقل املستمرة منها) تعتبر أحد التزامات املفوض له مبوجب العقد التي يتقاضى عليها .% 15
ثم تلته توصيات مكتب خاص مت تكليفه من قبل السلطة املفوضة التي خلصت إلى أنه ال ميكن عزل املساعدة التقنية
عن التأطير الذي يفترض توفيره من قبل املوظفني األجانب أو عن واجبات املساهمني جتاه فرعهم لتمكينه من القيام
بواجباته املترتبة عن عقد التدبير املفوض.

2 .2مراقبة التدبير املفوض من قبل السلطة املفوضة
مينح العقد صالحيات واسعة للسلطة املفوضة في مجال التتبع واملراقبة ،وميكنها االستعانة باملصلحة الدائمة
للمراقبة.
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ثغرات تعتري عمل املصلحة الدائمة للمراقبة
لم يتوصل طرفا العقد إلى اتفاق حول كيفية تدبير األموال املرصودة لتسيير املصلحة الدائمة للمراقبة إال بتاريخ 11
نونبر  .2011وذلك خلالفاتهما حول بعض النقاط ،رغم أن عقد التدبير املفوض نص على ضرورة تأطير األموال املرصودة
لتسيير املصلحة املذكورة منذ  .2009كما أن املصلحة الدائمة للمراقبة ال تتوفر على الوسائل البشرية واملادية الضرورية
لضمان سيرها العادي ،في حني يظل املوظفون التابعون لها مرتبطني بليدك التي تتحمل جزءا من رواتبهم .الشيء الذي
ميس باستقالليتها وحيادها.
عدم احترام مستنتجات وتوصيات املراقبة املنجزة حلساب السلطة املفوضة
عمدت السلطة املفوضة في سنة  2007إلى مكتب خاص الفتحاص تسيير املفوض له خالل الفترة املمتدة بني 1997
و ،2006مت تبليغ التقارير النهائية للمفوض له بتاريخ  14فبراير  .2011وتبعا ملا خلصت له هذه املهمة ،أمرت السلطة
املفوضة ليدك بسداد مبلغ  892مليون درهم بتاريخ  10فبراير  .2012إال أن هذه األخيرة جلأت من تلقاء نفسها إلى
خبرة مضادة لتفنذ نتائج تقرير مكتب االفتحاص املنجز لفائدة السلطة املفوضة .وقصد اخلروج من الطريق املسدود،
جلأ الطرفان إلى تكوين جلنة خاصة لهذا الغرض  .غير أن هذا احلل من شأنه أن ميس مبصداقية املراقبات التي باشرتها
السلطة املفوضة.

3 .3تتبع مدى ترجمة توصيات واقتراحات اجمللس اجلهوي للحسابات على أرض الواقع
حاول اجمللس ،بالنسبة للتوصيات التي تدخل في مجال هذه املهمة الرقابية ،تتبع صدق وحقيقة التدابير التي أعلن
طرفا العقد اتخاذها في إطار تتبع التوصيات الصادرة عن املهمة السابقة،وعمل على تقييم مدى فعاليتها.
ضعف التدابير املتخذة قصد ترجمة توصيات واقتراحات اجمللس اجلهوي للحسابات على أرض الواقع
كان اجمللس اجلهوي قد أوصى على إثر املهمة الرقابية السابقة باحترام العقد ،واللجوء عند االقتضاء إلى املراجعة حتى
يتسنى مطابقة الواقع للنصوص ،إال أنه تبني من خالل املالحظات السالفة الذكر أن طرفي العقد لم يحترما هذه
التوصية .
كما أوصى باحترام االلتزامات التعاقدية فيما يخص توزيع األرباح واملساعدة التقنية .غير أن التحريات أثبتت أن ليدك
رفعت من قيمة تعامالتها مع شركات اجملموعة مبا يناهز  30مليون درهم خالل سنتي  2010و 2011باللجوء إلى خدمات
جديدة .وهو نفسه املبلغ التقريبي الذي اضطرت ليدك لتخفيضه نتيجة تخفيض مستوى املساعدة التقنية.
فيما يخص التوصيات املتعلقة بتدبير صندوق األشغال ،فلم يتم أخذها بعني االعتبار خصوصا تلك التي تهدف إلى
إرساء تسيير شفاف وواضح عبر بنية خاصة ومحاسبة مستقلني .مع التذكير أن اجمللس كان قد سجل أن ليدك سبق
لها أن أودعت باخلزينة مبلغ 1.646,7مليون درهم ،في حني أن املداخيل تناهز  2.150,55مليون درهم لصندوق األشغال
بالنسبة للفترة املمتدة بني  1997و 2008وأمرها بتصحيح الوضع .إال أنه عوض تسوية الوضع ،أدلى املفوض له بوضعية
محاسبية قام بإجنازها مكتب خبرة ،ال تفي بالغرض.
وفي نفس السياق ،كان اجمللس قد أوصى طرفي العقد باإلقالع عن ممارسة املقاصة في تعامالتهما املالية ،غير أنهما
استمرا في انتهاك القوانني واألنظمة املعمول بها ،واستمرا في رصد أموال اجلماعة المتصاص ديون االستهالك املتراكمة
وأداء أجور مستخدمي حديقة األلعاب .وهكذا مت استعمال  33,3مليون درهم سنة  2010قصد امتصاص متأخرات
االستهالك ،و 5,5مليون درهم حلديقة األلعاب .أما خالل سنتي  2011و 2012فقد مت رصد  6,8مليون درهم و 25مليون
درهم على التوالي.
وأخيرا ،لم تقم السلطة املفوضة بتفعيل التوصيات املتعلقة بالتأكد املستمر من صحة وحقيقة املعطيات واملعلومات
التي تصدر عن ليدك.
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لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتكريس مبدأ «السلطة» فيما يخص تشكيل جلنة التتبع؛
— —احلرص على التتبع واملراقبة طبقا ملقتضيات عقد التدبير املفوض؛
— —متكني املصلحة الدائمة للمراقبة من الوسائل املادية والبشرية الكافية ،واحلرص على استقالليتها وحيادها؛
— —العمل على تطبيق توصيات االفتحاصات التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات أو تلك التي باشرتها
السلطة املفوضة وجتنب مراقبة نتائج االفتحاصات املنجزة من لدن املفوض له؛
— —العمل على مراجعة عقد التدبير املفوض من أجل جتاوز املشاكل والعقبات املطروحة خالل املمارسة ،واإلقالع
عن «شرعنة» املمارسات غير القانونية.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للدار البيضاء
(نص اجلواب كما ورد)
تقدر السلطة املفوضة القيمة العالية للمالحظات والتوصيات التي قدمها اجمللس اجلهوي للحسابات وترى بأنها ستعزز
موقفها الذي يهدف إلى حتسني التدبير املتعلق باملصالح املفوضة وذلك من خالل تعزيز وسائل و آليات التتبع واملراقبة
التي يخولها عقد التدبير املفوض للسلطة املفوضة ،وذلك من أجل ضمان امتثال املفوض له اللتزاماته التعاقدية،
خاصة منها ما يتعلق باألهداف املرسومة في عقد التدبير املفوض واملتعلقة باألداء التقني والتجاري واملالي ،وبصفة
خاصة بعد مراجعته سنة .2009
وسيشمل جواب السلطة املفوضة فقط مالحظات اجمللس األعلى للحسابات التي تخصها مباشرة أو تلك التي تخص
كال طرفي عقد التدبير املفوض ( املالحظات املتعلقة بالفئة رقم  1و ، 2وفقا للتصنيف الذي اعتمدناه في جوابنا املؤرخ
ب  13ماي .)2013
أما املالحظات ذات الفئة  ،3والتي تخص املفوض له بصفة مباشرة ،فيجب التنبيه بأن التدابير الالزمة قد اتخذت ،وبصفة
خاصة ،من طرف املصلحة الدائمة ملراقبة التدبير املفوض ،وذلك من أجل مناقشة واعتبار التوصيات اخلاصة بهذه الفئة،
إبان املراجعة املقبلة لعقد التدبير املفوض ،وكل ذلك بهدف دعم احلجج وتعزيز موقف السلطة املفوضة.
ومن جهة أخرى ،جتدر اإلشارة إلى أن السلطة املفوضة ،وجتنبا الستباق املفاوضات اخلاصة باملراجعة املقبلة للعقد ،قد
اختارت عدم اإلدالء بتعليقات إضافية على املالحظات اخلاصة بهذه الفئة ؛ علما بأن املفوض له قد مت إشراكه خالل إعداد
التقرير اخلاص من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات ،وقد قدم أجوبته على مالحظات هذا اجمللس ،بتاريخ  14ماي .2013
وتتمحور اخلالصة العامة لألجوبة التالية عن مالحظات اجمللس األعلى للحسابات ،والتي تخص بصفة مباشرة أو غير
مباشرة السلطة املفوضة ،حول ثالثة مواضيع:

املوضوع األول  -تتبع ومراقبة عقد التدبير املفوض

نعتبر أن تتبع عقد التدبير املفوض عرف تطورا كبيرا في نص العقد املراجع سنة  ،2009الذي عرف املراقبة بوضوح وحدد
مضمونها (املادة رقم  16من االتفاقية).
كما نعتبر كذلك ،بأن العقد املراجع قد حدد دور وصالحيات مختلف املتدخلني في عملية املراقبة والتتبع ( رئيس السلطة
املفوضة  -جلنة التتبع -املصلحة الدائمة للمراقبة وخاصة في املادتني رقم 16مكرر و ،)17فقد وضع اآلليات الالزمة إلجراء
املراقبة في أحسن الظروف ( تخصيص ميزانية محددة ملصاريف مراقبة وتتبع إجناز عقد التدبير املفوض وتوقيع اتفاقية
خاصة بني األطراف املعنية من أجل حتديد شروط االستخدام األمثل لتلك امليزانية وتدبيرها بشفافية).
كما يجدر التوضيح بأن جل األوراش األولية املتعلقة بانطالق عملية املراجعة الثانية للعقد ،قد مت فتحها فعليا (العديد
منها قد مت أو في مرحلة املصادقة) وأن عملية مراجعة عقد التدبير املفوض قد مت الشروع فيها بصفة فعلية .كما أنه
من املتوقع أن تكون البداية الرسمية للمراجعة واملتمثلة في تكوين اللجان املشتركة التي ستضم السلطة املفوضة،
املفوض له والسلطة الوصية وورمبا خبراء خارجيني في األسدس األول من سنة  2014وذلك ،مباشرة بعد انتهاء االفتحاص
اخلاص بالفترة  2011 - 2007والذي وصل حاليا مرحلة املصادقة على استنتاجاته.

املوضوع الثاني  -يخص التعريفات

لقد كانت معدالت أثمنة البيع وشروط مراجعتها وتعديلها ،موضع اهتمام خاص في العقد املراجع وخاصة في امللحق
رقم .9
وسيتم ،أدناه ،تقدمي عناصر اإلجابة املفصلة اخلاصة بهذا املوضوع .ومع ذلك ،وجب التأكيد على أن العديد من مالحظات
اجمللس اجلهوي للحسابات ستكون موضوع حتليل خاص من طرفنا وذلك إلثراء وتطوير هذا العقد عند إجراء عمليات
املراجعة املقبلة.
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املوضوع الثالث  -صندوق األشغال
لقد مكنت املراقبات اخملتلفة التي أقدمت عليها السلطة املفوضة بواسطة مصلحتها الدائمة للمراقبة ،من اخلروج
بعدة استنتاجات تخص عيوبا تدبيرية ونقصا في التحكم بحساب صندوق األشغال ،من طرف املفوض له.
وقد مت عرض مشروع خطة عمل على املفوض له قصد تصحيح االختالالت وحتقيق األهداف التالية:
— —التتبع الصارم لكل العمليات احلسابية املتعلقة بحساب صندوق األشغال؛
— —التحكم في املعلومات وموثوقيتها؛
— — ترشيد املوارد قصد تأمني إدامة هذا النوع من التمويل.
كما أن تناول التدابير التعاقدية اخلاصة بتتبع ومراقبة صندوق األشغال ،سيتم بطريقة معمقة أثناء دراسة املراجعة
املقبلة للعقد ،وذلك لضمان تدبير أحسن ومراقبة فعلية لعمليات هذا الصندوق.
فيما يلي ،أجوبة وتعقيب السلطة املفوضة على املالحظات التي تخصها ،الواردة في تقرير اجمللس األعلى للحسابات

أوال -الشق التدبيري املتعلق بالفوترة
1 .1التدبيراحملاسبي واملالي
عدم تطابق بعض بنود عقد التدبير املفوض مع القوانني والتنظيمات سارية املفعول:
حتدد التدابير التعاقدية املتعلقة بالتكاليف الغير مباشرة واحملسوبة على االستثمارات ،النسبة التوقعية املستعملة
في حساب التوقعات املالية للفترة  ،2027 - 2007في  % 6بالنسبة للتكاليف املالية وفي  % 10بالنسبة للتكاليف العامة؛
غير أن تقييم هذه التكاليف ،والتي يتم دمجها في االستثمارات ،يعتمد على املبالغ والنفقات احلقيقية التي صرفها
املفوض له طبقا للقانون العام للمعايير احملاسبية.
وفيما يخص اإلتاوة اخملصصة للسلطة املفوضة ،وجب التوضيح بأن بنود عقد التدبير املفوض تسمح للسلطة املفوضة
بتخصيص جزء من هذه اإلتاوة أو كلها لتمويل بعض املصاريف .ومع ذلك ،سيتم أخذ مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات
بعني االعتبار عند املراجعة املقبلة للعقد ،وذلك تفاديا ألي تعارض محتمل مع القوانني السارية املفعول.
تركيب مالي على حساب االستثمار وإتاوة السلطة املفوضة
يستند التوازن املالي لعقد التدبير املفوض على فرضيات خاصة بالتوقعات املالية ،مبا في ذلك ،تلك املتعلقة مبستوى
ربحية املشروع ( )projet-TRIاحملدد في  % 9,49ملدة  20سنة والذي ليس مضمونا ،بأي حال من األحوال ،للمفوض له ،الذي
يدبر هذا التفويض مع حتمل تبعاته ومخاطره.
كما أن احلافز الذي كان وراء قرار الطرفني (السلطة املفوضة واملفوض له) املتعلق باالنتقال من ربحية املساهم
( )actionnaire-TRIإلى ربحية املشروع ( ، )projet-TRIهو حتميل املفوض له ،لوحده ،املسؤولية املتعلقة باختيار مصدر
متويل االستثمارات ( األموال الذاتية /القروض) وكذلك اخملاطر املرتبطة بأسعار الفائدة.
وهكذا ،فإن ميزة هذه العملية بالنسبة للسلطة املفوضة ،تكمن في النقل التام خملاطر التمويل لكي يتحملها املفوض
له لوحده ،بغض النظر عن سياسته في توزيع األرباح على املساهمني.
غياب املؤشرات لتقييم ومراقبة التعويض العادل للمفوض له
في أي حال من األحوال ،لم يخلق االنتقال من ربحية املساهم ( )actionnaire-TRIإلى ربحية املشروع ( )projet-TRIأية
وضعية مريحة للمفوض له فيما يخص سياسته املرتبطة بتوزيع األرباح على حساب التزاماته التعاقدية .ففي احلقيقة،
يتوفر عقد التدبير املفوض على اآلليات الالزمة التي متكن السلطة املفوضة من تتبع هذه االلتزامات والتحقق منها:
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— — بالنسبة لالستثمارات:
من خالل كيفيات إعمال املوافقة على امليزانيات السنوية وتتبع حدوث فوارق بني التوقعات واإلجنازات؛
— —بالنسبة ملصاريف التسيير:
من خالل املراقبة والتحقق من مادية وصدق ومالئمة هذه النفقات ،مبا فيها تلك املتعلقة باملساعدة التقنية.

2 .2موثوقية املعلومات واملعطيات الصادرة من املفوض له
التقليل من األسعار املتوسطة للبيع املصرح بها
قبل تطبيق ألية مراجعة أو تعديل يخص التعريفات ،يخضع امللف الذي يتم عرضه ملوافقة جلنة التتبع ،ملراقبة تفصيلية
ودقيقة ،سواء فيما يخص املعطيات األساسية أو احلسابات الناجتة عنها.
ومع ذلك ،فإن االختالالت التي وقف عليها اجمللس اجلهوي للحسابات ،سبق وأن أثارتها السلطة املفوضة وأبلغتها
للمفوض له للعمل على تدعيم صدقية تقاريره.

3 .3التدبير التجاري لشركة ليدك
عدم األخذ بعني االعتبار ملتطلبات اخلدمة العمومية والتنظيمات اإلدارية
مع األخذ بعني االعتبار ملتطلبات اخلدمة العمومية والتنظيمات اإلدارية ،ستعمل السلطة املفوضة بهذه املالحظة،
وتقوم ،بتشاور مع املفوض له ،بالتفكير في حتديد األنشطة التي من املمكن إجنازها باالستعانة بأطراف خارجية عن
العقد وكذلك التدابير الالزم اتخاذها لضبط سياسة االستعانة بهذه األطراف اخلارجية .
وفيما يتعلق بإعادة بيع ماء الساقيات بأسعار مرتفعة جدا ،مقارنة مبعدل ثمن البيع عند ليدك ،فمن الضروري أن نوضح
بأنه ،ومع تعميم عملية الولوج إلى اخلدمات األساسية مبا في ذلك مياه الشرب ،والتي انطلقت منذ سنة  2005تاريخ
إطالق صاحب اجلاللة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،كان من الضروري إشراك املستفيدين ،لفترة انتقالية ،في
استغالل وصيانة مرافق مياه الشرب اخملصصة لهم من أجل تكليفهم وتشجيعهم على املساهمة في اجلهود التي
تبذلها اجلماعة والتي تصبوإلى ترشيد االستهالك وحسن استعمال امليزانيات اخملصصة لهم واملساهمة ،بالتالي ،في
إجناح اجلهود املبدولة على الصعيد الوطني من أجل احلفاظ على املوارد املائية.

ثانيا  -فوترة املفوض له
 1 .1الفوترة اخلاصة باالستهالك
 تدابير تعريفية حتمي املفوض له على حساب توازن العقد
لقد كانت األثمنة املتوسطة للبيع وشروط مراجعتها أو تعديلها ،محط اهتمام خاص في العقد املراجع وبالتحديد في
ملحقه رقم .9
وهكذا ،فإن اللجوء إلى معامل التعديل اخلاص بحجم املبيعات « ، »Cnيتم عندما يطرأ عليه تغيير بنسبة  % 4سواء
بالزيادة أو النقصان .علما أن هذا املعامل « »Cnال يتم احتسابه إال إذا جتاوزت تغيرات املؤشر <  ، >Kاخلاص مبراجعة الثمن
املتوسط للبيع ،عتبة .% 3
وجتدر اإلشارة إلى أن السلطة املفوضة تعتزم اقتراح إزالة معامل التعديل اخلاص بحجم املبيعات « ،»Cnكنقطة حتسينية
عند املفاوضات اخلاصة باملراجعة املقبلة لعقد التدبير املفوض.
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وعالوة على هذا ،وفي احلالة الوحيدة التي سجلت سنة  2009واملتعلقة بالزيادة في أثمنة شراء الطاقة لدى املكتب
الوطني للماء والكهرباء ،فإن تطبيق التدابير املنصوص عليها في عقد التدبير املفوض ،نتج عنه تعديل تعريفي وفقا
ملبدأ «ال ربح  -ال خسارة».
عدم احترام اآلجال التعاقدية ملراجعة التعريفات وتعديلها
عمال بالترتيبات التعاقدية ،فإن املراجعات والتعديالت التعريفية تقرر بالتوافق كلما توفرت جميع الشروط الالزمة لذلك.
كما أن تنفيذ هذه املراجعات أو التعديالت التعريفية ،يتم فعليا وفق التاريخ الذي يستوجبه العقد.
باإلضافة إلى ذلك ،فمن الضروري أن نوضح بأن التأخير املسجل في تفعيل املراجعة االقتصادية لسنة  ،2011تبرره احلاجة
إلى التحقق بالتفصيل في البيانات اخلاصة ببنية املبيعات لسنة  2010والتي اتخذت كأساس للحسابات التي قد تؤدي
إلى تطور التعريفات اعتبارا من فاحت يونيو .2011
ونظرا للتغييرات التي الحظتها السلطة املفوضة فيما يخص طريقة حساب بنية املبيعات لسنة  ،2010والتي قدمها
املفوض له ،فقد اضطرت إلى االستعانة بخبرة خارجية من أجل افتحاص بنيات املبيعات لسنوات  2010و 2011والتي
استعملت في تقييم املراجعات اإلقتصادية لشهر يونيو لسنة  2011من جهة ،وسنة  2012من جهة أخرى.
وجتب اإلشارة إلى أن االفتحاص ،السالف الذكر ،واخلاص ببنيات املبيعات لسنوات  2010و ،2011قد سجل عددا من
االختالفات واملفارقات ،وقد مت مؤخرا تقدمي ملف ،بهذا اخلصوص ،لشركة ليدك إلبداء رأيها وتعليقاتها.
اللجوء إلى استخدام ممارسات تعويضية تنتج أمواال يتم احتجازها دون تبرير أرقام أعمال غير مصرح بها
لقد نتج عن القرار املؤرخ بشهر مارس  2009واخلاص بالزيادة في أسعار منتجي الطاقة ،قرار على الصعيد الوطني ،قضى
بزيادة نسبية مت تطبيقها من طرف املوزعني ،على أسعار البيع التي كانت سارية املفعول آنذاك (باستثناء األسعار اخلاصة
باالستعمال املنزلي واإلنارة اخلاصة).
وحرصا منها على احترام املبدأ التعاقدي «ال ربح  -ال خسارة»  ،كانت جلنة التتبع مضطرة إلى منح املفوض له املبلغ
اخلاص ،فقط ،بتعويضه ،مع وضع املبلغ املتبقى في حساب خاص يوجد في ملكية السلطة املفوضة؛ على أن حتدد ،هذه
األخيرة ،استعماله عند احلاجة.
فوترة بعض اخلدمات في غياب أسس تعاقدية أو قانونية وبدون إجناز اخلدمة
فيما يتعلق بفوترة التطهير السائل اخلاص بالساقيات ،نؤكد أن هذه العملية مطابقة للتدابير التي ينص عليها البند
رقم  66من دفتر التحمالت املتعلق بالتطهير السائل:
« ....جميع زبناء مصلحة توزيع املاء الشروب ،املتواجدون داخل نطاق خدمات التطهير السائل ،كما مت حتديده في البند رقم
 ،1يخضعون لرسوم التطهير السائل.
ستستفيد البنايات املتصلة بشبكة املاء الصالح للشرب والتي تتوفر على نظام ذاتي خاص بالتطهير السائل ( حفر
الصرف الصحي) ،من خدمة مجانية ،مرة كل سنة ،تكمن في إفراغ حفرها اخلاصة بالصرف الصحي »...
أما بالنسبة للفوترة اخلاصة باحلد األدنى ،فبعد صدور القانون رقم  09-45املعدل للظهير املؤرخ ب  13دجنبر  1954والذي
دخل حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية رقم  5926ب  17مارس  ،2011فإن الغرامة املتعلقة
بعدم استهالك هذا احلد األدنى  ،موضوع القانون سالف الذكر ،لم تعد مستحقة في الفاتورة.
إال أن إلغاء التعريفات (األرخص) اخلاصة بفئة االستهالك مع احلد األدنى ،يتطلب مرسوما تنفيذيا ،يحدد الطرق التطبيقية
لهذا القانون؛ وفي غياب هذا املرسوم ،فإن التعريفات املشار إليها أعاله ،ال تزال سارية املفعول على املستوى الوطني (
املكتب الوطني للماء والكهرباء ،وكاالت التوزيع ،واملصالح املفوضة).
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ثالثا  -تتبع ومراقبة التدبير املفوض
1 .1تتبع التدبير املفوض من طرف جلنة التتبع
 عدم وجود سلطة مرجحة حقيقية للسلطة املفوضة
لقد مت بوضوح ،حتديد صالحيات ومكونات جلنة التتبع عند مراجعة عقد التدبير املفوض.
إال أن املمارسة العملية خالل السنوات األخيرة ،أبانت عن بعض االختالالت ،التي تتعلق أساسا بطريقة احلكامة .لذلك
سيتوجب إعادة النظر في العناصر التالية عند املراجعة املقبلة للعقد:
— — صالحيات جلنة التتبع؛
— — صالحيات املصلحة الدائمة للمراقبة؛
— — حكامة جلنة التتبع ،وحكامة السلطة املفوضة؛
— — شروط تعيني األعضاء املمثلني للسلطة املفوضة في جلنة التتبع.
عدم تطابق عملية التتبع لعقد التدبير املفوض
— —بالنسبة للجوانب التعريفية:
اعتادت جلنة التتبع اتخاذ دائما قرارات مطابقة ملا هو منصوص عليه في عقد التدبير املفوض؛ وبالتالي ،فإن املراجعات
والتعديالت التعريفية كانت تقرر بالتوافق كلما توفرت جميع الشروط املطلوبة .كما أن تنفيذ هذه املراجعات أو التعديالت
التعريفية ،يتم فعليا وفق التاريخ الذي يستوجبه العقد.
— —بالنسبة جلدول األسعار املوحدة:
يرجع التأخر في املوافقة على هذا اجلدول ،أساسا إلى شكل ومضمون املعطيات املقدمة من طرف املفوض له ،والتي
تطيل مدة العملية اخلاصة بالتحقق منها واملصادقة عليها.
ولقد مت اتخاذ التدابير الالزمة من أجل مناقشة واعتبار كل من التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات واالختالالت
التي وقفت عليها كذلك املصلحة الدائمة للمراقبة في هذا الشأن ،عند إجراء املراجعة املقبلة لعقد التدبير املفوض.
— —بالنسبة للمساعدة التقنية:
ستؤخذ مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات بعني االعتبار عند إجراء املراجعة املقبلة للعقد.

2 .2مراقبة التدبير املفوض من طرف السلطة املفوضة
 نقص في نظام عمل املصلحة الدائمة للمراقبة
لقد نص عقد التدبير املفوض املراجع سنة  ، 2009وبصفة خاصة ،على:
— —تخصيص ميزانية سنوية الالزمة لتسيير املصلحة الدائمة للمراقبة ،حتتسب على أساس نسبة مائوية من رقم
املعامالت احملقق؛
— —وضع اتفاقية حتدد التدابير اخلاصة بتسيير املصلحة الدائمة للمراقبة ،التي مت توقيعها في شهر نونبر  2011بأثر
رجعي ،اعتبارا من يناير  ،2008وبذلك فإن جميع النفقات التي سبق وأن سجلت بحسابات املفوض له ،قد متت
تسويتها بتحويلها إلى ميزانية املصلحة الدائمة للمراقبة وفقا ملقتضيات االتفاقية املذكورة.
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عدم احترام اخلالصات والقرارات التي صدرت على إثر عملية االفتحاص التي أمرت بها السلطة املفوضة:
لم تكن مهمة اللجنة اخملتصة ،التي مت تشكيلها بقرار من جلنة التتبع ،تهدف إلى الطعن في نتائج االفتحاص اخلاص
بالفترة  ، 2006-1997بل تشخيص التعديالت املقترحة ضمن االفتحاص والتي لم تؤخذ بعني االعتبار إبان عملية املراجعة
السابقة لعقد التدبير املفوض وذلك طبقا ملا ينص عليه البند رقم  5-2من ملحق العقد املراجع واملتعلق مبهمات
االفتحاص.
فال تزال السلطة املفوضة متشبثة مبوقفها فيما يتعلق بإلزامية املوافقة ،بالنسبة للطرفني املتعاقدين على نتائج
االفتحاص الذي أجنزه مكتب مستقل وخبراء محلفني.

3 .3تتبع توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
نقص في التدابير املتخذة لبلورة توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
— —بالنسبة للعقد التكميلي:
لقد كان هذا اإلجراء ضروريا ،وملرة واحدة ،عند إجراء املراجعة األخيرة للعقد املوقع يوم  11ماي  2009واملصادق عليه من
طرف السلطة الوصية في  15ماي .2009
— —بالنسبة للجوانب املتعلقة بتوزيع األرباح وتعويضات املساعدة التقنية:
لقد حدد العقد املراجع العديد من التدابير املرتبطة باملساعدة التقنية.
كما أن مدى احترام هذه التدابير ،يدخل في مهام االفتحاص احلالي عن الفترة  ،2011 - 2007والذي على ضوء نتائجه،
ستتخذ السلطة املفوضة جميع اإلجراءات الالزمة لتغيير البنود التعاقدية نحو األفضل خالل املراجعة املقبلة.
— —بالنسبة لتدبير احلساب اخلاص بصندوق األشغال:
فقد مكنت النتائج األولية الفتحاص الفترة  ( 2011 - 2007في طور املصادقة على نتائجه) ،إضافة إلى املراقبات اخملتلفة
التي قامت بها السلطة املفوضة بواسطة مصلحتها الدائمة للمراقبة ،من اخلروج بعدة استنتاجات تخص عيوبا
تدبيرية ونقصا في التحكم بحساب صندوق األشغال من طرف املفوض له.
وقد مت عرض مشروع خطة عمل على املفوض له قصد تصحيح االختالالت وحتقيق األهداف التالية:
— — التتبع الصارم لكل العمليات احلسابية املتعلقة بحساب صندوق األشغال؛
— — التحكم في املعلومات وموثوقيتها؛
— — ترشيد املوارد واحلفاظ الدائم على هذا النوع من التمويل.
كما أن التدابير التعاقدية اخلاصة بتتبع ومراقبة صندوق األشغال ،سيتم تناولها بطريقة معمقة عند مباشرة املراجعة
املقبلة للعقد ،وذلك لضمان التدبير األحسن واملراقبة الفعلية لهذا الصندوق.
— —بالنسبة لعملية « املعاوضة»:
سوف يتم األخذ بعني االعتبار لهذا املوضوع خالل إجراء املراجعة املقبلة لعقد التدبير املفوض.
ومع ذلك ،وجب التوضيح بأن عمليات املعاوضة املعنية ،قد مت إجنازها طبقا لتدابير العقد املراجع سنة  2009والساري
املفعول حاليا.
— —بالنسبة للمراقبة والتتبع الدائمني لعقد التدبير املفوض:
جتدر اإلشارة أن تتبع عقد التدبير املفوض عرف تطورا كبيرا في العقد املراجع سنة  2009والذي عرف املراقبة بوضوح
وحدد مضمونها (املادة رقم  16من االتفاقية).
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كما أن العقد املراجع قد حدد دور وصالحيات مختلف املتدخلني في عملية املراقبة والتتبع ( رئيس السلطة املفوضة -
جلنة التتبع -املصلحة الدائمة للمراقبة وخاصة في املادتني رقم 16مكرر و )17وقد وضع اآلليات الالزمة لتحقيق املراقبة
في أحسن الظروف.
وهذه املراقبة تقوم بها ،وبشكل مستمر ،املصلحة الدائمة للمراقبة ( )SPCوالتي تتكلف ،باسم وحلساب السلطة
املفوضة ،مبراقبة تدبير واستغالل املرافق املفوضة (املادة رقم  16مكرر).
هكذا ،ومن خالل ممارستها ملهامها منذ سريان العقد املراجع في مارس :2009
— —تقوم هذه املصلحة بدراسة امللفات قبل عرضها قصد املوافقة ،على السلطة املفوضة أو جلنة التتبع :امليزانيات
السنوية لالستثمار ،امللفات التعريفية أو الشبه تعريفية ،اخملططات املديرية ،جداول األسعار املوحدة ،إلخ...؛
— —من خالل حضورها في اللجن اخلاصة بطلبات العروض  ،تقوم هذه املصلحة الدائمة للمراقبة بالتأكد من احترام
التدابير التعاقدية املتعلقة بقوانني الصفقات؛
— —ولدراسة بعض امللفات اخلاصة واحملددة ( اخملططات املديرية ،مشروع مكافحة التلوث ،متديد النطاق الكهربائي
للعقد ،افتحاص التدبير املفوض  )...فإن هذه املصلحة قد استعانت مبساعدة خبراء في امليادين ذات الصلة.
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إقليم النواصر
يغطي إقليم النواصر ،احملدث سنة  ،2003املنطقة اجلنوبية الغربية من جهة الدار البيضاء الكبرى ويصل عدد سكانه
 179.163نسمة حسب اإلحصاء العام لسنة .2004
عرفت ميزانية هذا اإلقليم تطورا سريعا حيث انتقلت من  28مليون درهم سنة  2005إلى  44مليون درهم سنة  2007ثم
إلى  133مليون درهم سنة  2011والتي مثلت خاللها اعتمادات االستثمار  % 75من مجموع االعتمادات.
ولقد همت مراقبة التسيير بشكل رئيسي تقييم تنفيذ املشاريع االستثمارية والتي يندرج معظمها في إطار برنامج
التنمية وإعادة التأهيل .2007-2010

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -حصيلة برنامج إعادة التأهيل
1 .1التأخر في إجناز البرنامج والتخلي عن بعض املشاريع
عدم احترام املواعيد احملددة في البرنامج
لم يتم الوفاء باملواعيد احملددة في برنامج التنمية وإعادة التأهيل لعمالة إقليم النواصر .فحسب وضعية مت حصرها في
يونيو  ،2012مت إجناز تسعة مشاريع فقط من أصل  27مشروعا مما ميثل  % 33منها.
التخلي عن ربع االستثمارات املبرمجة
لقد تخلى إقليم النواصر عن إجناز خمسة من املشاريع املدرجة في برنامج التأهيل والتي متثل  % 25من اإلستثمارات
املبرمجة ويتعلق األمر باملشاريع التالية:
— —مشروع تثنية الطريق اإلقليمية  3038على مسافة  3.2كلم ( 9ماليني درهم) .هذا املشروع مت التخلي عنه بسبب
نقص في تقدير كلفته من طرف املديرية اإلقليمية للتجهيز للدار البيضاء؛
— —مشروع إحداث سوق أوالد صالح ( 5ماليني درهم) ومشروع بناء قاعة متعددة الرياضات ( 8.33مليون درهم) .هذان
املشروعان متت برمجتهما دون األخد بعني االعتبار توفر العقار؛
— —مشروع إجناز محطة للسكة احلديدية ببوسكورة ( 4ماليني درهم) حيث اكتفى املكتب الوطني للسكك احلديدية،
بصفته صاحب املشروع ،بتوسيع وتزيني احملطة احلالية؛
— —تعويض ممرات عبور السكة احلديدية مبنشآت فنية .مت إجناز منشأتني فقط ولم تفتح الثانية منهما أمام السير إال
في ماي .2012
عدم انعقاد اجتماعات جلنة تتبع تنفيذ برنامج التأهيل
لم تعقد جلنة تتبع تنفيذ برنامج التأهيل االجتماعات الفصلية املنصوص عليها في املادة  7من اتفاقية إجناز برنامج
التأهيل ,وبالتالي لم يتم إعداد أي محضر تتبع باستثناء بعض البيانات اخلاصة بتقدم أشغال املشاريع واملعدة من طرف
قسم الشؤون االقتصادية باإلقليم.
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2 .2عدم إجناز دراسات اجلدوى وغياب طرق تعبئة التمويل من طرف املتدخلني
لم تخضع املشاريع املدرجة في برنامج التأهيل لدراسة اجلدوى على املستويني التقني واملالي .وهكذا فان البرنامج
اكتفى بعناوين مشاريع خصصت لها اعتمادات مالية دون اإلشارة إلى طبيعة ومحتوى األشغال املتوقع إجنازها.
ومن جهة أخرى فإن االتفاقية لم تشر إلى اإلجراءات اخلاصة بتعبئة التمويالت ولم حتدد مسؤوليات املتدخلني خاصة
بالنسبة للمشاريع املمولة بشراكة بني عدة متدخلني.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —اعتماد دراسات اجلدوى التقنية واملالية قبل إعداد برامج التأهيل وتوضيح كيفية تعبئة االعتمادات وتدبير
املشاريع؛
— —حث كافة املتدخلني على الوفاء بالتزاماتهم املالية بالنسبة للمشاريع التي لم يتم إجنازها بعد.

ثانيا -مرحلة اإلعداد إلجناز مشاريع االستثمار	 
لقد مكن االفتحاص املنجز بعني املكان من الوقوف على ضعف الدراسات القبلية ونقائص على مستوى مساطر إبرام
الصفقات العمومية.

1 .1اهتمام محدود بالدراسات القبلية
استعمال ضعيف لالعتمادات املرصودة للدراسات
لم تستهلك مصالح اإلقليم سوى  %2.5من االعتمادات املرصودة للدراسات العامة والتقنية أي  315.000,00درهما
فقط من مبلغ  14مليون درهم املوضوع رهن إشارتها لهذا الغرض.
عدم إضفاء الطابع الرسمي على العالقات التعاقدية مع مكاتب الدراسات
لقد أجنز عدد من مكاتب الدراسات خدمات تتعلق بالدراسات التقنية والتتبع لبعض املشاريع بناء على أمر باخلدمة معد
من طرف مصالح اإلقليم دون أساس تعاقدي بحيث يتم إدماج مستحقات هذه املكاتب في ثمن الصفقة كما هو احلال
في صفقتي أشغال تهيئة مركز بن عبيد وأشغال احلديقة املائية ببوسكورة ،أو تتحملها بعض املقاوالت التي استفادت
من استثناءات على مستوى اإلقليم.
هكذا فإن غياب إطار تعاقدي يوضح طبيعة اخلدمات واملدة الزمنية املتوقعة والتزامات األطراف واجلزاءات الواجب اتخاذها
في حالة اإلخالل بااللتزامات ,يجعل مهمة التتبع ومراقبة اخلدمات املوكولة ملصالح اإلقليم أمرا صعبا للغاية .ومن جهة
أخرى ،فإن تسلم مكاتب الدراسات ملستحقاتهم من طرف املقاوالت احلائزة على صفقة األشغال حتد من االستقاللية
التي يجب أن يتمتعوا بها ملمارسة مهامهم والتي تقتضيها املادة  26من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات اخلدمات املتعلقة بأعمال الدراسات املصادق عليه مبقتضى املرسوم رقم  01.2. 2332الصادر في  4يونيو .2002
إجناز الدراسات اجليوتقنية بعد انطالق األشغال
إن الدراسات اجليوتقنية التي من شأنها تسليط الضوء على التكوين الصخري لألرض وحتديد بنية الطريق وقياس
أبعادها لم تنجز إال بعد إصدار أمر اخلدمة النطالق األشغال .وقد تكلفت بهذه الدراسات املقاوالت التي استفادت من
الصفقات املعنية كما هو احلال بالنسبة ملشاريع تهيئة ساحل دار بوعزة وتهيئة مركزي بوسكورة ودار بوعزة.
إجناز دراسات دون األخذ بعني االعتبار املعطيات امليدانية
لقد مت إجناز وتسلم بعض الدراسات التقنية دون األخذ بعني االعتبار املعطيات امليدانية .فبعد إعطاء أوامر اخلدمة النطالق
األشغال ،اصطدمت املشاريع املعنية بصعوبات غير متوقعة اعترضت إجناز بعض املنشآت الشيء الذي دفع إلى البحث
عن حلول أثناء مرحلة التنفيذ أدت إلى تكاليف إضافية وتأخير وإلى توقف األشغال في بعض احلاالت .تهم هذه الوضعية
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على سبيل املثال مشروع اإلنارة العمومية مبركز أوالد صالح ومشروع تهيئة مركز بوسكورة ومشروع تهيئة احلديقة
املائية ببوسكورة الذي اصطدم إجنازه بعدة عراقيل لم تتوقها الدراسات التقنية واملعمارية املنجزة.
عدم إيالء االهتمام الالزم إلجناز دفاتر الشروط اخلاصة
تضمنت عدة دفاتر للشروط اخلاصة عدة أخطاء وتناقضات تعكس االهتمام احملدود التي توليه مصالح اإلقليم
للمقتضيات التعاقدية وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ هذه األشغال وعلى جناعة التجارب واملراقبات املنصوص عليها في
هذه الدفاتر أو دفاتر الشروط املشتركة .وتتجلى أبرز االختالالت في ما يلي :
— —االعتماد على نصوص اإلدارة الفرنسية (الصفقتان رقم  DBM/7/2010ورقم  )DBM/8/2011أو على نصوص قانونية
مت إلغاؤها (الصفقة رقم )DBM/24/2011؛
— —أخطاء وتناقضات بني عدة مواصفات تقنية من جهة وبني جداول األثمان وطرق تقييم املنشآت من جهة أخرى
(الصفقتان رقم  DBM/7/2011ورقم )DBM/8/2011؛
— —طريقة تقييم بعض املنشآت مخالفة ملقتضيات دفتر الشروط املشتركة املطبقة على األشغال الطرقية (الصفقة
رقم .)DBM/8/2011

2 .2نقص في مساطر إبرام الصفقات العمومية
جمع رئيس قسم التجهيزات ملهام متنافية
يقوم رئيس قسم التجهيزات مبهام متنافية تخص إعداد وحتضير املشاريع وتنفيذها .هكذا فإنه يتولى التواصل مع
مكاتب الدراسات إلجناز الدراسات التقنية ويترأس اجتماعات جلن فتح األظرفة ويترأس اللجنة املكلفة بتقييم العروض
التقنية كما يتتبع سير األشغال ويوقع الكشوف املؤقتة والنهائية ويتسلم األشغال.
عدم احترام معايير االقتصاد والفعالية عند اختيار الشركاء وخالل إجناز بعض املشاريع
ال تعتمد جلنة فتح األظرفة على معايير موضوعية الختيار نائل الصفقة حيث يتم دائما اختيار العرض األقل ثمنا دون
اللجوء إلى نظام ترجيحي يأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات التقنية واملالية للمتنافسني .وهكذا فان اللجنة ال تفحص
بالشكل الكافي مضامني وتفاصيل العروض التي يتقدم بها املتنافسني.
وفي هذا اإلطار لوحظ أن املقاوالت احلائزة على الصفقات رقم  7/DFM/2005و 8/DFM/2005و8/DBM/2011
و 18/DBM/2011و 31/DBM/2011قدمت عروضا منخفضة بشكل غير عادي بخصوص أثمنة بعض املنشآت وأخرى
مرتفعة ملنشآت ألخرى ذلك مقارنة مع املتوسط احلسابي للتقدير السري لصاحب املشروع من جهة وعروض املتنافسني
اآلخرين من جهة أخرى .ورغم ذلك فإن اللجنة لم تكلف جلنة فرعية لدراسة هذه العروض تطبيقا ملقتضيات املادة 40
من املرسوم رقم  2. 06. 388الصادر بتاريخ  5فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وذلك بالنسبة جلميع األثمان سواء منها املنخفضة بشكل غير عادي أو املفرطة.
إضافة إلى ذلك ,فإن املقاوالت التي استفادت من الصفقات املذكورة أجنزت األشغال ذات األثمنة املناسبة بالنسبة إليها
وتخلت عن األشغال ذات األثمنة غير املالئمة لها الشيء الذي أدى إلى ارتفاع كلفة املشاريع املنجزة .وبالتالي فإن عروض
نائلي هذه الصفقات أصبحت أقل أفضلية من عروض املتنافسني اآلخرين باعتبار اخلدمات املنجزة فعليا.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —إجناز الدراسات القبلية وفق املعايير والشروط املتضمنة في دفتر الشروط املشتركة املتعلقة بالدراسات
الطرقية؛
— —إلزام مكاتب الدراسات بإجناز أعمال التحري والبحث مبوقع املشاريع وعند كل املتدخلني؛
— —التأكد من مطابقة مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة للقوانني والتنظيمات اجلاري بها العمل؛
— —العمل على اعتماد معايير االقتصاد والفعالية في اختيار الشركاء.
284

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

ثالثا -تقييم إجناز املشاريع
1 .1إهمال قواعد التنظيم والسالمة املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة وأداء واجب خدمات لم
يتم إجنازها جزئيا أو كليا
لقد لوحظ من خالل الزيارات امليدانية ألوراش أشغال اإلنارة العمومية بطريق أزمور وتهيئة كل من ساحل ومركز دار بوعزة
قلة لوائح التشوير بل غيابها أحيانا .وهذا التقصير يضاعف من خطر حوادث السير .وقد وجهت اللجان التقنية املكلفة
بتتبع األشغال تنبيهات للمقاولني في هذا الصدد لكن لم تتم االستجابة لها .ورغم ذلك فإن مصالح اإلقليم لم تتخذ
أي إجراء لتصحيح هذا الوضع.
إضافة إلى ذلك فقد قامت مصالح اإلقليم بأداء الثمن الكلي لهذه اخلدمات غير املنجزة جزئيا أو كليا .ويتعلق األمر
على سبيل املثال بالصفقتني رقم  DBM/2011/08ورقم  DBM/2011/24التي مت أداء خدمات التشوير املتعلقة بهما على
أساس  365يوم و 150يوم من اخلدمة رغم أن مدة اإلجناز حددت في ستة أشهر وثالثة أشهر على التوالي.

2 .2تأخر في إجناز املشاريع وعدم مصداقية الوثائق املتعلقة بتتبع األشغال
لقد بلغت التأخيرات املسجلة في إجناز بعض املشاريع مستويات كبيرة نتيجة الصعوبات وأحيانا املآزق التي شهدتها
مرحلة اإلجناز .ويتعلق األمر على سبيل املثال بشطر اإلنارة العمومية من مشروع تهيئة مركز أوالد صالح املتوقف منذ
سنتني ومشروع بناء ملحقة الرحمة املتوقف منذ سنتني وثالثة أشهر ومشروع تهيئة ساحة دار بوعزة املنتهي منذ
خمس سنوات والذي لم يتم تسلمه بعد .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه التأخيرات من شأنها أن تؤدي إلى تكاليف إضافية
نظرا إلمكانية مراجعة األثمان.
ومن جهة أخرى فإن بعض الوثائق املتعلقة بتتبع األشغال تتضمن معلومات متناقضة وغير منسجمة مع حقيقة
الوضع في عني املكان.
وكمثال على ذلك ،فإن انطالق أشغال اإلنارة العمومية في إطار مشروع تهيئة مركز أوالد صالح كانت موضوع أمرين
باخلدمة بتاريخني مختلفني ( 16غشت  2010و 9أكتوبر  .)2010كما أن االستالم املؤقت ألشغال الصرف الصحي بنفس
املركز مت بواسطة محضرين بتاريخني مختلفني ( 02و 05ماي  )2011لكن كال هذين التاريخني غير حقيقي كما يشهد
على ذلك محضر اجتماع الورش بتاريخ  06يونيو  2011الذي يبني عدم انتهاء أشغال الصرف الصحي في التاريخني
املذكورين.
كما عرفت أشغال تهيئة مركز دار بوعزة إصدار ثالثة أوامر بالتوقف واالستئناف مسجلة ثالث فترات توقف غير حقيقية
نظرا لوجود محاضر الورش وتقارير اخملتبر التي تؤكد تقدم األشغال خالل هذه الفترات.

3 .3عدم احترام املواصفات التقنية اخلاصة ببعض املشاريع املدرجة في برنامج إعادة التأهيل
مشروع تهيئة مركز أوالد صالح (الصفقتان رقم  DBM/2010/6و) 7bis/DBM/2010
•عدم كفاية الشروط والضمانات املطلوبة لتنفيذ أشغال اإلنارة العمومية
لم يتم إجناز  14عمود إنارة بطول  12متر من بني  46عمود املبرمجة في الصفقة نظرا لوجود خط كهربائي متوسط
التوتر مير قرب القيادة وجماعة أوالد صالح .هذا احلاجز لم تتم إثارته ال من طرف مكتب الدراسات الذي أجنز الدراسات
التقنية وال من طرف املصالح التقنية باإلقليم التي قامت باستالم هذه الدراسات.
كما أن امللف التقني للمشروع لم يتم عرضه على املكتب الوطني للكهرباء من أجل املصادقة مما أدى إلى توقف األشغال
يومني فقط بعد انطالقها .وقد استؤنفت األشغال في فاحت دجنبر  2010على الرغم من عدم إيجاد حلول لألسئلة التي
كانت وراء توقف األشغال (املصادقة على امللف التقني واملوافقة على موقع احملول الهوائي من طرف املكتب الوطني
للكهرباء) .وبعد  15يوما من ذلك مت إصدار أمر جديد بالتوقف دون تسجيل أي تقدم لألشغال ولم يتم إصدار أي أمر
باستئنافها منذ هذا التاريخ.
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•استالم أشغال اإلنارة والصرف الصحي قبل انتهائها
لقد مت إعداد الكشف املؤقت رقم  1بتاريخ  14دجنبر  2010مببلغ  301.260,00درهما واملتعلق بأشغال اإلنارة العمومية
(الصفقة رقم  )DBM/2010/06قبل تاريخ اإلجناز الفعلي للمنشآت موضوع هذا الكشف (توريد وتثبيت  32عمودا من
فئة  12متر و 32مصباحا لإلنارة  SHP 250 Wالخ) .ذلك أن هذه األشغال ال ميكن إجنازها فعليا إال بعد  25يناير 2011تاريخ
استالم عينات األعمدة من طرف اللجنة التقنية.
كما أن االستالم املؤقت ألشغال الصرف الصحي (الصفقة رقم  )7bis/DBM/2010مت بتاريخ  2ماي  2011قبل نهاية
األشغال .ويتبني ذلك من خالل الكشف املؤقت لألشغال رقم  02واألخير الذي يشير إلى استمرار األشغال إلى تاريخ 5
ماي  .2011باإلضافة إلى ذلك فإن اللجنة التقنية املكلفة بتنسيق وتتبع أشغال تهيئة مركز أوالد صالح أصدرت أمرا
بتوقيف أشغال الطرق بتاريخ  6يونيو  2011في انتظار تلبية مطالب اللجنة املوجهة إلى املقاولة املكلفة بأشغال
الصرف الصحي والتي تتعلق بتسوية مستوى فوهات اجملاري ( )regards de visiteوإعادة مأل بعض املقاطع بالركامات.
ومن جهة أخرى فإن تقارير التجارب لم يتم إعدادها من طرف اخملتبر إال في تاريخ  4يوليوز  .2011هذه التقارير ال تهم سوى
اختبارات حتديد املواد ومراقبة عملية الدك املنجزة بني  28يونيو و 2يوليوز  2011أي ثالثة أشهر بعد تاريخ االستالم املؤقت.
ويجب التذكير في هذا الصدد مبقتضيات املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة اخلاص باألشغال والتي تنص على
أن املنشآت ال يتم استالمها إال بعد خضوعها ،وعلى نفقة املقاول ،لعمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة األشغال جملموع
التزامات الصفقة.
مشروع تهيئة مركز دار بوعزة
•قصور في تتبع ومراقبة إجناز املشاريع
لقد مت افتتاح الورش في غياب مكتب الدراسات املكلف بتتبع ومراقبة تنفيذ األشغال .هذا األخير لم يشرع في حضور
اجتماعات الورش إال بعد إجناز  % 90من القنوات و % 60من فوهات اجملاري و % 60من أشغال احلفر وإزالة الركام.
ومن جهة أخرى فإن عددا من التجارب واملراقبات اخملبرية مت إجنازها بعد تاريخ إعداد كشوف احلساب املتعلقة باملنشآت
املعنية بهذه املراقبات والتجارب .وينطبق ذلك على اختبارات حتديد املواد ( )essais d’identificationومراقبة الدك
( )contrôle de compactage GNA et GNFالتي أجنزت بتاريخ  8مارس  .2011هذه التجارب واملراقبات همت منشآت
وضعت لها الكشوف رقم  4 ،3و 5التي مت إعدادها بتاريخ  8مارس .2011
•إعداد كشوف حساب على أساس وضعية غير مطابقة لدفتر الشروط اخلاصة ودفتر الشروط اإلدارية
العامة لألشغال
لقد مت تنفيذ أشغال هذه الصفقة وفق ممارسات الهندسة املدنية مما يستلزم إدراجها في جداول املنجزات تطبيقا
ملقتضيات املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة لألشغال وليس في الوضعيات التي تخص األشغال املنجزة وفق
ممارسات أشغال البناء.
إضافة إلي ذلك فإن الوضعيات املعدة غير مؤرخة وال تشير إلى األشغال السابقة ولم يتم توقيع جميعها من طرف
املقاول ومكتب الدراسات املسؤول على مراقبة األشغال طبقا للفقرة الثالثة من الفصل  56املذكور من دفتر الشروط
اإلدارية العامة لألشغال.
هذه الوضعيات مت اعتمادها في إعداد الكشوف املؤقتة دون أن تعرض على موافقة صاحب املشروع مما يشكل خرقا
ملقتضيات الفصل  31من دفتر الشروط اخلاصة والفقرة  7من الفصل  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة لألشغال.
كما أن الوضعية رقم  4تتضمن خطأ في حساب الكميات املنجزة من توريد ووضع حاشية الرصيف حيث أن مجموع
الكمية املشار إليه أسفل اجلدول ال يساوي مجموع الكميات اجلزئية.
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•أداء نفقات غير مبررة بشكل كافي
إن الوضعية رقم  3املقدمة إلى اجمللس اجلهوي للحسابات من طرف مصالح إقليم النواصر حتتوي على أشغال غير موجودة
في الوضعية املوقعة من طرف مكتب الدراسات ومن طرف املقاول .ويساوي الفرق بني هاتني الوضعيتني 615.240,60
درهم.
كما أن الكميات التي أدرجت في الكشف املؤقت رقم  3ال تتوافق مع الوضعية املوقعة من طرف كل من مكتب الدراسات
واملقاول والوضعية املقدمة من طرف مصالح اإلقليم .ويتبني من حساب املبلغ اإلجمالي للنفقات املنجزة أنه مت دفع مبلغ
غير مستحق يساوي  1.044.390,55درهم مقارنة مع حجم املنشآت في الوضعية رقم  3املقدمة إلى اجمللس اجلهوي
للحسابات من طرف مصالح اإلقليم التي حتتوي نفسها على منشآت غير مضمنة في الوضعية رقم  3املوقعة من
مكتب الدراسات واملقاول.
ومن جهة أخرى فإن الوضعية رقم  5املعدة من طرف مكتب الدراسات وتلك املعدة من طرف مصالح اإلقليم تشهذان على
تنفيذ اخلليط اإلسفلتي على مستوى الزنقة رقم  11الواقعة أمام اجلماعة احلضرية دار بوعزة مببلغ يساوي 95.100,00
درهم .غير أن زيارة موقع املشروع بينت أن الزنقة املذكورة غير مكسوة باخلليط اإلسفلتي املذكور.
إضافة إلى ذلك فإن الفارق في كميات املنشآت املتضمنة في كشفي احلساب رقم  5و 6يبني وجود كمية  412طن من
اإلسفلت اخملصص إلعادة تكسية الطريق غير متضمنة في البيان رقم  6مما نتج عنه أداء مبلغ غير مستحق قدره
 107.120,00درهم.
تأسيسا ملا سبق ,فإن مجموع املصاريف غير املبررة املؤداة في إطار الصفقة رقم DBM/2010/8تقدر ب 1.861.850,60
درهم.
•إجناز أشغال غير مطابقة ملواصفات دفتر الشروط اخلاصة
أسفرت اخلبرة التي أجراها مختبر مختص بطلب من اجمللس اجلهوي للحسابات عن وجود اختالالت في جودة األشغال
املنجزة وعن فوارق بني الكميات املنجزة والكميات املتضمنة في كشوفات احلساب.
— —بالنسبة ألشغال التطهير
إن طول القناة  CAO-D400التي مت إجنازها وكذا عدد البالوعات املنجزة اليرقى إلى الكميات املشار إليها في كشوف
احلساب املؤقتة رقم  1إلى  .6استنادا على نتائج اخملتبر وعلى الكميات املؤداة بواسطة كشوف احلساب من  1إلى  6يتضح
أداء مبلغ غير مبرر يساوي  124.480,00درهم.
وقد اتضح كذلك عدم جتهيز فوهات اجملاري بساللم كما هو مبني في دفتر الشروط اخلاصة وعدم تثبيث رؤوسها على
مستوى قارعة الطريق.
— —بالنسبة ألشغال الطرق
أظهرت نتائج اخلبرة عدم احترام سمك الطبقات األساسية وقاعدة الطريق مما يؤثر سلبا على العمر احلقيقي للطريق إذ
يساهم هذا العيب في اهتالكها بشكل سريع ال سيما الطريق اإلقليمية رقم ( 3012شطر بالد العابد) حيث ال يتعدى
سمك طبقة احلصى املوضوعة ( )tout-venantثالث سنتمترات .ويجب التذكير في هذا الصدد مبقتضيات دفتر الشروط
املشتركة املطبق على الطرق (الكتيب  5الكناش  )2الذي يحدد السمك األدنى في  15سنتمتر بالنسبة لكل طبقة.
وقد ترتب عن هذا العيب أداء مبالغ غير مستحقة قدرت من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات ب  296.063,06درهم,
وبالتالي فمجموع النفقات غير املبررة يصل إلى  2.282.393,66درهم.
كما بينت جتارب حتديد مواد طبقات احلصى أن املادتني  GNAو GNFاملستعملتني ,واحملددتني بواسطة معيار الصالبة وكذا
منحنى التدرج احلبيبي ,غير مطابقة ملقتضيات دفتر الشروط اخلاصة حيث تعتبر موادا غير صاحلة لالستعمال في إجناز
الطرق .وينم ذلك عن قصور في ترخيص املواد وغياب املراقبة بالنسبة لتسلم املواد في الورش .هذه املواد من شأنها أن
تتسبب في التدهور املبكر للطرق عند تعرضها للمياه.
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وفي نفس السياق ,أظهرت نتائج اخلبرة نقصا في كمية اإلسفلت ( )dosage en bitumeبطبقة السير مما يؤدي إلى
ضعف  module de richesseالذي ينتج عنه تدهور سريع لطبقة السير .كما أظهرت النتائج كذلك نقصا في دك
اخلليط اإلسفلتي على مستوى الشارع مقارنة مع مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة وكذا املعايير املرجعية.
مشروع اإلنارة العمومية بطريق أزمور
•الشروع في األشغال قبل االنتهاء من الدراسات
لقد مت الشروع في إجناز املشروع بتاريخ  17يناير  2011في حني لم يتم إيداع ملف الدراسة التقنية لدى املكتب الوطني
للكهرباء من طرف مكتب الدراسات التقنية إال بتاريخ  08غشت  .2011من جهة أخرى يالحظ اختالف في محتوى
األشغال ( عدد األعمدة واحملوالت الكهربائية) من وثيقة إلى أخرى (دفتر الشروط اخلاصة ,الورقة التقنية للمشروع ,ملف
املنجزات ,بيانات حساب انخفاض التوثر .)...كما عرف حتديد مكان احملوالت الكهربائية وكذا طريقة تزويدها العديد من
االقتراحات والدراسات بعد الشروع في األشغال.
•قصور في التنسيق بني مختلف املتدخلني في نفس املوقع
عرفت مراحل تنفيذ املشروع غياب التنسيق بني مصالح إقليم النواصر وجماعة دار بوعزة وشركة ليديك حيث قاموا
بإجناز أشغال في نفس املقطع وفي نفس الفترة علما أن هذه املصالح ممثلة داخل جلنة تتبع تنفيذ املشروع .وترتب عن هذا
الغياب في التنسيق تعثر في تنفيذ األشغال وبالتالي حدوث توقفات على مستوى الورش.
•إخالل من طرف مكتب الدراسات التقنية بواجباته املتعلقة بالدراسة والتتبع واملراقبة
الحظت جلنة تتبع تنفيذ املشروع خالل زيارتها امليدانية األولى للورش وذلك بعد مضي ثالث أشهر من الشروع في
األشغال ,عدم مطابقة مقاييس أسس األعمدة املنجزة من طرف املقاولة (  )1×0,8 ×0,8مع تلك املضمنة في دفتر
الشروط اخلاصة (  .)1,2×1×1هذا العيب لم تتم إثارته من طرف مكتب الدراسات املكلف بتتبع لألشغال ومراقبة
مدى مطابقتها لتصاميم التنفيذ.وقد أكد مكتب الدراسات في محضر الورش بتاريخ  2011 /22/03أن األسس املنجزة
بحجم (  )m30,64= 0,8×0,8×1تعد مقبولة وتستجيب للمعاير املعتمدة بالنسبة ألعمدة  12متر على مستوى منطقة
الدارالبيضاء وبالنسبة لهذا النوع من التربة .هذا رغم كون مواصفات دفتر الشروط اخلاصة ,املعد من طرف نفس املكتب,
تقتضي العمل بضعف هذا احلجم تقريبا (.)m31,2 = 1×1×1,2
وبذلك ,فإن مكتب الدراسات التقنية لم يكتف بوضع مقاييس مبالغ فيها للمنشآت املعنية نتجت عنه مصاريف غير
ضرورية ,بل شجع أيضا املقاولة على إجناز أشغال ال تتطابق مع مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة.
مشروع تهيئة مركز بوسكورة ( الصفقة رقم ) DBM/2011/24
•الشروع في األشغال قبل املصادقة على الصفقة
أكدت مصالح اإلقليم أنه نظرا العتبارات ذات طابع استعجالي ،مت الشروع في األشغال قبل املصادقة على الصفقة
وإصدار األمر باخلدمة.
•قصور في تتبع ومراقبة تنفيذ املشروع
لم يخضع الورش لتتبع جدي .فعند أول اجتماع للورش كانت األشغال قد بلغت مستوى جد متقدم دون أدنى تتبع أو
مراقبة سواء من طرف صاحب املشروع أو من طرف املشرف على األشغال ( املهندس املعماري ومكتب الدراسات التقنية).
ومن جهة أخرى فخالل جميع مراحل تنفيذ األشغال لم يتم احترام مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة ودفتر الشروط
املشتركة املطبق على أشغال الطرق املتعلقة باختبارات ومراقبة جودة املواد واملنشآت .وفي نفس السياق ,فإن مكتب
الدراسات التقنية لم يثر مسألة املراقبة النوعية إال خالل التوصيات املتضمنة في احملضر رقم  12الذي سجل نهاية
األشغال.
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4 .4االختالالت املتعلقة بتنفيذ املشاريع املنجزة خارج برنامج التأهيل
مشروع تهيئة ساحة دار بوعزة
عرفت ساحة دار بوعزة أشغال تهيئة موضوع الصفقتني رقم  7/DFM/2005بقيمة  2.953.881,00درهم ورقم
 8/DFM/2005بقيمة  820.800,00درهم .وقد أسفر فحص امللفات التقنية لهاتني الصفقتني عن املالحظات التالية:
•إبرام صفقتني بأثمنة مختلفة في آن واحد لنفس األشغال وبنفس املوقع
لقد مت إبرام صفقتني بأثمنة مختلفة مع أنهما صودق عليهما في نفس الفترة ( بفارق  3أيام) وأجنزتا في آن واحد وتهمان
نفس األشغال بنفس املوقع (ساحة دار بوعزة ).
وهكذا فقد حدد ثمن اإلنارة الترفيهية في  2.988,00درهم في الصفقة رقم  7/DFM/2005مقابل  400درهم فقط في
الصفقة رقم  8/DFM/2005كما حدد ثمن الطوب املتشابك ( )pavé autobloquantفي  130درهم بالنسبة للصفقة
رقم  7/DFM/2005مقابل  210درهم بالنسبة للصفقة الثانية.
وعند تنفيذ األشغال ,قامت كل من الشركتني بإجناز املنشآت ذات األثمنة املهمة بكميات تتجاوز تلك املتعاقد بشأنها
وعمدت إلى تقليص أو عدم إجناز املنشآت ذات األثمنة غير املهمة بالنسبة لها .على سبيل املثال:
— —أجنزت املقاولة نائلة الصفقة رقم  8/DFM/2005أشغال تسوية األرصفة ،والتكسية بالطوب املتشابك وكذا أشغال
جلب ووضع التربة بكميات تفوق تلك املتضمنة في دفتر الشروط اخلاصة ،ولم تقم بتنفيذ أشغال الغرس واإلنارة
الترفيهية التي اقترحتها في الصفقة بأثمنة منخفضة بكيفية غير عادية؛
— —أجنزت املقاولة نائلة الصفقة رقم  7/DFM/2005أشغال وضع حواشي األرصفة األمريكية بكمية تفوق بنسبة 90%
الكمية احملددة كما ضاعفت إجناز أشغال الغرس وقلصت من إجناز املنشآت األخرى بنسب تتراوح بني  % 14و% 73؛
•إجناز بعض املنشآت املقررة في الصفقة رقم  DFM/8/2005من طرف املقاولة نائلة الصفقة رقم 7/DFM/2005
لقد مت تنفيذ أشغال الغرس واإلنارة الترفيهية املنصوص عليهما في الصفقة رقم  8/DFM/2005من طرف املقاولة نائلة
الصفقة رقم  .7/DFM/2005وحيث أن أثمان هذه األشغال في الصفقة  7/DFM/2005تفوق األثمان احملددة في الصفقة
األولى فقد أدت هذه العملية إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ املشروع مبا قدره  680.222,00درهم وذلك استنادا إلى الكميات
املنجزة فعليا واحملددة بجداول املنجزات النهائية للصفقة رقم .7/DFM/2005
•إجناز أشغال إضافية في غياب أمر باخلدمة
عرفت الصفقتان تغييرات مهمة في مختلف أنواع املنشآت كما مت إدراج أشغال غير واردة في جداول األثمان البيانات
التقديرية املفصلة دون إصدار أوامر باخلدمة كما هو منصوص عليه في املادتني  52و 54من دفتر الشروط اإلدارية العامة
املطبقة على صفقات األشغال .الشيء الذي نتج عنه تغيير في محتوى هاتني الصفقتني ومس مببدأ حرية املنافسة.
•اللجوء إلى ممارسات غير سليمة قصد أداء األشغال اإلضافية
عوض تطبيق مقتضيات املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املتعلقة بأثمان
املنشآت أو األشغال اإلضافية ,جلأت مصالح اإلقليم إلى ممارسات غير سليمة قصد أداء األشغال اإلضافية حيث عمدت
إلى حتويل كميات املنشآت اإلضافية إلى وحدات املنشآت الواردة في الصفقة بواسطة معامل يساوي الثمن األحادي
للمنشأة اإلضافية على الثمن األحادي ألحد منشآت الصفقة .كمثال على ذلك فقد مت تسديد إنشاء خمس بالوعات
بثمن  2.500,00درهم للوحدة في إطار الصفقة رقم  DFM/2005/07عن طريق حتويلها إلى  69 ,44متر طولي من حائط
التسييج بثمن  180,00درهم للمتر الطولي على أساس املعادلة  69 ,44 = 5×2500/180متر طولي.
•أداء مزدوج ألشغال التزويد باإلنارة الترفيهية
لقد مت أداء أشغال التزويد باإلنارة الترفيهية ( توريد ووضع األسالك لكهربائية )...مببلغ  89.725,00درهم بشكل مزدوج
في الصفقة رقم  .DFM/2005/07هكذا فقد مت إدراج هذه األشغال في إطار املنشآت اإلضافية ( خارج جدول األثمان)
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رغم كونها محتسبة في ثمن اإلنارة الترفيهية ( عمود بطول ثالثة أمتار مبا فيها األسالك الكهربائية الضرورية للتزويد
والربط) .وسدد ثمن هذه األشغال عن طريق حتويل  30وحدة لإلنارة الترفيهية إلى مبلغ  2.988,00درهم للوحدة.
•االستالم املؤقت قبل انتهاء األشغال
لقد مت االستالم املؤقت للصفقة رقم  DFM/2005/07بتاريخ  13يوليوز  2006قبل االنتهاء من األشغال .هكذا فقد قام
املهندس اإلقليمي بتاريخ  19أكتوبر  2006أي بعد ثالثة أشهر من تاريخ االستالم املؤقت ،بإعداد بيان لتقدم األشغال يشير
فيه أن أشغال تهيئة ناحية جتزئة بالد عابد ال زالت في طور اإلجناز.
مشروع بناء ملحقة الرحمة
•إصدار أوامر باخلدمة صورية
أصدرت مصالح إقليم النواصر أوامر اخلدمة لتوقف واستئناف األشغال ال عالقة لها بحقيقة تقدم األشغال .فمن خالل
محاضر األوراش وكذا تقارير املراقبة الكيفية التي مت إعدادها من طرف اخملتبر يتبني أنه مت تنفيذ جل أشغال البناء خالل
مرحلة التوقف املمتدة من  16يناير  2009إلى  30أبريل .2010
•إجناز خاطئ لألشغال إثر غياب املهندس املعماري
لقد مت إجناز األشغال الكبرى ( )gros œuvresفي غياب املهندس املعماري حيث قام بأول زيارة للورش بتاريخ  22فبراير 2010
حني بلغت نسبة تقدم هذه األشغال  .% 90وقد مت الوقوف على عيوب كثيرة فيما يخص جودة أشغال اخلرسانة ( ضعف
الدعائم ,سوء وضع الساللم والسقف  )...مما يتنافى مع مقتضيات العقد املبرم بني هذا األخير وإقليم النواصر الذي يحدد
من بني املهام املوكولة للمهندس مهمة تتبع أشغال البناء ومراقبة مدى مطابقتها للتصاميم.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة بقواعد تنظيم وسالمة األوراش (تتبيث األوراش ،ولوائح
التشوير وبرنامج تنفيذ األشغال)؛
— —ضمان تتبع منتظم لألشغال عن طريق احترام السقف األدنى للزيارات امليدانية لألوراش الواجب القيام بها
من طرف اإلدارة أو ممثليها كما مت حتديده في التوجيه املتعلق بتنظيم مراقبة وتتبع أوراش األشغال الطرقية؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تتميم أشغال اإلنارة العمومية ملركز أوالد صالح املتوقفة منذ أزيد من سنتني؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة من أجل استرجاع املبالغ املؤداة بطريقة غير مشروعة.

رابعا -تقييم التسيير اإلداري واملتعلق بامليزانية
1 .1تدبير توريدات الوقود وزيوت التشحيم
— —اختالالت في نظام توقعات وتدبير توريدات الوقود والزيوت
ال يتوفر اإلقليم على مسطرة رسمية لتدبير دخول وخروج شيات الوقود وحفظ كنانيش السندات املستعملة من أجل
التزيد بالوقود الشيء الذي يصعب عملية تتبع ومراقبة هذه اخلدمات.
من جهة أخرى فإن االعتمادات املرصودة القتناء الوقود والزيوت قد تضاعفت ابتداء من سنة 1,6( 2009مليون درهم)
مقارنة مع سنة  800.000,00( 2008درهم).
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد أنه رغم االرتفاع الكبير في استهالك الوقود فإن اإلقليم يحقق منذ  2009فائضا في
الشيات .ففي سنة  2011مثال عرف اإلقليم فائضا في الشيات بقيمة  935.000,00درهم علما أن نسبة االعتمادات
امللتزم بها خالل هذه السنة هو  % 50فقط من االعتمادات املفتوحة.
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— —عدم مصداقية مسطرة التزود لدى محطات الوقود
لقد مت الوقوف عن تسديد متأخرات استهالك الوقود لشهري أكتوبر ونونبر  2009بقيمة  86.590,00درهم بواسطة شيات
مقابل وصل .هذه املتأخرات ال مبرر لوجودها مبا أن أداء نفقات تسيير العربات يتم بواسطة شيات وأنه إلى غاية نهاية
شهر نونبر  2009لم تستهلك مصالح اإلقليم برسم امليزانية اإلقليمية سوى مبلغ  328.280,00درهم والذي ميثل % 41
فقط من مجموع الشيات املقتناة في إطار االتفاقية رقم  619/2009املبرمة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
— —وجود فوارق غير مبررة في استهالك الوقود
لقد بني حتليل احلسابات اإلدارية ومختلف القوائم وسجالت استهالك الوقود برسم السنوات املالية  2007إلى 2011
وجود فوارق غير مبررة في استهالك الوقود التابع مليزانية اإلقليم .وبلغت هذه الفوارق  444.070,00درهم سنة 2007
و 471.720,00درهم سنة  2008و 535.730,00درهم سنة  2009و 253.040,00سنة  2010و 680.720,00درهم سنة .2011
وقد بررت مصالح اإلقليم هذه الفوارق باستعمال جزء من االستهالك في تزويد العربات التابعة للميزانية العامة (سيارات
أعوان السلطة) .وبالرغم من أن اإلقليم يستفيد من مخصصات سنوية للوقود قصد تسيير العربات التابعة للميزانية
العامة فإن التبرير املقدم ال ينطبق سوى على سنتي  2010و.2011

2 .2اللجوء إلى تقسيم املقتنيات بواسطة سندات الطلب
لقد قامت مصالح اإلقليم باقتناء منتجات من نفس النوع بواسطة سندات طلب قصد بناء مكاتب داخل املقر القدمي
إلقليم النواصر مببالغ تعدت سقف  200.000,00درهم لكل سنة مالية .وقد بلغت املبالغ املؤداة بواسطة سندات الطلب
 449.693,80درهم سنة  2007و 428.954,80درهم سنة  2008و 406.028,40درهم سنة  2009أي ما مجموعه  1,28مليون
درهم بالنسبة للسنوات الثالث علما أنه مت اعتماد نفس املورد قصد اقتناء التوريدات وإجناز اخلدمات دون اللجوء إلى
املنافسة.
هذه الوضعية تتناقض مع مقتضيات املادة  75املتعلقة بسندات الطلب من املرسوم رﻗﻢ  2.06.388الصادر في  5فبراير
 2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

3 .3أداء واجبات الكراء لصالح أعوان غير تابعني لإلقليم
لقد انتقلت النفقات املتعلقة بأكرية البنايات املسخرة ألغراض إدارية من  1,03مليون درهم سنة  2007إلى  1,65مليون
درهم سنة  .2011ويظهر من خالل الوثائق املتبثة املدلى بها من طرف اخلازن اجلماعي في إطار حسابات التسيير أن األمر
يتعلق مبلحقات إقليم النواصر ،لكن التحريات في عني املكان أثبتت غياب العالقة بني هذه البنايات واجمللس اإلقليمي
واختصاصاته وأن األمر يتعلق ببنايات مخصصة إما لسكن األطر واملوظفني التابعني لإلقليم وإما الستغاللها ألغراض
إدارية من طرف مصالح خارجية ال صلة لها باجمللس اإلقليمي.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالدارالبيضاء مبا يلي:
— —إعداد مساطر رسمية لتدبير اقتناء واستهالك الوقود والعمل على االستعمال املنتظم للشيات وكنانيش
السندات اخلاصة بكل عربة ؛
— —عدم اللجوء إلى تقسيم النفقات من نفس النوع بواسطة سندات الطلب والعمل على احترام مبدأ حرية
املنافسة؛
— —عدم حتمل نفقات ال تدخل في اختصاصات اجمللس اإلقليمي.
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 .IIجواب عامل إقليم النواصر
(نص مقتضب)
()...

أوال  -تقييم برنامج التأهيل
1 .1التأخير في تنفيذ البرنامج والتخلي عن بعض املشاريع
عدم احترام اآلجال التي حددها البرنامج
إن التأخير املسجل في تنفيذ مشاريع التأهيل ،خاصة تلك املتعلقة بالطرق تعود إلى قرار اتخذه السيد العامل سنة
 2009يقضي بتأجيل املشروع في انتظار اخملطط الطرقي لإلقليم وكذا املساعدة التقنية التي مت التخلي عنها بسبب
قلة االعتمادات املتوفرة  .أما بالنسبة للتأخير في ما يتعلق باملشاريع التي تكفل بها باقي الشركاء ،فإنها تعود إلى
مشاكل ذات طبيعة تقنية اعترضتها أثناء التنفيذ .
التخلي عن ربع االستثمارات
•مشروع تثنية الطريق اإلقليمية 3038
اقترح هذا املشروع من طرف مصالح املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل باعتبارها صاحبة املشروع وبغالف مالي يبلغ
 9مليون درهم.وقد متت املوافقة عليه نظرا لطبيعته اإلستراتيجية التي متكن من الربط بني الطريق الوطنية رقم 9
ومطار محمد اخلامس وبالتالي التخفيض من الضغط الذي يعرفه من ناحية السير وبالتالي تسهيل املرور به.
إال أن عدم إجناز هذا املشروع في األجل احملدد يعود إلى حتويل االعتمادات من طرف مديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل
لفائدة مناطق الفياضانات .
وقد قامت املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل بإجراء دراسة جديدة للجدوى وبلغ االعتماد الضروري للمشروع  24مليون
درهم ،كما أن الصفقة املتعلقة به في طور املصادقة من طرف وزارة التجهيز والنقل .
•سوق أوالد صالح
هذا املشروع اقترح من طرف اجلماعة القروية ألوالد صالح وأدمج في مخطط تنمية وتأهيل اإلقليم بدون توفر العقار.
ومن أجل جتاوز هذا أإلشكال مت اقتراح إحداث سوق أسبوعي لفائدة اجلماعتني املتجاورتني ( بوسكورة– أوالد صالح ) فوق
عقار يقع بتراب اجلماعة احلضرية لبوسكورة الشيء الذي سيمكن من إلغاء السوق األسبوعي احلالي الذي يعيق أشغال
برنامج إعادة إسكان دواري مزريرة وجاميكا.
غير أن هذا االقتراح اصطدم كذلك مبشكل تدبير واستخالص الرسوم احمللية ( مشكل تقسيم املداخيل بني اجلماعتني).
أمام هذه الوضعية طلبت مصالح العمالة حتويل االعتماد اخملصص إلى برمجة مشروع آخر.
•محطة السكك احلديدية لبوسكورة
اعترضت صعوبات عملية اقتناء األرض املقترحة إلجناز هذا املشروع وذلك من طرف مالكها « ».S.Mخاصة املساحة احملددة
وثمن التفويت.
وقد قرر املكتب الوطني للسكك احلديدية باعتباره صاحب املشروع بناء محطة جديدة مجاورة للمحطة القدمية وأن
األشغال جارية بها حاليا لبناء احملطة اجلديدة.
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•تعويض املمرات مبنشآت فنية
إن التأخير احلاصل في إجناز املشروعني  4018و 4021يعود أساسا إلى إجراءات مسطرة نزع ملكية األراضي ،وقد مت حل هذا
املشكل وقد بلغت نسبة اإلجناز  % 85و % 90بهما.
كما أن إجناز املشاريع التي تشرف عليها العمالة بلغت نسبة اإلجناز بها إلى .)...( % 100
عدم عقد اجتماعات جلنة تتبع تطبيق البرنامج
إن عقد اجتماعات جلنة التتبع يتم مع املتدخلني بشكل إنفرادي ودوري ،إضافة إلى االجتماعات األسبوعية لتتبع نسبة
تقدم األشغال التي تتكلف بها مصالح العمالة من أجل حل جميع املشاكل العالقة.
كما يتم عقد اجتماعات مع الشركاء املكلفني مبشاريع برنامج التنمية وتأهيل إقليم النواصر بشكل منتظم وليس
بالضرورة كل  3أشهر ،ولكن حسب احلاالت التي تطرح فيها بعض املشاكل والصعوبات في امليدان وحسب الوقت الالزم
حللها .
ويتم توجيه بيانات حول وضعية سير أشغال تنفيذ هذه املشاريع بشكل دوري إلى املديرية العامة للجماعات احمللية
ومصالح الوالية من أجل اإلخبار.

2 .2عدم احترام دراسات اجلدوى وغياب طرق رصد االعتمادات من طرف الشركاء
إن برنامج التنمية وتأهيل إقليم النواصر مت تهييئه من طرف السلطة اإلقليمية بعد سلسة من االجتماعات مع رؤساء
اجلماعات ،اجلهة  ،الوكالة احلضرية ،املصالح اخلارجية وبتنسيق مع مصالح املديرية العامة للجماعات احمللية كما هو
الشأن بالنسبة لباقي عماالت وأقاليم اململكة .
إن املشاريع التي مت تشخيصها واالحتفاظ بها تهم تأهيل اجملال بالنسبة لكل جماعة على حدة من أجل خلق جتمعات
حضرية متعددة في مجال يطغى عليه الطابع القروي.
كما مت إعداد بطاقات لهاته املشاريع ،وتوجيهها إلى املصالح املركزية (املديرية العامة للجماعات احمللية)،كقاعدة أساسية
لتوفير االعتمادات الالزمة لها.
وجتدر اإلشارة إلى أن توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الشأن سيتم أخذها بعني االعتبار مستقبال
والعمل بها .

ثانيا – املرحلة التحضيرية لتنفيذ مشاريع االستثمار
1 .1إعطاء أهمية محدودة للدراسات املسبقة
ضعف صرف اإلعتمادات اخملصصة للدراسات
النسبة الضعيفة املسجلة في صرف االعتمادات اخملصصة للدراسات تعود إلى تأخر عملية تنفيذ برنامج التأهيل والتي
لم تنطلق إال في سنة .2011
عدم وضع قاعدة للعالقات التعاقدية مع مكاتب الدراسات التقنية
بعد االنتهاء من وضع دراسة التصميم الطرقي باإلقليم ،ونظرا إلجراءات مسطرة إبرام الصفقات  ،طلبت السلطة من
بعض مكاتب الدراسات التقنية القيام مبهمة الدراسات على أن يتم تسوية أداء أتعابها من طرف املستفيدين من رخص
االستثناء أو في إطار دفتر التحمالت اخلاصة من طرف املقاوالت نائلة الصفقة.
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إجناز الدراسات اجليوتقنية بعد انطالق األشغال
مت إجناز الدراسات اجليوتقنية املتعلقة بتهيئة مركز دار بوعزة عبر أشطر ( الشارع في  20شتنبر  ، 2010األزقة في أكتوبر
 .)2010أما تاريخ  21مارس  2011فهو يتعلق بإعادة الدراسة اجليوتقنية لألزقة بناءا على طلب مكتب الدراسات وليس
تاريخ انطالق األشغال.
إجناز الدراسات دون األخذ بعني االعتبار املعطيات في امليدان
إن الدراسات التقنية املنجزة لم تستطع حتديد بعض الصعوبات في غياب التصاميم النهائية ()Plan de recollement
الذي سبق أن مت طلبها من اجلماعات ومن املتدخلني اآلخرين ،كما أن الدراسات في بعض احلاالت ال تشخص بدقة املعطيات
بأرض الواقع (…).
عدم إعطاء أهمية كبيرة لعملية إعداد دفاتر التحمالت اخلاصة
مت إدراج مراجع نصوص تعود لإلدارة الفرنسية عن طريق اخلطأ ،وبالرغم من ذلك فإن هذا لم يكن له أي تأثير على تنفيذ
األشغال التي متت طبقا للمواصفات التقنية وجدول األثمان والبيان التقديري املفصل ،ونشير إلى أن هذه الوثائق مت
إعدادها من طرف مكاتب للدراسات التقنية ومهندسني معماريني.
وفي هذا اإلطار فإن دفتر الشروط املشتركة املتعلقة بأشغال الطرق املعد من طرف وزارة األشغال العمومية لم يكن
وثيقة تعاقدية بالنسبة لصفقات الطرق املنجزة من طرف مصالح اإلقليم ،وال توجد أي مقتضيات تنظيمية تشير
إلى تطبيق هذا الدفتر على الصفقات املبرمة من طرف اجلماعات احمللية ،وال يوجد أي تناقض بني جدول األثمان والبيان
التقديري املفصل واملواصفات التقنية ما دامت هذه الصفقات لم تكن موضوع رفض أثناء املصادقة والتأشير.

2 .2تقصير في مساطر إبرام الصفقات
تعدد املهام املنوطة برئيس قسم التجهيز
إن النقص البنيوي في األطر واملوظفني ألزم رئيس القسم على حتمل جميع املهام املرتبطة بإعداد وتنفيذ املشاريع،
وسيتم إسناد هذه املهام ألطر إدارية أخرى.
هذه املالحظة أخذت بعني االعتبار ،حيث مت توزيع هذه املهام على أطر أخرى بعد تعيني مهندسني جديدين بهذا القسم.
كما أنيطت رئاسة جلنة فتح األظرفة بالكاتب العام للعمالة.
عدم احترام معايير االقتصاد والفعالية في اختبار الشركاء
نظريا العرض األقل يجب أن يكون متوازنا مع الكفاءات التقنية واملالية للمتعهد ،وعمليا فإن اللجنة مبساعدة اخلازن
اجلماعي ومراقب االلتزام بالنفقات ال تأخذ بعني االعتبار إال العرض املالي األقل كلفة بعد تقييم مراجعه التقنية املطلوبة
بنظام االستشارة.
توصية اجمللس اجلهوي للحسابات في املوضوع ستأخذ بعني االعتبار مستقبال .

ثالثا  -تقييم عملية تنفيذ املشاريع
1 .1إهمال قواعد التنظيم والسالمة املنصوص عليها بدفتر التحمالت اخلاصة واألداء عن أشغال لم
تكتمل نسبيا أو لم تكتمل
إن دفتر التحمالت اخلاصة في جانبه اإلداري واملالي يحدد عمليات وضع وتنظيم األوراش بصفة عامة .
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بالنسبة لشروط السالمة ،فإن اللجن املكلفة مبتابعة األوراش قد أشعرت املقاوالت املعنية باملالحظات املتعلقة بالنقص
املسجل في هذه الشروط وحثها على تقوية عالمات التشوير لتجنب احلوادث ( أشغال اإلنارة العمومية لطريق أزمور
وأشغال تهيئة مركز دار بوعزة ).
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من العالمات متت سرقتها وتعويضها بأخرى من طرف املقاوالت بإيعاز من مصالح
العمالة.
كما أن حلول جلنة اجمللس اجلهوي للحسابات صادف فترة لم تكن فيها األشغال تشكل أي خطر على املارة.
أما بالنسبة للحسابات فقد متت على أساس األيام التي كان فيها الورش مفتوحا ،أما جتاوز آجال التنفيذ فهي مبررة
بوقف لألشغال (الصفقة رقم  8بتاريخ  2011دار بوعزة  ،تصفية امللف التقني للتطهير من طرف ليديك  ،أشغال الربط
ليديك واعتراض بعض املالكني ( ).....الصفقة  24بتاريخ  2011لبوسكورة  ،جدار وقائي احلديقة املائية  ،اعتراض مالك
الفيال  ،وتقوية مركز التحويل من طرف املكتب الوطني للكهرباء )  .وفي جميع احلاالت فإن تسوية احلسابات كانت
موضوع تأشيرة اخلازن اجلماعي

2 .2تأخير في تنفيذ املشاريع وعدم مصداقية الوثائق املتعلقة بتتبع األشغال
حتدد دفاتر التحمالت اخلاصة آجال للتنفيذ تختلف حسب طبيعة األشغال  ،وعدم احترام برنامج تنفيذ األشغال من
طرف املقاوالت املعنية يقابله اتخاذ إجراءات قسرية بعد محاوالت متعددة لتجاوز العراقيل ،ورغم ذلك يبقى هم اإلدارة
هو إجناز املشروع بالكامل ،وهذه حالة امللحقة اإلدارية الرحمة واإلنارة العمومية لطريق أزمور حيث أن املقاوالت عرفت
بعض الصعوبات أثرت بشكل سلبي على سير األشغال ،جتدون رفقته إنذارات وقرار فسخ الصفقة .
كما أن جتاوز اآلجال املشار إليها في هذه املالحظة مبررة بأوامر اخلدمة ومحاضر األوراش .
وبالنسبة للصفقة املتعلقة باإلنارة العمومية ألوالد صالح ،فإن أمر اخلدمة وضع يوم  9أكتوبر  2010من أجل بداية
األشغال ،وقد مت رفضه من طرف اخلازن اجلماعي لعدم احترام آجال  60يوما التي تبدأ من تاريخ اإلعالن عن الصفقة.
وقد كان تاريخ األمر باخلدمة أثناء وضع أول كشف تفصيلي مؤقت هو  16غشت 2011،وأن أمر بإيقاف األشغال وضع
بتاريخ  18غشت  2010في انتظار املصادقة على امللف التقني من طرف املكتب الوطني للكهرباء .

 3 .عدم احترام املواصفات التقنية املتعلقة ببعض مشاريع برنامج التأهيل
مشروع تهيئة مركز أوالد صالح
•قلة الشروط والضمانات
ال يطرح مشكل خط التيار الكهربائي املتوسط مادام املسار األولي يحدد العبور على اجلانب اآلخر للطريق ،وأن التغيير
حدث بطلب من رئيس اجلماعة على اعتبار أن اإلنارة العمومية برمجت لتغطية اجلانب اآلخر من الطريق .
ولذلك فإن الدراسات املنجزة من طرف مكتب الدراسات مت تسلمها من طرف مصالح العمالة فيما يتعلق باملسار املعدل
مع ضرورة استبدال األعمدة الكهربائية ( )Candélabresمن فئة  12متر بأخرى من فئة  8أمتار لالستجابة للمعايير
املطلوبة من طرف املكتب الوطني للكهرباء للمرور حتت شبكة التيار الكهربائي املتوسط ،كما أن ممثل هذا املكتب لم
يوقع محضر التسلم بحجة أنه غير معني بقرار تغيير املسار.
فيما يتعلق بأمر بدء األشغال فقد سلم للمقاولة بتاريخ  2010 /12 /1لتمكينها من بدء األشغال املرتبطة بالربط
بشبكة التيار الكهربائي املتوسط املنصوص عليها بدفتر التحمالت اخلاصة وطبقا للتقديرات التي وضعها املكتب
الوطني للكهرباء بتاريخ  2010/ 11/ 10والتي تنص على مبلغ يتعلق بنوعني من املصاريف :
األول يتعلق بتكاليف األشغال التي تتحملها املقاولة والثاني بتكاليف أشغال املكتب الوطني للكهرباء يتحملها
صاحب املشروع والتي سوي جزء منها من طرف الفارج بناءا على طلب من اجلماعة .
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وبتاريخ  2010/ 12/ 15توصلت املقاولة بأمر إيقاف األشغال نتيجة اإلضطرابات اجلوية خالل تلك الفترة .
كما توقفت األشغال في انتظار املصادقة على العقد امللحق،الذي متت تسويته ومت استئناف األشغال وبلغت نسبة إجناز
هذا املشروع .% 95
•تسليم أشغال اإلنارة والتطهير قبل إمتامها
إن مبلغ  301.260,00درهم هو دفعة عن كشف تفصيلي مؤقت مت تسويتها بتاريخ  2010 /12 /6أي بعد عشرة أشهر من
معاينة إجناز اخلدمة .أما تاريخ  2010 / 12 / 14فهو يتعلق بتسليم توريدات الورش باألعمدة الكهربائية  candélabresمع
إدالء املقاولة بشهادة املطابقة املسلمة من طرف الشركة املنتجة .وضع األعمدة الكهربائية  candélabresلم يتم إال
بتاريخ  2011 /1/ 25في غياب ممثل املكتب الوطني للكهرباء رغم اإلستدعاءات املوجه إليه  ،األداء الفعلي لم يتم إال سنة
عن التسلم املؤقت جتدون رفقته محضر شهادة االعتماد .
التسلم املؤقت مت فعليا بتاريخ  )...( 2011/ 5 /2وليس التاريخ املشار إليها في الكشف التفصيلي املؤقت رقم )2011 /5/ 5( 2
والذي هو مجرد خطأ مادي مع العلم أن أجل التنفيذ كان الزال فيه  12يوم قبل استنفاد األجل القانوني احملدد بدفتر
التحمالت.
ومن جهة أخرى أبلغت املقاولة املكلفة باجناز الطريق بتاريخ  2011 /5/ 6عن تخريب بالوعات ( )Regardبسبب مرور أآلالت
ثقيلة فوقها  ،وعليه تقدم مكتب الدراسات بطلب تسوية جميع البالوعات ومباشرة الردم األولي لبعض املقاطع
( )Tronconsوبعد عملية التطابق التي أجنزت من طرف اخملتبر (اختبار يوم  2و 28يوليو ،)2011وقد مت هذا بتنسيق مع
املقاولة املكلفة بالطريق قبل وضع طبقة التغطية وهذا القرار حظي مبوافقة اللجنة التقنية .
تتعلق هذه الوضعية بعملية إصالح وليس متابعة األشغال بعد تاريخ  ،2011/ 5 /2وقد متت تسوية الدفعة األخيرة بتاريخ
 2011/ 12/ 30بعد انتهاء األشغال.
مت التسليم املؤقت بعد مراقبة التطابق التي أجريت من طرف مختبرات  LPEEو.)...( L3E
مشروع تهيئة مركز دار بوعزة
•نقص في عمليات تتبع ومراقبة األشغال
تزامن افتتاح الورش يوم  2010 /8/ 12مع العطلة السنوية لصاحب مكتب الدراسات وبعد عودته حضر اجتماع الورش
بتاريخ  2010/ 10/ 22وليس  2011 /10 /2كما أشار إلى ذلك التقرير.
صدر أمر بتوقف األشغال من  2010/ 9/ 9إلى غاية  2010 /10/ 21بسبب تأخر مصادقة ليديك على امللف التقني ،واستجابة
املقاولة لتوصيات جلنة التتبع أثناء اجتماع  2010 /9/ 9الذي تقرر خالله وقف األشغال.
االختبارات واملراقبة التي أجريت بعد تاريخ  2011/ 3 /8ما هي إال إعادة لالختبارات األولية تبعا لألشغال التي قام بها
املتدخلني اآلخرين خاصة:
— —أشغال املاء الشروب ليديك – من صيدلية دار بوعزة إلى مقر املكتب الوطني للنقل واللوجيستك ( اجلهة اليسرى
من الطريق )؛
— —أشغال ليديك الربط مبجاري مياه األمطار واملياه املستعلمة لتجزئة اخلياطي من صيدلية دار بوعزة إلى اجملمع
الواقع بطريق املريسة؛
— —أشغال ليديك الربط مبجاري مياه األمطار واملياه املستعملة لتجزئة كارلي؛
— —أشغال املكتب الوطني للكهرباء لدفن شبكة التيار الكهربائي املتوسط وحتويل األعمدة
اختبارمكونات  CUT BACK 0/1الذي أجنز بتاريخ  2010 /6/ 10ما هو إال إعادة لالختبار األول والذي حتملت تكاليفه املقاولة
ويهم طبقة التلقيح  Couche d’Imprégnationالتي مت إجنازها والتي تضررت بفعل مرور السيارات أثناء فترة التوقف.

296

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

أما فيما يخص حتديد مكونات طبقة اإلسفلت  EB0/10بتاريخ  2012 /01/ 21التي مت وضعها بطلب من السلطة ،تنفيذا
لتوجيهات مكتب الدراسات بتاريخ  2011/ 01/ 15التي يطلب مبوجبها إعادة بعض األشغال (Décapage de la GNA
 )répondue et correction de la GNF et compactageفي مقطع مسافته حددت في  600م من مجموع  2كلم و200م،
فإن املقاولة لم تتمكن من اجناز هذه األشغال إال بعد تاريخ  2011 /8/03حيت مت حترير هذا املقطع من طرف املتدخلني
السالف ذكرهم.
وتبعا ملا سبق ذكره ،فإن متابعة األشغال املشار إليها لم تؤخذ بعني االعتبار في كشف الدفعات عدد  3و 4و 5املنجزة
طبقا للتجارب األولية قبل بدء أشغال املتدخلني ألسابقي الذكر.
•إعداد كشف الدفوعات على أساس وضعيات غير مطابقة لدفتر التحمالت اخلاصة ودفتر الشروط
العامة اإلدارية لألشغال
اكتفت اإلدارة بوضعيات تعكس تفاصيل األشغال املنجزة واملوجز امللحق بكشف الدفوعات.
هذه املالحظة أخذت بعني االعتبار بالنسبة للمشاريع التي هي في طور اإلجناز .
وبفعل العوامل املشار إليها سابقا خاصة ظروف االنتقال نحواملقر اجلديد ،فإن قسم التجهيز لم يتمكن من تسليم
قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات جميع الوضعيات املوقعة من طرف مكتب الدراسات واملقاولة (.)...
أخذت اإلدارة بعني االعتبار الوضعيات املنجزة مبوازنتها مع اجلداول ( )ATTACHEMENTوكشف الدفوعات املتعلق بها
واملوقع من طرف مكتب الدراسات واملقاولة ،وكان ذلك في غياب األطر التقنية والقانونية للتطبيق الصارم للنصوص
اجلاري بها العمل .
فعال هناك خطأ تسرب إلى الوضعية رقم ( 4الفصل  ) 6 . 8حيث تعلق األمر ب  2.470متر مربع ( الشارع ) عوض 3.770
متر مربع املشار إليها في بيان األوصاف (  )Déscriptifsالذي يشير إلى  3.422,4متر مربع (باإلضافة إلى  510متر مربع ببالد
عابد) والذي أخذ بعني االعتبار أيضا بالنسبة لباقي البيانات التفصيلية .
•أداء مصاريف غير مبررة مبا فيه الكفاية
كما متت اإلشارة سابقا ،ونظرا لظروف االنتقال واالرتباك على مستوى األرشيف فقد مت تسليم قضاة اجمللس اجلهوي
للحسابات بيانات غير كاملة .وعليه فإن تقييمهم لم يأخذ بعني االعتبار احملاور املتعلقة ب (Terrassement et Tout
 )Venantاألمر الذي نتج عنه الفرق املقدر ب  615.240,00درهم  .البيان التفصيلي رقم  3يحدد الوضعية احلقيقية
والكاملة .
كما سبق اإلشارة إلى ذلك فإن الوضعيات التي قدمت للمجلس اجلهوي للحسابات تضمن  5صفحات فقط من أصل 19
صفحة ،وعليه أن العمليات احلسابية التي مت القيام بها لم تآخذ بعني االعتبار الكميات املنجزة فعليا .
وقد قامت مصالح العمالة باعتماد خبير محلف أكد مطابقة األشغال املنجزة مع األداءات التي مت القيام بها.
أما الفرق في كمية  412طن من اإلسفلت ( )enrobéالذي استعمل إلعادة تشكيل الطريق واملستنتج من طرف اجمللس
اجلهوي للحسابات مببلغ  107.120,00درهم فهو مبرر بوصوالت الوزن ( ،)Bons de peséeكما متت اإلشارة إليه في
الوضعية رقم  6املوقعة من طرف مكتب الدراسات واملقاولة.
وبالنظر ملا سبق فإن مبلغ  1.861.851,15درهم مبرر بالوضعيات  3إلى .)…( 5
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التبريرات

مصدر الفارق

املبلغ بالدرهم

بيان األشغال املنجزة غير كاملة 5 ،صفحات من أصل  19صفحة سلمت
للمجلس اجلهوي للحسابات
الصفحة األولى الوحيدة املوقعة من طرف مكتب الدراسات واملقاولة
هي التي أخذت بعني االعتبار الوضعية  3هي التي تضم جميع األشغال
املنجزة واملوقعة من طرف مكتب الدراسات واملقاولة .

615.240,00

غير منجزة ولم يتم أداء مبلغها Couche de roulement
)البيان التفصيلي رقم ( 5
الوضعية رقم  3املسلمة غير كاملة 5 ،صفحات من أصل ، 19
الوضعية املوقعة من طرف مكتب الدراسات واملقاولة .
 Bons de peséeوصوالت الوزن ( )...الغير املسلمة والوضعية رقم 6

البيان رقم BET /3
البيان رقم  3املقدم
من طرف العمالة

95.100,00

الزنقة رقم 11

1.044.390,55

البيان رقم 3

107.120,00

البيان رقم 6

•إجناز أشغال غير متطابقة مع مقتضيات دفتر التحمالت اخلاصة
— —على مستوى أشغال التطهير
إن طول القنوات وكذا عدد البالوعات املنجزة مطابقة للكميات املشار إليها في البيانات من  1إلى  5وليس من  1إلى 6
(.)...
وبخصوص تقدير األشغال التي اعتبر أداءها خطأ واملقدرة ب  24.480,00درهم جتدر اإلشارة إلى أن:
عدد البالوعات املوضوعة في الواقع هو  50منها  49مجهزة ( )...وليس  39بالوعة التي قدرت ب  88.000,00درهم حسب
اجمللس اجلهوي للحسابات  ،ويتعلق األمر ب  39بالوعة زائد  11أخرى 10 .بالوعات ب  8.000,00درهم (منجزة ومجهزة) زائد
بالوعة غير مجهزة ب  3000درهم.
وعليه  ،فإن املبلغ بكامله قد مت تبريره.
ومبا أنه لم يتم تسلم األشغال بعد ،فقد متت دعوة املقاولة إلمتام جميع األشغال وتدارك املالحظات التي مت تسجيلها
وعلى اخلصوص وضع الساللم بالبالوعات ووضع  MS1طبقا ملقتضيات دفتر التحمالت اخلاصة وهذه األعمال لم يتم بعد
تأدية مبالغها .
— —على مستوى أشغال الطريق
متت إعادة إجراء خبرة على األشغال املنجزة من طرف مختبر عمومي ( )LPEEبطلب من املقاولة وكانت النتائج حاسمة
وإيجابية.
كما أن أخد العينات املتعلقة باخلبرة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات متت في غياب ممثلني عن العمالة ومكتب
الدراسات.
ومن جهة أخرى وعلى مستوى بالد عابد فإن طبقة األساس  couche de fondationوطبقة القاعدة couche de base
أجنزتا على مقاطع محددة ( )...حيث أن خبرة اجمللس اجلهوي للحسابات اعتبرت أن هذه الطبقات أجنزت على الطريق
بكامله ،في حني أن طبقة اإلسفلت الساخن وحدها أجنزت على الشطر املتعلق ببالد عابد.
إن االختبارات التي أجريت على مواد طبقة  GNAو GNFأجنزت من طرف مختبر وكشفت عن تطابق هذه املواد مع املواصفات
املطلوبة ألشغال الطريق.
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ولقد مت قبول هذه االختبارات من طرف مكتب الدراسات ومت تأكيدها باخلبرة املضادة خملتبر  LPEEاملشار إليها.
مشروع اإلنارة العمومية لطريق أزمور
•انطالق األشغال قبل إنهاء الدراسات
بالفعل انطلقت أشغال اإلنارة العمومية بطريق أزمور يوم  2011/ 1/ 17وحدد أجل التنفيذ في  8أشهر ،وحسب مكتب
الدراسات فإن التناقضات املسجلة بامللفات املرجعية تعود إلى وثائق تخص مقترحات مت وضعها قبل طلب العروض أو
أثناء األشغال ،حي أن:
— — الدراسة األولية للمشروع توقعت  360من األعمدة الكهربائية  Candélabresو 6مراكز للتحويل ،ولكن لعدم توفر
االعتمادات الكافية مت تقليص الكمية إلى  350عمود كهربائي  Candélabresو 5مراكز للتحويل؛
— —آما بالنسبة للدراسة املقترحة بتاريخ يناير  2011فقد مت إجنازها بطلب من رئيس جماعة دار بوعزة ويتعلق األمر
بإجناز اإلنارة العمومية إلى غاية احلدود الفاصلة مع جماعة سيدي رحال ما يتطلب وضع  440عمود كهربائي و10
مراكز للتحويل .وفي األخير مت التخلي عن هذا املقترح.
•ضعف التنسيق بني مختلف املتدخلني بنفس املوقع
لم يعرف تنفيذ املشروع أي نقص في التنسيق ولكن طرحت بعض اإلكراهات تتعلق باجلدولة الزمنية لبعض األشغال
املنجزة من طرف املتدخلني اآلخرين في نفس املوقع  .ويتعلق األمر ب.:
— —أشغال الصرف الصحي للمنطقة الساحلية بدار بوعزة الذي ينجز من طرف ليديك؛
— —أشغال اإلنارة العمومية موضوع الصفقة أملبرمة من طرف العمالة؛
— —أشغال غرس النخيل على الطريق اجلهوية  320املنجز من طرف اجلماعة.
تزامنت هذه األشغال مع حلول موسم الصيف ورغبة من كل طرف في احترام آجال التنفيذ.
•تقصير مكتب الدراسات في أداء التزاماته في الدراسة والتتبع واملراقبة
تدل محاضر جلنة التتبع على حضور ممثل مكتب الدراسات.
تسلم احلفر املعدة لقواعد األعمدة مت من طرف مكتب الدراسات بحضور ممثل عن العمالة .وحسب مكتب الدراسات فإن
التدقيق أجنز على بعض احلفر من مجموع  80حفرة املنجزة على طول  3كلم.
وتبعا لزيارة مفاجئة الحظت جلنة التتبع أن بعض الكتل املنجزة « »Massifs coulésليست مطابقة ملواصفات دفتر
التحمالت ،وعليه مت إرسال جلنة موسعة للمعاينة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق املقاولة التي أعطي لها أمر بإزالة
جميع الكتل ( )Massifsالغير املطابقة وتعويضها بأخرى طبقا للموصفات املطلوبة في دفتر التحمالت وذلك على
نفقتها ،خالفا لرأي مكتب الدراسات الذي أعتبر أن األبعاد  0,64 = 0,8×1 × 0,8مقبولة وتضمن إستثباب األعمدة
الكهربائية  Candélabresمن فئة  12متر.
وقد وجهت رسالة ملكتب الدراسات من أجل االلتزام مبقتضيات دفتر التحمالت ،والقيام مبهامه بكل مسؤولية وصرامة.
مشروع تهيئة مركز بوسكورة
•انطالق األشغال قبل املصادقة على الصفقة
نظرا لظروف مستعجلة وطارئة شرعت املقاولة في إجناز أشغال التهيئة مبركز بوسكورة مبا أنها تقوم في نفس الوقت
بإجناز املنشأة الفنية للسكة احلديدية بنفس املركز وبنفس الشروط واملواصفات التقنية املنصوص عليها بدفتر
التحمالت في انتظار إمتام اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بهذه الصفقة.
•التقصير في متابعة ومراقبة تنفيذ املشروع
انسحب مكتب الدراسات « »Bلفترة في انتظار تسوية وضعيته اإلدارية.
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وخالل هذه القترة تكفلت جلنة مكونة من مهندس معماري ،مهندس باجلماعة احلضرية ورئيس قسم التجهيز بالعمالة
بتتبع األشغال وكانت تعقد اجتماعات أسبوعية للتنسيق مع صاحب املشروع في الورش.
كما كانت تطلب التحاليل الضرورية للتحقق من صحة األشغال املنجزة .وبالرغم من غياب مكتب الدراسات لالعتبارات
املشار إليها أعاله فإنه مت إجراء جميع االختبارات 8 ،اختبارات على اخلرسانة في  7أيام  8 ،اختبارات على اخلرسانة في 28
يوما وكذلك االختبارات املتعلقة بالتماسك والتدامج على جميع الطبقات منها اختبارين « »proctorللتأكد من جودة
« »Tout venantاملستعملة ،وأخيرا خمس اختبارات لإلسفلت الساخن اخملصص للطريق وقد مت إثبات صالحية جميع
االختبارات.
وجتدر اإلشارة إلى أن أشغال التكسية باإلسفلت مت إسنادها ملقاولة « »La R Mطبقا للتعاقد املبرم ما بني املقاولتني.
ومبجرد استئناف مكتب الدراسات ملهامه مت تسليمه ملفا كامال للتأكد من األشغال املنجزة وذلك قبل املوافقة على
الدفعة رقم .1

4 .4التقصير في تنفيذ املشاريع املنجزة خارج برنامج التأهيل
مشروع تهيئة فضاء « »esplanadeدار بوعزة
•اإلعالن في نفس الوقت عن صفقتني بنفس األشغال وفي نفس املوقع وبأثمان مختلفة.
كانت أشغال تهيئة فضاء دار بوعزة موضوع صفقتني ،األولى رقم  DFM/2005/07مببلغ  2.953.881درهم املدرجة في
احلساب اخلصوصي ،والثانية حتت رقم  DFM/2005/08مببلغ  820.800درهم املبرمجة في إطار الفائض عن سنة .2004/2005
الصفقة الثانيةا تتعلق بتهيئة الفضاء إضافة إلى بناء مركز للحراسة مخصص للقوات املساعدة والوقاية املدنية
وتهيئة موقف للسيارات وبناء سور وقائي .متثل هذه األشغال حوالي  % 50من مبلغ الصفقة .
أشغال الصفقة األولى تقع على مقطع طوله  1.372متر باإلضافة إلى امللجأ ألطرقي وسطي طوله  565متر املتواجد
بني مركب «( »Beach houseاجلانب الشمالي) ومقهى فلوريدا.
تهم أشغال الصفقة الثانية مقطع طوله  222متر يتواجد بني مركب « »Beach houseمن جهة اجلنوب وحدود مشروع
بوفتاس.
أما فيما يخص األثمنة وكميات األشغال ،فإن املقاولة التي رست عليها الصفقة رقم  DFM/2005/08كانت املرشح
الوحيد وقدمت عرضا منخفضا مت تأكيده.
وفيما يتعلق بنفس الصفقة ،فإن املقاولة استهلكت مبلغ الصفقة بكامله كما سبقت اإلشارة إليه في بناء مركز
احلراسة والسور الوقائي وتهيئة موقف السيارات .ومن جهة أخرى قامت املقاولة وبقرار من السلطة بالردم على كامل
املقطع مبعدل  2,5متر من العلووتوسيعه عرضا ما بني  2,5إلى  7أمتار وذلك لضمان التناسق بني املقطعني موضوع
األشغال.
وبالفعل فإن املقاولة احلائزة على الصفقة رقم  DFM/2005/07ضاعفت عمليات أشغال األرصفة ( )Borduresإضافة إلى
الغرس الكثيف لألشجار هذه الزيادة ميكن توضيحها ب:
— —وضع اجلوانب ( :)Borduresلقد تقرر وضع مجاري وبالوعات ،لم تكن مدرجة بالصفقة على طول املقطع؛
— —محور الغرس :لقد تقرر أيضا أن تقوم املقاولة احلائزة على الصفقة  7بإجناز مكثف للغرس على طول املقطع
موضوع الصفقة رقم  8وكذا على امللجأ الطرقي الوسطي ببالد عابد.
وعليه  ،فان الفرق بني الصفقتني يظهر من خالل استنفاد االعتمادات املرصودة للصفقة رقم  8التي متت اإلشارة إليها
والزيادة في حجم األشغال بالنسبة للصفقة رقم . DFM/2005/07
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•إجناز بعض املنشآت املنصوص عليها بالصفقة  7من طرف املقاولة نائلة الصفقة .8
أجنزت أشغال الغرس واإلنارة املقررة بالصفقة رقم  8من طرف املقاولة احلائزة على الصفقة رقم  7وذلك طبقا جلدول
األثمان والبيان التقديري املفصل وذلك لضمان إنهاء املشروع.
•إجناز أشغال إضافية في غياب أمر اخلدمة
كان اللجوء إلى التغييرات موضوع قرار اإلدارة وذلك بعد استشارة مصالح اخلزينة اجلماعية كما أن جميع الدفوعات متت
تسويتها بدون مالحظات أو رفض.
•اللجوء إلى إجراءات غير صحيحة لتسوية األشغال اإلضافية أثناء تنفيذ الصفقات
طرأت تغييرات تتماشى مع طبيعة وجمالية الفضاء إضافة إلى ضرورة وضع وسيلة لتصريف مياه األمطار .ومع ظهور
إكراهات فرضت اتخاذ احد اخليارين التالني:
— —إما أن تباشر إبرام عقد ملحق مبا تعرفه املسطرة من تعقيدات؛
— —وإما أن تباشر هذه التغييرات في إطار الصفقة.
•أداء مرتني أشغال جتهيز إنارة التزيني
حسب مصالح قسم التجهيز فإن أشغال اإلنارة لم تكن في أية حلظة مدرجة خارج جدول األثمان والبيان التقديري
املفصل ولقد متت تسويته في إطار الصفقة  ،7كما أن دفتر التحمالت يشير إلى وضع  160وحدة يدخل فيها التزويد
والربط في حني أن  151وحدة فقط هي التي مت تثبيتها وتأديتها مبالغها .
•استالم مؤقت قبل إمتام األشغال
بعد سنة ومع اقتراب موسم صيف  2007بتاريخ  2007 /6/ 7وجهت رسالة إلى املقاولة إلصالح بعض اخملالفات التي مت
ضبطها على مستوى احلائط وحواجز موقف السيارات والفضاء ووضع أغطية البالوعات املسروقة ،إصالح بعض الرسوب
باملوقف ،الصباغة اخلارجية ملركز احلراسة والقيام في نفس املناسبة بالتسليم املؤقت ووضع الكشف التفصيلي املؤقت
والنهائي وبالتالي إمتام الصفقة .لكن املقاولة لم تستجب إلى يومنا هذا .
وجتدر اإلشارة إلى أن االقتطاع الضامن والضمانة النهائية ال زالتا بيد اإلدارة.
مشروع بناء الملحقة اإلدارية للرحمة
•إصدار أوامر باخلدمة من أجل احملاباة
مت إعطاء أمر اخلدمة لبداية األشغال بتاريخ  2009 /10/ 1وبتاريخ  2009 /10/ 16مت تبليغ املقاولة بأمر إيقاف األشغال بسبب
تغيير موقع العقار إلى الرحمة .1
وجتدر أإلشارة إلى أن العقار األصلي لبناء امللحقة اإلدارية كان مبرمجا بالرحمة  2إال انه مت اتخاذ قرار لبناء هذه امللحقة
باملنطقة اآلهلة بالسكان (الرحمة )1وقد قامت مؤسسة إدماج سكن ببناء امللحقة اإلدارية الرحمة .2
وبتاريخ  4نونبر  2009مت وضع أمر باستئناف األشغال .ومت من جديد توقيف األشغال بتاريخ  21نونبر  2009بسبب الغياب
الطويل للمهندس املعماري الذي تعذر االتصال به بوساطة الهاتف ومبكتبه مع اإلشارة إلى أنه لم يتم تسليم أي أمر
باخلدمة من أجل احملاباة ولكنه نتيجة اإلكراهات املشار إليه.
•إجناز األشغال في غياب املهندس املعماري
جتدر اإلشارة إلى أن أمر إيقاف األشغال بتاريخ  2009 /11/ 23مت توقيعه بدون وضع خامت املقاولة ولم يتم تسليمه لها إلى
حني وضع اخلامت عليه .إال أنها واصلت األشغال بتنسيق مع مكتب الدراسات ومكتب املراقبة.
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بتاريخ  ،2010/ 2/ 22استأنف املهندس املعماري مهامه مع اإلدارة ،مبررا غيابه بظروف خاصة دعت إلى تغيير عنوانه ،وقام
مبعاينة األشغال وتسجيل بعض املالحظات طلب على إثرها من املقاولة إجراء اختبار من طرف مختبر محايد رفقته
محاضر 2010/ 2/ 22و.)...( 2010 /3/ 12
وقد أجنز اخملتبر(  ) S2Gتقريرا بتاريخ  2010 /4/ 12طلب فيه تصحيح العيوب املسجلة.
ومت التسلم بعد ذلك من طرف مكتب الدراسات بعد تصحيح املالحظات من طرف املقاولة.

رابعا -تقييم التدبير اإلداري واملالي
1 .1تدبير التموينات في الوقود والزيوت
 نقص في نظام تدبير متوينات الوقود والزيوت
إن مصالح قسم امليزانية واألدوات كانت تعرف بدورها نقصا على مستوى الكفاءات واخلبرة لتدبير امليزانية واللوجسيتك.
وقد وجدت اإلدارة نفسها مضطرة إلسناد هذه املهام ألعوان غير مؤهلني آنذاك.
ولم تعرف هذه املهمة حتسنا حتى سنة  2010بحلول إطار له امليزات املطلوبة لتسيير مختلف مصالح هذا القسم.
إن تدبير الوقود يتم عن طريق منح حصة في شكل شيات خملتلف املستفيدين حسب املبلغ احملدد من طرف العامل ويتم
تدوينه بسجل في مرأب السيارات ،ونفس األمر يتعلق باستهالك مختلف السيارات التي تستعمل ألغراض إدارية داخل
اإلقليم  ،مع املصالح اإلدارية املركزية  ،الوالية واملصالح اخلارجية املتمركزة كلها بالدار البيضاء (. )...
ونظرا لكثرة التنقالت في إطار املهمات وشساعة اإلقليم ،والتعيينات اجلديدة لرجال السلطة واعتبارا ملا سبق عرف
استهالك الوقود ارتفاعا ملحوظا جتاوز احلصة اخملصصة بامليزانية .ولتزامن هذا مع ارتفاع أسعار احملروقات ،تقرر سنة
 2009الرفع من احلصة اخملصصة بامليزانية من  800.000,00إلى  1.600.000,00درهم .وبعد مصادقة اجمللس كانت هذه
احلصة موضوع اتفاقيتني مع املكتب الوطني للنقل واللوجستيك مببلغ  800.000,00لكل واحدة.
إن الزيادة في احلصة املمنوحة برسم سنة  2010في إطار امليزانية العامة والتي انتقلت من  314.000,00إلى 452.000,00
درهم أي بنسبة  43في املائة إضافة إلى ترشيد االستهالكات مكنت من تخفيف العبء على امليزانية اإلقليمية فيما
يخص استهالك الوقود .
غياب املصداقية في مساطر التزود بالوقود لدى محطات اخلدمة
قام املكلف اجلديد باملرأب بتعليمات من السلطة بتسليم سلفه املبلغ املشار إليه من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات
من أجل تسوية االستهالكات التي متت بدون دفتر الشيات ولكنها مدونة بالسجل وإن رئيس املرأب يتوفر على وصل األداء
ونسخة الفاتورة.
فارق غير مبرر في استهالك الوقود
نظرا لشساعة تراب اإلقليم وكثافة املهمات والتنقالت سواء داخل اإلقليم أو خارجه فإن استهالك الوقود عرف زيادة
واضحة (.)...
(.)...
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كما أن الفوارق املسجلة في استهالك الوقود هي كالتالي:
السنة

حصة امليزانية العامة

الفارق

العمالة

اجمللس اجلهوي للحسابات

2007

140.000,00

316.281,00

176.281,00

2008

252.00,00

268.720,00

16.720,00

2009

314.000,00

452.000,00

138.870,00

األمر كذلك بالنسبة ملبالغ االستهالك املتعلق بنفس الفترة
السنة

 BP+BGاالستهالك

الفارق

العمالة

اجمللس اجلهوي للحسابات

2007

837.310,00

572.211,00

265.099,00

2008

1.111.630,00

597.000,00

514.630,00

2009

1.325.950,00

870.030,00

455.920,00

إن مراجعة نسخ سجالت استهالك الوقود للميزانية كلها التي قدمت لقضاة اجمللس اجلهوي للحسابات لم متكن من
تسجيل أي فارق بني احلصص اخملصصة واالستهالكات عن الفترة من  2007إلى  2009هذا مع األخذ بعني االعتبار احلصص
املنقولة من سنة إلى أخرى حسب اجلدول أعاله.

2 .2اللجوء إلى تطبيق تقسيم مشتريات من نفس النوع بواسطة سندات طلب
نظرا لوضعية املكاتب وحالتها املتدهورة باملقر القدمي للعمالة ،والتي كانت في األصل ستكون مقر اجلماعة القروية
ألوالد صالح ،فإن السلطة اإلقليمية قررت مباشرة توسيع البناية لتوفير مكاتب للمجلس اإلقليمي ومختلف املصالح
اإلدارية اإلقليمية ولهذا مت بناء العديد من املكاتب (.)...
وفكرة اللجوء إلى سندات الطلب بامليزانية اإلقليمية مبرر بغياب برمجة االعتمادات ألجل إجناز هذه األشغال في إطار
صفقة واحدة.
ومت اللجوء إلى الفصول املسجلة مبيزانية التسيير بعد أن تقرر إجناز هذه األشغال على أشطر موزعة على ثالثة سنوات.
وهذه املصاريف أجنزت طبقا ملقتضيات املرسوم عدد  2.06.388املتعلق بالصفقات العمومية ،مع اإلشارة إلى أنه مت احترام
السقف احملدد لطبيعة هذه األشغال ما دامت تتعلق بنوعني مختلفني األول يتعلق بصيانة البناية والثاني يتعلق بتموين
مواد البناء.
ومن جهة أخرى فإن تنفيذ هذه األشغال أسند إلى مقاولة بعد االستشارة  ،وإلطالع على بيانات تقديرية مختلفة قدمت
للخازن اجلماعي أثناء االلتزام بالنفقة ووضع احلوالة.

3 .3أداء أكرية لفائدة موظفني تابعني مليزانيات أخرى
بالنظر إلى كون اإلقليم حديت النشأة ( )2003وطبيعته القروية وعدم توفره على مساكن وظيفية لتخصيصها لبعض
األطر ورجال السلطة مت اللجوء إلى هذه العملية.
وجتدر اإلشارة إلى أنه بعد إبداء هذه املالحظة من طرف اجمللس اجلهوي احلسابات مت طلب االعتمادات من املصالح املركزية
في إطار امليزانية العامة لتحمل مصاريف الكراء .وهذه الوضعية في طريق التسوية طبقا لهذه التوصيات.
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IIIIIجواب رئيس اجمللس اإلقليمي للنواصر
(نص اجلواب كما ورد)
بعد اإلطالع على مضمون مشروع املالحظات املتعلقة بتدبير اإلقليم ،تبني أنها تهم كيفيات تنفيذ بعض البرامج
واملشاريع وبعض الفصول من ميزانية التسيير.
وكما ال يخفى عليكم ،فإن اجمللس اإلقليمي للنواصر يتولى الفصل في قضايا اإلقليم واتخاذ التدابير الالزمة لضمان
تنميته االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويتخذ بشأنها مقررات وذلك طبقا للمواد  36،37 ،35و 38من القانون رقم
 79.00املتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم.
كما أن عامل اإلقليم وبحكم املواد  46 ،45و 47من القانون املذكور يعتبر هو اآلمر بالصرف ويقوم بإبرام الصفقات كما
يتولى تنفيذ وتتبع هذه املقررات مستعينا في ذلك باملصالح اإلدارية والتقنية التابعة للكتابة العامة لإلقليم التي
تخضع في تراتبيتها لعامل اإلقليم.
وجتدر اإلشارة إلى أن املادة  45من القانون السالف الذكر  ،تعطي للعامل صالحية أخذ رأي رئيس اجمللس اإلقليمي وإطالعه
على تنفيذ مقررات اجمللس ،مببادرة منه أو بطلب من هذا األخير ،كما أن اجمللس اإلقليمي للنواصر يطلع على الشروحات
والتوضيحات التي تقدم له أثناء انعقاد دورات شهر أكتوبر املتعلقة بإعداد امليزانية ودورات شهر فبراير املتعلقة باحلساب
اإلداري.
وبذلك فإنه ليست لدينا أية تعقيبات على هذه املالحظات.

304

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

مشاريع بناء و تهيئة الطرق على مستوى اجلماعة احلضرية
الدار البيضاء
شملت مهمة مراقبة التسيير مشاريع تهيئة و تأهيل الشبكة الطرقية و كذا ملحقاتها وحواشيها املنجزة من طرف
اجلماعة احلضرية الدار البيضاء برسم السنوات املمتدة من  2004إلى .2012

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال – برمجة و تنفيذ برنامج التأهيل احلضري 2010 – 2007
بتاريخ  11شتنبر  2006أبرمت اتفاقية شراكة ما بني وزارة الداخلية و وزارة املالية و اخلوصصة و والية الدار البيضاء الكبرى
و جهة الدار البيضاء الكبرى و اجلماعة احلضرية الدار البيضاء و عمالة الدار البيضاء.
وقد ُحدد لهذه االتفاقية ،مبثابة برنامج التأهيل احلضري  ،2010 – 2007غالف مالي مبلغه  3,25مليار درهم منها 1,93
مليار درهم رُصدت ملشاريع تأهيل الطرقات والتنقل ،أي مبا نسبته  % 60من الغالف اإلجمالي للبرنامج ،وذلك لتمويل 37
مشروعا .إال أن تنفيذ هذه املشاريع كان مناسبة إلثارة املالحظات التالية :

1 .1نقائص على مستوى شروط إعداد و وضع برنامج التأهيل احلضري
غياب الدراسات و كيفيات حتديد و تقييم احلاجيات و املشاريع
لم تُعتمد منهجية مسبقة و واضحة املعالم مستندة على معايير منطقية و مضبوطة لتحديد املشاريع املسجلة في
برنامج التأهيل احلضري ،وذلك انطالقا من االحتياجات احلقيقية التي تفترضها الهيكلة احلضرية ملدينة الدار البيضاء،
كما أن اجمللس اجلماعي لم يتداول بخصوص هذا البرنامج.
في الواقع ،تداول اجمللس اجلماعي وصادق ،في دورته املنعقدة في شهر يوليوز من سنة  ،2006على البرنامج الثالثي إلعادة
تأهيل البنيات التحتية للمدينة برسم الفترة املمتدة من  2006إلى  2008والذي ُخصص له مبلغ  860مليون درهم ،بيد
أن هذا البرنامج يختلف عن برنامج التأهيل احلضري على مستوى احملتوى ،على اعتبار أن هذا األخير يتضمن  11مشروعا
إضافيا مقارنة مع البرنامج الثالثي ،و كذا على مستوى امليزانية املرصودة و جدول اإلجناز.
كما أنه ،لتقييم تكلفة املشاريع املبرمجة لم يتم اللجوء إلى دراسات تقنية و مالية حتى يتسنى ضبط مبالغ تلك
املشاريع على أسس سليمة.
وقد ترتب عن النقائص املسجلة في حتديد تكلفتها و كذا التأخيرات املتكررة في مباشرتها و تنفيذها ،عالوة على
التغييرات اجلذرية التي طرأت عليها ،ارتفاع ملحوظ في الغالفات املالية األصلية املرصودة لها.
وتنطبق هذه املالحظة مثال على مشروع تهيئة الطريق  RN11الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في تكلفته التي بلغت 598
مليون درهم عوض  140مليون درهم املبرمجة مسبقا ،و كذا مشروع توسعة املدار احلضري الذي ارتفعت تكلفته من
 150مليون درهم إلى  472مليون درهم ومشروع املمر التحت أرضي (  )Trémieعلى مستوى شارع إميل زوال و شارع
املقاومة الذي بُرمج بتكلفة أصلية قدرها  40مليون درهم فارتفعت إلى  200مليون درهم ثم مشروع املنشأة الفنية
( )ouvrage d’artبشارع عبد الرحيم بوعبيد الذي استقرت كلفته في  100مليون درهم عوض  40مليون درهم.
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غياب معايير مسبقة و واضحة لتحديد مساهمات الشركاء
ُحددت التركيبة املالية لبرنامج التأهيل احلضري في غياب معايير واضحة و مسبقة لتحديد حصص مساهمة الشركاء،
وفق طاقاتها التمويلية و املصاريف املفترض حتملها للمساهمة في متويل البرنامج و اجلدولة الزمنية إلجناز املشاريع
املبرمجة ،وهو ما أفضى في النهاية إلى تسجيل تأخيرات في إجنازها.
كما مت تسجيل تخصيص مبلغ  756مليون درهم لتمويل إجناز بعض املشاريع الطرقية ،و هو مبلغ مهم يُشكل نسبة
 % 39من مجموع الغالف املرصود لتمويل هذه املشاريع ،دون حتديد اجلهة التي ستتحملها و هو ما أثر سلبا على تنفيذ
و متويل برنامج التأهيل احلضري.

 2 .نقائص على مستوى تنفيذ برنامج التأهيل احلضري
تأخر تنفيذ برنامج التأهيل احلضري
سجل إجناز برنامج التأهيل احلضري تأخرا مهما على اعتبار أنه ،و إلى غاية متم سنة  ،2012فإن  23مشروعا من أصل
 26مشروع عرف تأخرا مقارنة مع اآلجال احملددة سلفا إلجنازها ،وفضال عن ذلك ،فإن مشروعني من تلك املشاريع لم يتم
الشروع في إجنازهما بعد.
عدم احترام االلتزامات املالية املتعاقد بشأنها
التزمت وزارة الداخلية مبقتضى املادة  3من اتفاقية الشراكة املبرمة بتعبئة مبلغ  1,3مليار درهم لفائدة اجلماعة تُرصد
من احلصة اخلاصة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة منها  640مليون درهم لتمويل املشاريع الطرقية.
لكن وزارة الداخلية لم تُعبئ إلى حدود سنة  2012سوى  781مليون درهم ،منها  415مليون درهم مرصودة للطرقات
و املنشآت الفنية ،في حني أنه كان يتعني سداد مجموع التزاماتها قبل متم سنة  ،2010وهو التاريخ احملدد سلفا لنهاية
برنامج التأهيل احلضري.
كما أن حتويل اعتمادات االلتزام ،املفتوحة مبوجب تراخيص البرامج ،إلى اعتمادات األداء يعرف تأخرا كبيرا وهو ما انعكس
سلبا على آجال إجناز املشاريع املسجلة في برنامج التأهيل احلضري.
غياب هيأة لإلشراف و تتبع تنفيذ برنامج التأهيل احلضري
بالرغم من تواجد اللجنة التقنية للتتبع ،املنصوص عليها في املادة  8من اتفاقية الشراكة ،إال أن تنفيذ برنامج التأهيل
احلضري سجل غياب هيأة للقيادة تضطلع مبهام اإلشراف اليومي و تتبع املشاريع املبرمجة ،وهو ما كان وراء تعدد
املشاكل التي عرفها هذا البرنامج.
في هذا الصدد ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —العمل قبل إعداد أي برنامج أفقي على إجناز الدراسات الضرورية لتحديد دقيق للمشاريع املزمع إجنازها مع
حصر تكلفتها وجدولتها الزمنية؛
— —السهر ،عند إعداد تركيبة البرامج التنموية ،على حتديد مساهمات الشركاء ،وذلك في حدود طاقاتهم
التمويلية و تأطير االلتزامات املالية لكل شريك في شكل اتفاقيات مستقلة؛
— —حث األطراف على سداد األقساط الدورية في اآلجال احملدد لها وذلك بغية تفادي كل تأخر أو تشويه يطال
املشاريع املبرمجة؛
— —السعي إلى تأسيس و تعبئة ،خالل إجناز البرامج األفقية ،جلنة القيادة يوكل لها مهام اإلشراف و تنسيق
تدخالت كل األطراف املعنية.
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ثانيا– إجناز مشاريع الطرقات
1 .1النقائص املسجلة على مستوى التخطيط للطلبيات
تستوجب الدراسات املتعلقة بتحديد االحتياجات وترتيب أولويات مشاريع الطرق تضافر جهود كل من اجمللس اجلماعي
و اللجان الدائمة و املقاطعات و قسم البنيات التحتية باجلماعة .غير أن هذه الدراسات ال تُنجز على الوجه األنسب.
كما أنه من املعلوم أن هناك ثالث محددات لتصنيف الطرقات وهي أهمية حركة السير وخطورتها واملعطيات املناخية
و النظام املائي و أخيرا الطبيعة اجليولوجية لألراضي التي ستعرف تشييد طرقات عليها.
لكن اجلماعة ال تعتمد هذه املقاربة وهو ما من شأنه أن يعيق التحديد الدقيق لالحتياجات و أن يفضي إلى تبني تركيبة
طرقية غير مالئمة للمشروع املأمول إجنازه .فاجلماعة ال تتوفر على أي تصنيف للطرقات ما عدا تصنيف سطحي يتشكل
من املداخل الطرقية ( ،)pénétrantesالطرق الرئيسية (  )voies de desserteو طرق القرب( .)voies de proximité
كما سجل غياب تبويب قار ومفصل ألشغال الطرقات مبا يتناسب مع طبيعتها ،أي بحسب أبواب الصيانة ،والتقوية،
وإعادة التأهيل و التهيئة و هو ما ال يسمح بتقييم اجملهودات التي تبذلها اجلماعة في كل باب على حدة.

2 .2عدم جتميع األشغال التي تهم نفس املقطع الطرقي
سجل في عدة مناسبات جتزيء األشغال التي تتعلق بنفس املقطع الطرقي على عدة صفقات (قارعة الطريق ،األرصفة،
تهيئة املدارات و تبليط ممرات الرا جلني ( )Street printوالتي تُنجز خالل عدة سنوات.
ويترتب عن هذه املمارسة التي هي نتيجة للنقائص التي تشوب مسلسل التحضير للميزانية ،آثارا سلبية جنملها في
تعقيد تتبع تسلسل هذه العمليات وتضخم تكلفة اإلنتاج و متديد آجال اإلجناز ومضاعفة التكاليف البنيوية ( مصاريف
إبرام و تتبع الصفقات) ،و كذا حدوث تداخالت سلبية ما بني الصفقات املنجزة بنفس املكان.
و قد كان هذا مثال حال أشغال تهيئة :
— —شارع  2مارس املعالج في إطار الصفقات رقم  ( 34/04قارعة الطريق) و رقم  ( 45/05مدار شارع  2مارس .شارع
اإلسكندرية) و رقم  ( 47/05األرصفة من زنقة فيكتور هيكو إلى شارع أنوال) و ( 92/2010األرصفة على مرحلتني :
من شارع املقاومة إلى زنقة فيكتور هيكو و من شارع أنوال إلى شارع موديبو كيتا؛
— — شارع مكة الذي كان موضوع الصفقات رق م  ( 34/04املدار) و رقم  ( 47/05الطوب املتشابك – �pavés autobla
 )quantsو رقم  ( 05/45املدارات)؛
— —شارع الفوارات املهيئ بواسطة الصفقات رقم  ( 45/05تبليط ممرات الرأجلني  ) street printو رقم ( 34/08األرصفة)
ورقم ( 132/08مدار)؛
في نفس السياق ،سجل أيضا أن اجلماعة اعتادت جتزيء الصفقة الوحيدة على عدة أماكن اإلجناز مما من شأنه أن يقوض
بشكل ملحوظ ما يُهدف إليه من جودة.
في هذا اإلطار تذكر الصفقات رقم  45/05ورقم  47/05ورقم  23/06ورقم  34/08ورقم ( 58/09حصة  )IIIكأمثلة لتلك
اجملزئة تباعا على  87و  58و  48و  63و  21مكان إجناز.

3 .3النقائص املسجلة على مستوى تنسيق أشغال مختلف املتدخلني في أشغال الطرقات
عدم إشراك قسم املساحات اخلضراء و مصلحة التشوير في مشاريع الطرقات
بالرغم من أهمية أشغال تهيئة املساحات اخلضراء و التشوير في صفقات الطرقات فإن قسم املساحات اخلضراء
ومصلحة التشوير ال يتم إشراكهما في اإلشراف و تتبع أشغال املشاريع الطرقية عند تضمنها إلجنازات تهم دائرة
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اختصاصاتهم و ال سيما على مستوى حتديد احلاجيات و إعداد دفاتر الشروط اخلاصة و مراقبة اإلجناز وتسلم األشغال
املنجزة .ويتعلق األمر على سبيل املثال ،الصفقات رقم  121/05ورقم  83/06ورقم  46/08ورقم .46/2010
ضعف مستوى التنسيق مع شركات تدبير الشبكات ( املاء الشروب ،الكهرباء ،الصرف الصحي ،اإلنارة
العمومية والفاعلني في ميدان االتصال)
ال متارس اجلماعة جميع صالحيات املراقبة اخملولة لها بواسطة عقد التدبير املفوض ملرافق توزيع املاء الصالح للشرب
يؤثر سلبا على جودة أشغال إصالح الطرقات بعد فتح اخلنادق
والكهرباء و التطهير السائل و اإلنارة العمومية مما ِ
(.)ouverture de tranchées
و في هذا الصدد ،ال تسعى الشركة املفوض لها إلى احلصول على التراخيص اجلماعية الضرورية قبل مباشرة عمليات
حفر اخلنادق كما أنها ال تشعر اجلماعة أو املقاطعة بفحوى األشغال املزمع إجنازها وفق مقتضيات عقد التدبير املفوض.
وهكذا ،و في ظل غياب جرد حلالة مكان األشغال قبل الشروع في حفر اخلنادق ال ميكن اجلماعة أو املقاطعة أن تقف على
حجم األشغال الضرورية إلصالح املقطع الطرقي املتضرر .كما ال يتم تسلم أشغال إصالح الطرق من طرف اجلماعة أو
املقاطعة و حترير محضر في هذا املوضوع مما يستحيل معه تفعيل مقتضيات عقد التدبير املفوض و خصوصا منها ما
تعلق بالضمانة السنوية.
وأخيرا ال يستدعى املفوض له بانتظام للحضور و املساهمة في جلان الطرقات التي تعقدها اجلماعة ،وذلك خالفا ملا تنص
عليه املادة  11من دفتر التحمالت اخلاص مبرفق اإلنارة العمومية.
و يتعني اإلشارة إلى أن هذه االختالالت في مجملها تهم أيضا شركات االتصال التي تلجئ إلى فتح اخلنادق على الطرقات
لتنصيب شبكات الهاتف دون أن تعمد اجلماعة إلى إلزامها بإصالح األعطاب التي أحلقت بالشبكة الطرقية.
عدم إشراك املفوض له في إعداد و تتبع أشغال تصريف مياه األمطار
تحُ دد أقطار قنوات تصريف مياه األمطار في دفاتر الشروط اخلاصة ما بني  300ملم و  600ملم دون االستناد إلى دراسات
يُهدف منها حتديد القطر األنسب لتصريف مياه األمطار التي ستعبرها .كما أن الشركة املفوض لها تدبير مرافق توزيع
املاء الشروب والكهرباء والتطهير السائل واإلنارة العمومية ال تساهم في عملية حتديد املناسبة لتعريف مياه األمطار.
و نتيجة لذلك ،فإن األقطار احملددة في دفاتر الشروط اخلاصة ميكن أن تكون غير كافية لتصريف صبيب مياه األمطار أو
مبالغ فيها فيكون لها بذلك تكلفة إضافية.
وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة عند إجناز صفقات الطرقات ال تعمد إلى احلصول على موافقة املفوض له قبل كل ربط
بشبكة الصرف الصحي لتمكينه من مراقبة مالئمة املنشآت املنجزة في هذه الصفقات مع متطلبات صرف ملياه
األمطار.
كما أن ضعف التنسيق ما بني اجلماعة و املفوض له تدبير مرفق التطهير السائل يفضي أحيانا إلى تداخل بني األشغال،
كما وقع مبناسبة إجناز الصفقة رقم  46/2010املتعلقة بتهيئة شارع  2مارس مببلغ مالي قدره  18.496.452,00درهم،
حيث أن كل من صاحب الصفقة و املفوض له أجنزا أشغال تسوية مستوى املنافذ ذات الشبابيك و البالوعات ( regards
)à grilles et à avaloirsتباعا بواسطة أداء مبلغ  759.600,00درهم من الكشف املؤقت رقم  3من ذات الصفقة بالنسبة
لألول و تقدمي كشف آخر إلى اجلماعة.
باإلضافة إلى ذلك ،اجلماعة ال تدعو املفوض له لتسلم أشغال الصرف الصحي املبرمجة في صفقات الطرقات املنصوص
عليه في عقد التدبير املفوض ،وبالتالي متكينه من تفعيل االلتزام بصيانة هذه املنشآت امللقاة على عاتق مبوجب املادة 12
من دفتر التحمالت اخلاص مبرفق التطهير السائل.
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4 .4عدم إصدار قرارات التصفيف
من سنة  2004إلى سنة  2012لم يتم إحصاء إال  106من القرارات اجلماعية املتعلقة باملصادقة على مشاريع قرارات
التصفيف من بينها  23قرارا اتخذ من أجل متطلبات اخلط األول للتراموي و 43من أجل إعادة هيكلة حي سيدي مومن
القدمي .ويُستشف مما سبق أن عدد هذه القرارات ضعيف مقارنة مع شساعة مساحة مدينة الدار البيضاء وغير كافي
حلل املشاكل التي تنشأ عن إجناز صفقات الطرق.
ورغم ذلك  ,وإلى حدود اآلن لم يتم إصدار و نشر أي قرار تصفيف باجلريدة الرسمية وفق املسطرة التي حددتها املواد من
 32إلى  39من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
وينعكس هذا الوضع سلبا على اإلجناز السليم لصفقات الطرق ،إذ أنها تعرف أحيانا توقفا جراء غياب هذه القرارات التي
من شأنها أن تساعد على حل النزاعات التي تشوب ما بني اجلماعة وأرباب العقارات واملباني اجملاورة للطرقات ،كما هو
احلال بالنسبة للصفقات رقم  83/06و 13/08املتعلقة بتهيئة شارع بيارتو والطريق الوطنية  RN11مع احملول الطرقي
مكة مببلغني قدرهما  15.893.760,00درهم و  74.646.909,00درهم.

5 .5عدم استحضار معطى مشروع اخلط األول للتراموي في صفقات الطرق
رغم أنه بلغ إلى علم اجلماعة اقتراب موعد الشروع في إجناز مشروع اخلط األول للتراموي ،و ذلك منذ سنة  2004عند
إعداد مخطط التنقل احلضري الذي أوصى بتبني نظم التنقل الكثيف على شاكلة التراموي ،إال أنها باشرت إجناز أشغال
تهيئة بعض احملاور الطرقية التي تدخل في مسار التراموي والتي سيعاد حتما تهيئتها عند إجناز هذا املشروع.
وعلى إثر إعادة بعض األشغال حلق اجلماعة ضرر قدره  2,1مليون درهم و الذي يهم فقط الصفقتني  45/05و.03/2010
وجتدر اإلشارة إلى أنه من املرجح أن يرتفع هذا املبلغ بصفة ملحوظة على اعتبار أنه هناك محاور طرقية أعيدت تهيئتها
في إطار ذات املشروع كشارع املنظر العام و الشهذاء التي ُهيأت في إطار الصفقة رقم  47/05و كذا شارع احلزام الكبير
الذي بوشرت فيه األشغال مبقتضى الصفقة رقم  ( 58/09احلصة ).I
وعالوة على ذلك ،فإن مشروع التراموي أثر على صيرورة صفقات طرقية أخرى كالصفقة رقم  22/07التي تهم تهيئة
شارع علي يعتة مببلغ قدره  9.338.201,00درهم والتي عرفت توقفا يفوق سنتني و  8أشهر مببرر انتظار وضوح املعطيات
فيما يخص مستر التراموي ،في حني أنه كان بإمكان اجلماعة احلصول على املعلومات التي تنقصها في هذا املوضوع
سيما و أنها عضو في مجلس إدارة شركة « .» casa transports
وتبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —االلتزام بحصر دقيق و حتديد معقلن لألولويات و احلاجيات املعبر عنها في املشاريع الطرقية حتى يتسنى
برمجتها بشكل سليم في امليزانية اجلماعية؛
— —العمل على تصنيف وتراتبية الشبكة الطرقية وعلى تبويب األشغال املزمع إجنازها باالستناد إلى دراسات
معمقة تهدف إلى حتديد طبيعة حركة السير وصنف األراضي التي ستشيد فوقها الطرقات و املعطيات
املناخية حتى يتم تبني التركيبة الطرقية املثلى؛
— —العمل على حتديد أماكن األشغال املبرمجة في دفاتر الشروط اخلاصة بالصفقات الطرقية؛
— —السهر على إشراك مختلف املصالح و األقسام اجلماعية املعنية بصفقات الطرق و التهيئة احلضرية ،وذلك
في كل من مسلسل حتديد احلاجيات و تسطير األولويات وكذا مسلسل اللجوء إلى املنافسة ومراقبة إجناز
األشغال املبرمجة؛
— —العمل على التنسيق الوثيق مع شركات تدبير الشبكات التحتية و التي من شأن تدخالتها أن تُتلف الشبكة
الطرقية وإلزامها باحلصول على ترخيص مسبق قبل كل عملية حفر اخلنادق؛
— —السهر على إشراك الشركة املفوض لها امتياز تدبير مرفق التطهير السائل في إعداد دفاتر الشروط اخلاصة
بصفقات الطرق و في حتديد أقطار قنوات صرف مياه األمطار؛
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— —حث الشركة املفوض لها تدبير مرفق التطهير السائل على املشاركة في تسلم أشغال صرف صبيب مياه
األمطار و العمل على احلصول على ترخيصها قبل كل عملية ربط بشبكة الصرف الصحي؛
— —السهر على إصدار قرار التصفيف قبل الشروع في إجناز كل مشروع للتهيئة الطرقية الذي يهمه.

6 .6النقائص املسجلة على مستوى الدراسات املسبقة لتأطير احلاجيات
عدم تغطية الشبكة الطرقية ملدينة الدار البيضاء بدراسات مسبقة
لوحظ عند افتحاص  27صفقة للدراسات و اخلدمات اخملبرية املنجزة من سنة  2004إلى سنة  2011أنها لم تهم سوى
 31طريقا و  69مدارا ،أو بالتالي فهي نتيجة ضعيفة جدا مقارنة مع عدد الطرقات و املدارات املعاجلة في إطار صفقات
االشغال املبرمة.
عالوة على هذا فإن هذه الدراسات تهم أحيانا طرقا و مدارات لم يتم قط إدراجها في صفقات األشغال ،وميكن هنا
استحضار أمثلة مدار شارع غاندي /طريق اجلديدة و مدار طريق أزمور /شارع سيدي عبد الرحمان و كذا شارع  Bوالتي
كانت موضوع صفقة الدراسة رقم  106/05مببلغ  1,68مليون درهم.
حتديد تركيبة الطرقات بدون دراسات
تضع اجلماعة عادة دفتر التحمالت اخلاصة بصفقات الطرق بدون إجناز دراسات معمقة التي تقضي إلى تركيبات طرقية
مثلى.
وعلى سبيل املثال ميكن سرد حالة الصفقة رقم ( 47/05أشغال بناء الطرقات – حصة رقم  4مببلغ  18,58مليون درهم)
والصفقة رقم ( 34/08أشغال تهيئة و تقوية مختلف الطرقات اجلماعية – حصة رقم  1مببلغ  42,84مليون درهم) .أما
بخصوص الصفقة رقم ( 46/2010أشغال تهيئة شارع  2مارس مببلغ  18,5مليون درهم) فإن التركيبة الطرقية لم حتدد
سوى على سبيل االستئناس.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أشغال تكسية الطريق بطبقات  GBBو  BBاملنجزة في إطار الصفقة رقم ( 13/08أشغال تهيئة
الطريق  RN11مع محول مكة مببلغ  74,65مليون درهم) مت تنفيذها دون اعتماد تركيبة طرقية نهائية.
إدراج بنود غير واضحة في دفاتر الشروط اخلاصة
عند حتليل دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقات الطرقية لوحظ أنها حتتوي على بنود غير واضحة وهو ما قد يفضي
إلى تأويالت متضاربة .وتكرس األمثلة التالية هذا املعطى :
— —تشير املادة  53من الصفقة رقم  04/34إلى أن مادة  GNAتشكل طبقة األساس (  )fondationفي حني أنها ما
بينية (  )assise؛
— —و ينص كذلك دفتر الشروط اخلاصة للصفقة رقم  04/81على أن الصالبة ( )duretéهو مؤشر لقياس جودة اإلسفلت
بينما تقاس هذه األخيرة بقابليتها لالختراق ()pénétrabilité؛
— —ال حتدد دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقات  06/83و 07/24و 07/22و 06/23و 08/34و 08/46و 08/127و08/132
وسجلت نفس املالحظة بالنسبة لطبقات األرصفة
و 09/58و 10/93و 10/94سمك الطبقات املكونة للطرقاتُ .
كما هو الشأن بالنسبة للصفقتني  07/24و08/46؛
— —تتضمن أحيانا دفاتر الشروط اخلاصة بعض املقتضيات املتناقضة على غرار املادة  56من الصفقة رقم  07/22التي
حتدد سمك طبقة اإلسمنت املكونة للرصيف في  8سنتمتر ( معايرة  250كلغ/م )3و باملوازاة مع ذلك فإن املادة 66
تشير إلى سمك  5سنتمتر ( معايرة  200كلغ/م)3؛
— —نفس املالحظة ُسجلت بالنسبة للصفقتني  08/153و 08/132حيث إن املادة  58تشير إلى سمك  8سنتمتر عكس
املادة  70التي تنص على  5سنتمتر؛
— —إن دفاتر املقتضيات اخلاصة بالصفقات (82 /04املادة  )72و( 08/34املادة  )72و( 08/46املادة  )65و  08/153و 08/132
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و ( 09/58حصة رقم  1و – 3املادة رقم  )2-4و( 10/93حصة رقم  1املادة رقم  )2-4حتتوي على صيغة ال تستقيم مع
املنطق وهي « تطبق األثمنة على البيان املتري النظري في الواقع بناء على التصاميم plans et profils en longs-
-et en traversبحيث إن هذه الصيغة املبهمة ال متكن بشكل دقيق من حتديد أسس تقديرات الكميات املنفذة.
غياب ملفات تنفيذ الصفقات
مت تسجيل جلوء اجلماعة في أغلب احلاالت إلى تنفيذ الصفقات في غياب ملفات التنفيذ ،وذلك رغم أهميتها البالغة في
حتديد الكيفيات التقنية إلجناز األشغال موضوع خذه الصفقات وتشمل هذه امللفات على اخلصوص املقاطع الطولية
و العرضية للطرقات املبرمجة و التصاميم املستوية و تصاميم الشبكات حتت أرضية .وقد كان هذا حال ،على سبيل
املثال ،الصفقات التالية :
— —رقم  34/04املتعلق بأشغال تهيئة الطرق اجلماعية مببلغ  17,8مليون درهم؛
— —رقم  05/ 121املتعلق بتهيئة شارع أنفا مببلغ  13,99مليون درهم؛
— —رقم  06/ 83املتعلق بتهيئة شارع بيارتز مببلغ  15,89مليون درهم؛
— —رقم  08/ 34املتعلق بأشغال تهيئة و تقوية مختلف الطرقات اجلماعية – حصة  1مببلغ  42,84مليون درهم؛
— —رقم  2010/ 46املتعلق باعادة تهيئة شارع  2مارس مببلغ  18,50مليون درهم.
إقحام غير مبرر ألشغال اإلنارة العمومية في صفقات الطرقات
تنص املادتان  8و  35من دفتر التحمالت اخلاصة باإلنارة العمومية املرافق للعقد املراجع للتدبير املفوض لتوزيع الكهرباء
و املاء والصرف الصحي واإلنارة العمومية على أن شركة  LYDECملزمة بتقدمي برنامج للصيانة وجتديد و توسيع شبكة
اإلنارة العمومية.
لكن رغم ذلك فإن اجلماعة ال زالت تدرج في صفقاتها املتعلقة بالطرقات وتؤدي أشغال خاصة بإقامة عتاد اإلنارة
العمومية و كمثال على ذلك الصفقتني رقم  08/13و  08/46املتعلقتني تباعا بتهيئة الطريق الوطنية رقم  11وشارع
الكورنيش حيث بلغ حد الكسب الفائق عن اجلماعة بشأنهما ما قيمته  21,1مليون درهم.

7 .7النقائص املسجلة على مستوى مساطر إعالن طلبات العروض و اللجوء إلى املنافسة و اختيار
العروض
اللجوء املتكرر إلى صفقات التسوية
مبناسبة التحقيقات املنجزة ُسجل تواتر جلوء اجلماعة إلى صفقات التسوية كما هو شأن الصفقات رقم 04/32ورقم
 04/34ورقم  05/47ورقم  05/48ورقم 05/121ورقم 06/19ورقم 06/83ورقم 06/23ورقم  06/22ورقم  07/124ورقم 08/13
ورقم  08/34ورقم  08/154ورقم ( 09/58حصة رقم  )1ورقم .10/09
في ذات االجتاه ،فان قيمة األشغال املنجزة قبل إصدار أوامر الشروع في اخلدمة تصل إلى مبالغ مالية مهمة كما هو مبني
في األمثلة الواردة في اجلدول أسفله :

مراجع الصفقات

املبلغ بالدرهم

05/47
08/34
( 09/58حصة رقم )1
93/10

18.578.739,00
42.837.540,00
31.843.800,00
41.299.200,00

تقدير األشغال املنجزة قبل
أوامر الشروع في العمل
بالدرهم
1.169.457,24
2.224.970,09
566.476,20
1.130.951,47

النسبة املأوية مقارنة مع
مبلغ الصفقة
% 6,29
%5
%2
%3
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غياب مرجع لألثمنة
من خالل التحريات املنجزة تبني غياب مرجع لألثمان الذي يعد ضروريا إلعداد أمثل للثمن التقديري لصاحب املشروع
وتقييم أجنع لعروض املتنافسني .عالوة على ذلك ،فإن غياب هذا املرجع من شأنه جتريد أعمال جلنة فتح األظرفة من
املوضوعية الالزمة عند دراستها لعروض املتنافسني.
عدم اللجوء التلقائي لطلب تعليل العروض املفرطة أو املنخفضة بكيفية غير عادية
لقد حددت املادة  40من مرسوم رقم  2.06.388شروط و كيفية تقييم عروض املتبارين عن طريق وضع احلد الذي مبوجبه
يعتبر العرض مفرطا أو منخفضا بكيفية غير عادية و هو  25باملائة من املعدل احلسابي الناجت عن الثمن التقديري الذي
وضعه صاحب املشروع و معدل العروض املالية للمتنافسني اآلخرين.
لكن اجلماعة لم تُفعل مقتضيات هذه املادة مما أدى إلى عدم كشف جملة من التناقضات ذات الطابع االقتصادي كما
هو احلال بالنسبة للصفقات رقم  08/13و 08/46و 08/153و( 10 /93حصة رقم  )1و 10/ 46التي كان فيها عدد اخلدمات
املقترحة بأثمنة تتجاوز معدل  % 25السابق الذكر على التوالي  % 44و % 57و  % 92و % 36و % 49مقارنة مع العدد
اإلجمالي لألثمنة املقترحة.
إضافة إلى ذلك ،مت تسجيل فوارق هامة بني األثمنة األحادية املقدمة من نائل الصفقة و املعدل احلسابي الناجت عن الثمن
التقديري الذي وضعه صاحب املشروع و معدل العروض املالية لباقي املتنافسني بلغت زائد  % 2033وناقص  % 85على
التوالي بالنسبة للصفقتني رقم  ( 08/46الفقرة  :أشغال توريد وتشجير (  ) pittosporumورقم  ( 2010/46الفقرة :
أشغال التوريد و إجناز بالطات من  résine 100*100ملونة على األرصفة).
فوارق في األثمنة االحادية لبعض األشغال غير مبررة تقنيا
تعرف األثمنة األحادية لبعض األشغال من ذات النوع املنجزة في نفس الصفقة أحيانا فوارق غير مبررة كما هو شأن
الثمن األحادي اخملصص للخليط اإلسمنتي لطبقة السير احملدد في  389درهما للطن ،وكذا وثمن اخلليط اإلسمنتي
اخملصص لتسوية مستوى الطريق( الذي بلغ  444درهما للطن في إطار الصفقة رقم  05/47املتعلقة بأشغال بناء
الطرقات – حصة رقم  .4نفس املالحظة ُسجلت بالنسبة لثمن أعمال احلفر الذي يعادل ثمنه األحادي  48درهما للمتر
املكعب بالنسبة ألشغال التتريب و 42درهما للمتر مكعب بالنسبة ألشغال الصرف الصحي(.
كما مت الوقوف على نفس املالحظة في الصفقة رقم  08/46اخلاصة بتهيئة شارع الكورنيش على اعتبار أن الثمن األحادي
للكشط ( ) décapageهو  25درهما للمتر مربع ،في حني أن ثمن أعمال حفر األرصفة و الطرقات يعادل  69درهما للمتر
مكعب رغم كون هذه األعمال متشابهة مع العلم أن سمك أعمال الكشط بلغ  12سنتمرا.
هذا التباين في األثمنة الغير املبرر من الناحية التقنية على اعتبار أن األمر يتعلق بنفس األشغال أو بنشر نفس املادة ،نتج
عنه ضررا بالنسبة للجماعة قدره  1.116.847,35درهم (  310.514,11درهم بالنسبة للصفقة رقم  05/47و 806.333,24
درهم بالنسبة للصفقة رقم .)08/ 46
و لقد لوحظ أيضا أن مادة  GNA 0/315قد استعملت حتت األرصفة عوض الطرقات مما يخالف مقتضيات دفتر الشروط
اخلاصة إذ كان من األجدر استعمال املواد املنتقاة للردم األقل تكلفة (حوالي  45درهما للمتر مكعب) بذل  GNAالذي يبلغ
ثمنه األحادي  215درهما للمتر مكعب.
غياب مسطرة مقننة إلعداد الثمن التقديري
يعتبر الثمن التقديري السري لصاحب املشروع مرجعا مهما للمقارنة بني عروض املتبارين و من مت الكشف عن الفوارق
غير املبررة و املبالغ فيها بالنظر إلى األثمنة املقبولة.
و بالرجوع إلى التحريات املنجزة باجلماعة ،فقد تبني أن هذا الثمن رغم أهميته القصوى،ال يحاط بالعناية الالزمة حيث
مت الوقوف على تقديرات عامة ال تتضمن الكميات و األثمنة األحادية و هو شأن معظم الصفقات املبرمة في سنة 2005
السيما الصفقتني رقم  05/45ورقم .05/ 47
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كما لوحظ أن األثمنة التقديرية مجملة ال تتضمن تفاصيل حول الكميات واألثمنة كما ال تشير أحيانا إلى واضعها مما
ال يسمح للجنة فتح األظرفة و ال ملهمات املراقبة باحلصول على معلومات إضافية وإيضاحات أخرى .و كأمثلة على ذلك
ميكن ذكر الصفقات رقم  06/23ورقم  07/24ورقم  07/22ورقم  08/153ورقم ( 2010/93حصة رقم .)1
كما أن بعض التقديرات اتسمت بأخطاء في احلساب مما أثر على قيمة مبالغها ونخص بالذكر هنا الصفقات رقم 10/93
(حصة رقم  )1ورقم ( 09/58حصة رقم  )3ورقم  .08/46و جدير بالذكر أن الصفقة رقم  08/46املتعلقة بتهيئة شارع
الكورنيش ( 98.465.124,00درهم) كان ثمنها التقديري الصحيح هو  77.231.491,2درهم عوض  82.137.334,8درهما أي
بفارق يصل إلى  4.905.843,60درهم نتيجة في أخطاء التصفية.
وتبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي مبا يلي :
— —اللجوء إلى الدراسات قبل عقد الصفقات املتعلقة ،إجناز الطرقات بغية حتديد بنيات مثلى للطرق واألرصفة
و ذلك بحسب االستعمال اخملصص لها؛
— —إعداد مرجع لألثمنة مع حتيينه بانتظام و ذلك بهدف تسهيل عملية إعداد األثمنة التقديرية و املقارنة
الناجعة بني عروض املترشحني؛
— —السهر على تفعيل آلية مراقبة األثمنة األحادية و عروض املتبارين املنصوص عليها في املادة  40من مرسوم
الصفقات العمومية؛
— —ايالء األهمية البالغة للثمن التقديري عن طريق تفصيل محتواه و إبراز واضعه و التحقق من العمليات
احلسابية و أخيرا وضع قواعد كفيلة بتحديد األثمنة األحادية لألعمال الواردة فيه.
عدم انتظام معايير االنتقاء في أنظمة االستشارة
تبني من خالل فحص أنظمة االستشارة املعدة من طرف اجلماعة أن مقاييس قبول املتنافسني و كذا مقاييس اختيار
و ترتيب العروض تتغير من طلب عروض إلى آخر مما قد يؤثر على وجاهة القرارت املتخذة من طرف جلان فتح األظرفة.
وعلى سبيل املثال فإن أنظمة االستشارة اخلاصة بالصفقات رقم  08/13ورقم  08/153ورقم ( – 09/58احلصتان  1و  )3ال
تتضمن مراكز للتنقيط لتقييم املوارد البشرية و اإلمكانيات املالية و اإلمكانيات التقنية و مستوى التحمالت (plan
 .)de chargeكما أن تنقيط املوارد البشرية (املهندسني والتقنيني) يختلف من صفقة ألخرى كما هو احلال بالنسبة
للصفقات رقم  06/83ورقم  08/46ورقم  10/93ورقم  .10/46نفس املالحظة ُسجلت بالنسبة لتنقيط اإلمكانيات املالية
في الصفقات رقم  46/08ورقم  93/10ورقم .10/46
من جهة أخرى ،ورغم أن املادة رقم  22من املرسوم رقم  2. 95. 482اعتبرت ان أجل اإلجناز يعد من املعايير املعتمدة لتقييم
عروض املتنافسني إال أنه تبني أن اجلماعة تحُ دد آجال التنفيذ بصفة أحادية دون إعطاء فرصة للمتنافس من أجل اقتراح
آجال أقصر.
و جتدر اإلشارة إلى أن آجال التنفيذ غالبا ما تكون موحدة و غير مرتبطة بصعوبة الورش كما هو احلال في الصفقات
 08/132و  09/58و  09/59التي نصت على أجل ثالثة أشهر.
جتاوزات عملية متحيص العروض التقنية من طرف اللجنة التقنية الفرعية
أفضى فحص التقارير املعدة من طرف اللجنة التقنية و كذا امللفات التقنية إلى جملة من املالحظات تخص كيفيات
متحيص العروض.
فبالنسبة للصفقة رقم  05/47املتعلقة بأشغال بناء الطرقات (حصة رقم  )4يفيد محضر اللجنة الفرعية التقنية بأن
الشركة  Lتتوفر على  64مرجعا في حني أن تدقيق امللف التقني خلص إلى أن هذه الشركة ال تتوفر سوى على  30مرجعا.
فيما يخص الصفقة رقم  05/45التي تهم أشغال تهيئة األرصفة و املدارات مت تقييم الشركتني Gو  Cبنفس الطريقة
رغم أن الشركة  Cتتوفر على  4تقنيني في حني تتوفر الشركة  Gعلى  9مهندسني و  14تقنيا و تعتزم تعبئة أربعة
مهندسني آخرين وخمسة تقنيني للوفاء بالتزاماتها في هذا املشروع.
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وقد مت تسجيل مالحظات مماثلة بالنسبة للصفقات رقم  06/83املتعلقة بتهيئة شارع  Biaritzورقم  08/13اخلاصة
بتهيئة الطريق  RN11ورقم  08/132التي تهم أشغال تهيئة املدارات و مفترقات الطرق (احلصة رقم ).1
وجدير باإلشارة في هذا الصدد أن أي جتاوز في عمل اللجنة الفرعية التقنية من شأنه أن يؤثر ال محالة على نتائج طلب
العروض و قد يتسبب في تفضيل متنافس على آخر.

8 .8نقائص على مستوى عمليات تتبع و مراقبة تنفيذ الصفقات
مسك غير مالئم لدفاتر و محاضر اجتماعات األوراش
لقد مت الوقوف على غياب دفاتر األوراش للصفقات املدققة رغم كونها وثائق تنظيمية تنص عليها دفاتر الشروط اخلاصة،
كما لوحظ أن محاضر األوراش حترر على وريقات ال تتضمن البيانات الشاملة حول وقائع تنفيذ األشغال.
زيادة على ذلك ،فإن دورية االجتماعات األسبوعية اخلاصة باألوراش ناذرا ما يتم احترامها ،وقد لوحظ ذلك في الصفقات
رقم  04/82ورقم  05/47ورقم  07/22ورقم  09/18والتي بلغ عدد محاضر األوراش فيها على التوالي  6و 20و 12و 7بذل 40
و 40و 23و.14
غياب الرسوم التخطيطية ( )croquisالبيان املتري و املسح الطبوغرافي
إن الكميات الواردة في جداول املنجزات ،و رغم أهمية املبالغ املؤداة التي تترتب عنها ،ال تكون معضدة بقرائن مثبتة
( بيانات مترية تبريرية و رسوم تخطيطية و مسوح طبوغرافية ) كما هو احلال بالنسبة للصفقة رقم  08/46التي بلغت
فيها قيمة األشغال الغير مدعمة بالوثائق الالزمة  22.690.302،45درهم.
نفس املالحظة ُسجلت بشأن الصفقات رقم 04/81ورقم  04/82ورقم  05/47ورقم  05/45ورقم  06/23ورقم  08/13ورقم
.08/153
تقصير في عملية مراقبة وصوالت الوزن
رغم أن طبقتي ( ) BBو(  )GBBتشكالن على األقل  % 40من مبالغ صفقات الطرقات و أساس احتسابهما و أدائهما هو
الطن ،فقد تبني أن مراقبة وصوالت الوزن غير مفعلة من لدن اجلماعة.
كما لوحظ أن اجلماعة ال حتدد في دفاتر الشروط اخلاصة لألماكن اخملصصة لوزن املواد اإلسفلتية مما يفتح اجملال أمام
صاحب الصفقة للقيام بهذه العملية في األمكنة التي يختارها.
عدم إجناز االختبارات والتحاليل اخملبرية بالشكل الدوري املنصوص عليه في دفتر الشروط املشتركة
اخلاص بأشغال الطرق
يحدد الفصل  33من الكتيب رقم 1من دفتر الشروط املشتركة اخلاص بأشغال الطرق عدد و موضوع التحاليل اخملبرية
التي يتعني إجنازها للتحقق من جودة و سالمة مواد قارعة الطريق وهي  GNF، GNA، GBBو.BB
وبالرغم من ذلك ،فإن عدد التحاليل و االختبارات املنجزة في جميع صفقات الطرق هي أقل بكثير من عدد االختبارات التي
تتطلبها أشغال الطرق كما حددها دفتر الشروط املشتركة اخلاص باألشغال الطرقية .هذا الوضع من شأنه أن يحول دون
قيام اجلماعة باملراقبة أو التتبع املنوطني على الوجه املطلوب.
عدم مصادقة مصالح اجلماعة على التعاقد بالباطن مع شركات املناولة
ال يتم تبليغ اجلماعة باألعمال املتعاقد بشأنها من الباطن مما يحول دون تفعيل املراقبات املنصوص عليها في مرسوم
الصفقات العمومية و كمثال على ذلك الصفقات رقم  04/81ورقم  05/121ورقم  08/13ورقم  08/46التي تضمنت أعماال
املناولة املتعلقة بالقناطر و التشوير األفقي و العتاد احلضري و غرس النباتات.
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9 .9أداء غير مبرر لبعض اخلدمات
أداء غير مبرر ملصاريف إقامة األوراش
أدت اجلماعة مصاريف إقامة األوراش اخلاصة ببعض الصفقات الطرقية رغم تنصيص دفاتر شروطها اخلاصة على كونها
جزء من األثمنة األحادية لألشغال املزمع إجنازها.
وقد كان هذا ،على سيبل املثال ،حال الصفقتني رقم  04/82ورقم  08/46التي نصت دفاتر شروطها اخلاصة على هذا
املقتضى تباعا في املادة  71و الفقرتان  3و  4من املادة  64مما ترتب عنه ضرر للجماعة قيمته  2,72مليون درهم.
أداءات غير مستحقة نتيجة عدم مراجعة األثمنة
ال تفعل اجلماعة آلية مراجعة األثمنة باستثناء الصفقة رقم  ( 09/58حصة رقم  1و  ) 3التي عرفت إصدار كشف
احلساب الرابع لتأدية مبلغ مراجعة األثمنة لصالح نائل الصفقة بطلب منه.
وبناء على عينة من سبع صفقات ،مت تقييم الضرر الذي تكبدته اجلماعة نتيجة عدم مراجعة األثمنة في مبلغ 16,97
مليون درهم.
عدم تطبيق غرامات التأخير
تبني من املعلومات املتوفرة بجداول املنجزات و محاضر الورش وتقارير التجارب أن أشغال إصالح وتهيئة الطرقات تستمر
حتى خالل التوقفات املعلنة من لدن اجلماعة .وهكذا يكون مجموع املبالغ املؤداة دون وجه حق للمقاولني بسبب عدم
تطبيق غرامات التأخير اخلاصة بالصفقات رقم  06/ 83و  08/ 46و ( 09 /58احلصة  Iو ) IIIورقم ( 10 /93احلصة  )Iيقدر ب
 4,15مليون درهم.
أداء املعامالت دون إجناز اخلدمة
يتضح من خالل املقارنة بني كمية األشغال املفصلة في جداول املنجزات والكميات الواردة بالكشوفات و املؤداة في
إطار الصفقات رقم  5 /121ورقم  23/ 06ورقم  07 /24ورقم  08 /46ورقم ( 09 /58احلصة (  )IIIأن اجلماعة أدت ما قيمته
 14.412.521,40درهم دون إجناز أي خدمة.
كما ُسجل أيضا أداء مبالغ تهم توريدات اإلسفلت اخلشن  GBBبالنسبة للطبقة األساس وتشكيل الطريق واإلسفلت
الناعم ( BBبالنسبة لطبقة لتكسية موضوع الصفقة رقم  ،08 /46وذلك قبل إجناز اخلدمة املتعلقة بها يصل مبلغ
هذه املعامالت إلى  525.945,48درهم.
أداء مبالغ لتسديد أشغال إضافية عن طريق تشبيهها بأعمال واردة في جدول األثمان
بعد التمحيص في الصفقات رقم  05/47ورقم  05/45ورقم  07/01ورقم  08/46ورقم  08/141مت الوقوف على إجناز أشغال
إضافية غير مبرمجة سابقا سددت مبالغها على أساس انها واردة في جدول األثمان .هذه املمارسات عالوة على كونها
تخل بشروط املنافسة و ال حتترم قواعد االلتزام و األمر بصرف النفقات العمومية ،فقد تسببت في اداء أشغال غير منجزة
قيمتها  120.588,12درهم؛
إدراج أجزاء لم تشملها أشغال التتريب في جداول املنجزات
كشف الفحص التفصيلي لكميات أعمال احلفر الواردة في جداول املنجزات  ،وخاصة املساحات املأخودة باالعتبار عند
حتديد الكميات املنجزة  ،أنها ال حتدد دائما بالدقة املطلوبة.
في هذا الصدد مثال ،ال يتم خصم املساحات التي ال حتتاج إلى اجناز تتريبات ،كما هو شأن املساحات اخملصصة لألشجار
وأماكن فوهات الصرف الصحي ،من املساحات املضمنة في جداول املنجزات.
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و قد كان هذا حال الصفقات رقم  05 /47و  05/ 45و  06/ 83و  08 /46و  08 /153الشيء الذي تسبب للجماعة في ضرر
مببلغ  329.753,61درهم.
املبالغة في كميات  GNAو  GNFو طبقة التشريب
في الصفقة رقم  08/ 46مت احتساب كمية  GNAالتي نشرت في اجلزء الواقع بني شارع البحر االدرياتيكي و نهاية املتنزه
بشكل مبالغ فيه ،مما ترتب عنه دفع اجلماعة مبلغ غير مستحق يقدر على األقل ب  230.561,70درهم.
كما أن الطول اخلطي املمكن إجنازه ،في نفس املقطع ،بالنسبة لطبقات  GNFو التشريب ال ميكن أن يتجاوز  357مترا
طوليا ،و هو ما ترتب عنه يوازي احلدود اخلطية جلوانب األرصفة T4املوضوعة ،بدال من  650مترا طوليا املزعوم إجنازها وفق
جدول املنجزات.
هذه الزيادة أدت إلى دفع اجلماعة ملبلغ غير مستحق يقدر على األقل ب  241.285,5درهم.
الزيادة في السمك ترتب عنه دفع مبالغ غير منصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة
لقد نصت دفاتر الشروط اخلاصة للصفقتني رقم ( 09 /58احلصة األولى والثالثة) و رقم ( 2010/ 93احلصة األولى) على أن
التكاليف الناجتة عن الزيادة في سمك طبقات الطريق مضمنة في األثمان االحادية الواردة في جداول األثمان خاصة في
املقاطع التي يتم فيها تعزيز و تقوية الطريق .كما حددت أيضا دفاتر الشروط اخلاصة السالفة الذكر قد حددت سمك
طبقة إعادة التشكيل في  3سنتمر مع إغفالها حتديد سمك الطبقات االخرى.
إن احلساب التقديري ،لسمك طبقات إعادة التشكيل املذكورة ،بناء على الكتل احلجمية الواردة في تقارير التحاليل
املنجزة ،أبرز أداء اجلماعة مببلغ قدره  1.092.125,84درهم.
وضع كميات بجداول املنجزات تفوق التسليمات الفعلية
يفيد حتليل جداول املنجزات املتعلقة بالصفقة رقم ( 58/09احلصة (  )IIIوخصوصا األشغال املنجزة بشارع أبي ذر الغفاري
واملتعلقة بطبقة اعادة التشكيل ،أن الكميات املضمنة بجدول املنجزات تفوق الكميات املنجزة فعليا إذ أن الكميات
الواردة بجداول املنجزات والتي مت صرفها حددت في  2.293,36طن في حني أن الكميات املوردة فعال هي في حدود 1.782,66
طن ،ترتب عنه أداء مبلغ غير مستحق قدره  294.776,04درهم.
أداء غير مستحق متعلق بأشغال تنصيب القضبان احلديدية
في الصفقة رقم  04 /82يتبني من مقارنة كميات جداول املنجزات و الكميات املستخلصة من تصاميم اإلجناز املتعلقة
بالصفقة رقم  04/82وجود فرق يساوي  2.571,92كيلو غرام من احلديد الصلب أي بزيادة غير مبررة قدرها 32.251,87
درهم .جتدر اإلشارة إلى أن هذه الكلفة مرشحة للزيادة خاصة أن الوضعية األخيرة لألشغال املنجزة والتي مت تسديد
بعد ،تفيد بأن كمية القضبان احلديدية التي مت وضعها تبلغ  172.959,9كيلو غرام ،مما سيتسبب في مبلغ غير مستحق
بقيمة  68.004,00درهم.
ويعزى هذا التفاوت املسجل على إثر مقارنة جداول املنجزات و تصاميم التنفيذ إلى كون هذه اخلدمات اجنزت في إطار
اجملموعات التقنية و أغطية اجملاري في حني أن قضبان هذه العناصر مضمنة في أثمنتها األحادية .نفس املالحظة
ُسجلت في الصفقة رقم  83/04و بالتالي تكون املبالغ املؤداة بدون وجه حق برسم الصفقتني السالفتني الذكر تقدر ب
 136.008,00درهم.

1010النقائص املسجلة على مستوى تدبير أشغال الطرقات
عدم حتميل اجليران تكاليف هدم اجلدران الفاصلة
في غياب قرارات التصفيف يترامى أحيانا السكان القاطنون بجوار الطريق على امللك العام.
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و في هذا الصدد وعند إجناز أشغال تهيئة الشبكة الطرقية ،تتحمل اجلماعة مصاريف هدم و بناء اجلدران احملاذية للملكية
اخلاصة للجيران .و لقد بلغ حجم الضرر الناجم عن هذه املمارسة حوالي  2,81مليون درهم.
و جتدر اإلشارة أن اجلماعة ال تقوم بتحصيل مساهمة اجليران في نفقات جتهيز و تهيئة الطرقات و احلواشي العامة رغم
كون هذه املساهمة منصوص عليها في القانونني رقم  30.89و  47.06املتعلقني بجباية اجلماعات احمللية.
حتمل أشغال خارج اختصاص اجلماعة
كشفت كنانيش جداول املنجزات املفتحصة أن اجلماعة أجنزت أشغاال لترميم طرقات توجد بداخل مؤسسات ال تدخل
في اختصاصاتها كاملدارس و املراكز الصحية و املؤسسات السجنية .ولقد بلغ الضرر فقط بالنسبة للصفقات رقم
 04/34ورقم  06/23ورقم  07/22حوالي  970.954,60درهما.
تغييرات طالت احملاور الطرقية املزمع إجنازها
نظرا لضعف جودة الدراسات التقنية فإن أشغال الطرق املبرمجة تعرق تغييرات كثيرة وناذرا ما يتم تنفيذها ،إذ تلجأ
اجلماعة إلى استبدال احملاور املبرمجة في الكنانيش اخلاصة مبحاور مغايرة كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم
 08/153ورقم  08/132ورقم  08/141ورقم ( 09/58احلصتان  1و  )3ورقم  09/18ورقم ( 10/93احلصة رقم  .)1هذا و تقدر قيمة
احملاور غير املبرمجة في هذه الصفقات ب  35.991.819,17درهم.
إصدار أوامر بالتوقف غير مبررة
يتبني من خالل مراجعة مستندات و وثائق الصفقات الطرقية (دفاتر جداول املنجزات و محاضر األوراش و تقارير التحاليل
و كذا الصور املأخوذة عن األوراش) أن اجلماعة عادة ما تصدر أوامر بالتوقف غير معللة بهدف إعفاء صاحب الصفقة من
تسديد غرامات التأخير.
مت الوقوف على هذه املالحظة من خالل تفحص وثائق الصفقات رقم  04/34ورقم  04/81ورقم  05/47ورقم 05/121
(صفقة ملحقة) ورقم  05/45ورقم  06/83ورقم  08/13ورقم  08/46ورقم ( 09/58احلصتان  1و  )3و  10/46التي عرفت
جميعها إصدار  18أمرا بالتوقف غير مبرر.
صفقات عرفت مدد توقف مفرطة
نظرا للنقائص التي تعرفها مسطرة حتديد احلاجيات و إعداد الدراسات و تنفيذ أشغال الطرق فإنه صار من املعتاد أن
تصدر اجلماعة أوامر بالتوقف ملدد تتجاوز السنة الكاملة كما يتضح من خالل اجلدول التالي :

موضوع الصفقة

املبلغ

عدد التوقفات
املأمور بها

مدة التوقفات
املتراكمة باأليام

مراجع
الصفقات
04/81

الصفقة  04/ 81املتعلقة بأشغال
تهيئة شارع العماالت

18.296.598,60

05

804

06/83

الصفقة  06/83املتعلقة بأشغال
تهيئة و توسيع و جتهيز شارع بياريز

15.983.766,00

04

1120

07/01

الصفقة  07/01املتعلقة بتهيئة
و بناء املمر التحتي شارع الروداني-
شارع بئر انزران

21.628.401,91

03
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الصفقة  07/24املتعلقة بأشغال
إعادة تهيئة و تقوية مختلف الطرق
مبدينة الدارالبيضاء

14.782.950,00

03

795

07/22

الصفقة  07/27املتعلقة بأشغال
تهيئة شارع علي يعتة

9.393.201,00

01

990

08/153

الصفقة  08/53املتعلقة بإعادة
تهيئة األرصفة حصة 2

30.066.732,00

01

505

08/132
10/33

07/24

الصفقة  08/132املتعلقة بأشغال
تهيئة املدارات و مفترقات الطرق
حصة 1

15.866.700,00

03

756

الصفقة  10/33املتعلقة بأشغال
تهيئة الطريق BO50

22.886.580,00

03

526

ومعروف أن متديد آجال تنفيذ الصفقات الطرقية ،عالوة على كونه يتسبب في اضطرابات للسير تسبب إزعاجا للجيران
و مستعملي الطرقات على اعتبار أن الطرقات املزمع اجنازها ال تفتح سريعا أمام حركة السير و اجلوالن.
تهميش الشق املتعلق بتصريف مياه األمطار في صفقات بناء الطرق
إن منشآت جتميع وتصريف مياه األمطار ال تنجز دائما أو تنجز جزئيا في حني أنه كان يتعني أن حتظى باهتمام بالغ من
قبل الهيئات اجلماعية ،لتصريف مياه التساقطات املطرية ،ال سيما في املواسم املطيرة .و قد ُسجل على سبيل املثال
ال احلصر عدم إجناز منشآت تصريف مياه األمطار في الصفقات رقم  04 /34ورقم  04 /81ورقم  05 /47ورقم  06 /83ورقم
 08 /13ورقم  07 /22ورقم  07 /01ورقم  08 /34ورقم .08 /46
إن تضافر هذه النقائص مع التقصير في تنظيف قنوات التطهير السائل وعدم إجناز املنحدرات الالزمة و كذا أشغال
تسوية مستوى فوهات الصرف الصحي تشكل مصدر الفيضانات املوسمية و ركود مياه األمطار على مستوى سطح
إطار الشبكة الطرقية.
عدم إجناز األغماد و املمرات االحتياطية ( )réservations et fourreaux
بالرغم من التنصيص عليها في دفاتر الشروط اخلاصة بصفقات الطرق فإنه نادرا ما تنجز اجلماعة األغماد واملمرات
االحتياطية مرور األسالك الكهربائية أو الهاتفية أو غيرها من مكونات الشبكات التحت أرضية .وقد ُسجلت هذه
املالحظة على سبيل املثال في الصفقات رقم  04 /81ورقم  05 /121ورقم  06 /83ورقم  07 /22ورقم  08 /46ورقم
 08 /153ورقم  08 /132ورقم ( 09 /58احلصتني  Iو )IIIورقم ( 2010 /93احلصة  )Iورقم .2010/ 46
إن عدم اإلجناز أو اإلجناز اجلزئي لألغماد و املمرات االحتياطية مصدر اإلتالف الذي يطال الطرقات التي يحدثها مدبري
الشبكات ( )LYDECوالفاعلون في ميدان االتصال و األطراف األخرى التي تتدخل بحكم نشاطها في الشبكة الطرقية.
ضعف التسهيالت و الولوجيات التي يوفرها الفضاء العمومي
من املؤكد أن الفضاء العمومي احلضري ،ومن ضمنه الطرق و األرصفة بالدار البيضاء ،ال يوفر الولوج لألشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ،خالفا ملقتضيات االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص املعاقني ،والتي صادق عليها املغرب
منذ  14أبريل  ،2009و نص عليها القانون رقم  10.03املتعلق بالولوجيات.
كما يعرف الفضاء العمومي خصاصا في فوهات مكافحة احلرائق إذ ُسجل عند افتحاص صفقات الطرق تغييب اجلماعة
إلجناز هذه الفوهات باستثناء الصفقة رقم  08/ 46واملتعلقة بتهيئة الكورنيش والتي ينص جدول أثمانها على إجناز 13
فوهة ملكافحة احلرائق ،غير أنه لم ينجز هذه الفواهات عند نهاية الصفقة.
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1111إجناز أشغال غير مطابقة ملقتضيات دفاتر الشروط اخلاصة و دفاتر الشروط املشتركة اخلاصة
بأشغال الطرق
عدم احترام تركيبات الطرق و األرصفة احملددة في دفاتر الشروط اخلاصة
تبني من خالل التحريات املنجزة أن بعض أشغال الطرقات تنجز بصورة ال توافق مقتضيات دفاتر الشروط اخلاصة
املتعلقة بسمك الطبقات الطرقية.
و ميكن هنا استحضار حالة الصفقة رقم  ( 47/05أشغال بناء الطرقات احلصة رقم  )4و التي بفعل جتزئ األشغال املنجزة
(  58عملية عمت تقريبا جميع مقاطعات مدينة الدار البيضاء) شابتها النقائص التالية :
— —التبليط بواسطة اإلسمنت من نوع (  )béton refluéأجنز أحيانا بدون النشر املسبق لطبقة  GNAالورقة رقم  15من
كناش جداول املنجزات) و هو ما يخالف مقتضيات املادة  57من دفتر التحمالت اخلاصة؛
— —في حي لال مرمي األزقة لم تبلط إال بواسطة  GNAو بدون نشر مادتي  GNFو  ( .GBBالورقة رقم  6من كناش جداول
املنجزات ) .كما أن مادة  GNAلم تنجز إال بسمك  15سم في حني أن دفتر التحمالت حدد لها سمك  25سم.
— —يُستشف من الورقتني  17و  19من كناش جداول املنجزات أن التركيبة الطرقية املنجزة هي  20سم (GNA) + 6
سم ( )BBفي حني أن التركيبة احملددة في دفتر التحمالت اخلاصة هي  30سم ( GNF)+ (GNA) 25سم )BB (10 +
سم ( .) GBB + 6
وفي نفس السياق ،ميكن أيضا االستدالل بأشغال الصفقة رقم  08 /141التي عرفت تكسية األرصفة على أوجه متعددة
و مختلفة وفي ظل غياب تركيبة منوذجية لألرصفة منبثقة عن دليل للمساطر التقنية .فقد عمد املقاول تارة إلى
تكسية األرصفة بطبقة  GNAمغطاة بطبقة من اإلسمنت و طبقة من ( BB 0/6شارع  2مارس و شارع انفا) و تارة أخرى
يتم نشر طبقة  BB 0/6مباشرة فوق طبقة ( GNAحي الداخلة ،وحي املسيرة ،وحي مراد ،وحي ملياء املتواجدة مبقاطعة
الصخور السوداء) .وكما مت الوقوف أيضا في حي حمارة مبقاطعة موالي رشيد على نشر طبقة  GNAمكسية فقط
بطبقة التشريب.
نشر  GNAحتت حواشي الرصيف
جميع دفاتر الشروط اخلاصة للصفقات املفتحصة تشمل نشر طبقة رملية بسمك  10سنتمترات و طبقة من اخلرسانة
بكثافة  250كيلو في املتر املكعب و بسمك  5سم.
لكنه اتضح من خالل فحص جداول املنجزات للصفقات الطرقية أن  GNAنشرت حتت جوانب الرصيف ،خالفا للمقتضيات
التعاقدية ،مما نتج عنه خسارة للجماعة ودفوعات غير مستحقة للمقاولني مبلغها  402.947,42درهم بالنسبة
للصفقات رقم  05/ 45ورقم  05 /47ورقم  08 /13ورقم  08 /34ورقم 08 /46ورقم .08/ 132
غياب التجارب و التحاليل اخملبرية بالنسبة لإلسفلت و القواديس
ُسجل عدم إجناز التجارب والتحاليل اخملبرية من أجل التحقق من جودة اإلسفلت اخلاص باألرصفة من نوع  ATو ، AC1وذلك
بالرغم من أهمية املبالغ املرصودة لتوريد و إعمال هذه املواد كما هو احلال بالنسبة للصفقة رقم  77/06حيث بلغت فيها
قيمة هذه األشغال  10,29مليون درهم ،أي ما يعادل  % 40من مبلغ الصفقة.
كما أن التجارب املفروض القيام بها في شان القواديس من قبيل التجارب املتعلقة بالضغط و عدم التسرب و األبعاد
(  )écrasement, étanchéité et contrôles dimentionnelsال تنجز إال نادرا.
عدم تسلم بعض الصفقات
لوحظ عند تفحص وثائق الصفقات عدم القيام اجلماعة بالتسلم النهائي بل وحتى التسلم املؤقت لبعض الصفقات
بالرغم من االنتهاء من األشغال .و يتعلق األمر على وجه اخلصوص بالصفقات رقم  04/ 82ورقم  04/ 83ورقم  08 /46ورقم
 08/ 127ورقم  08/ 34ورقم .09 /86
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من جهة أخرىُ ،سجل غياب إجناز العمليات التي تسبق تسلم املنشآت وكذا إعمال املراقبات املتعلقة مبطابقة املنشآت
ملواصفات الصفقة خالفا ملقتضيات الفصل  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على األشغال.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالدارالبيضاء مبا يلي:
— —السهر على أن تشمل مقاييس اختيار و ترتيب املتنافسني ,احملددة في نظام االستشارة ,جميع اخلدمات املقرر
إجنازها في إطار املشاريع املبرمجة مع إدراج أجل التنفيذ في مجال هذا النظام؛
— —القيام بالدراسات التقنية الالزمة و املسبقة من أجل ضمان حسن تنفيذ األشغال و احترام شروط املنافسة؛
— —اإلعداد اجليد لدفتر الشروط اخلاصة للصفقات املتعلقة بالطرق و احلرص على عدم مخالفتها للمقتضيات
التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية؛
— —احلرص على عدم إجناز أو تضمني اخلدمات املتعلقة باإلنارة العمومية في دفتر الشروط اخلاصة علما أن هذه
اخلدمة تنجز في إطار التدبير املفوض؛
— —احلرص على حتديد أماكن إجناز األشغال وتنظيم الزيارات امليدانية مع إعداد احملاضر في هذا الشأن؛
— —اإلعداد لكل صفقة متعلقة بالطرق ملف تنفيذ األشغال وتسليمه للمقاول قبل الشروع في إجناز األشغال؛
— —احلد من اللجوء إلى صفقات التسوية وعدم الشروع في إجناز األشغال في غياب املصادقة على الصفقة
وتبليغ األمر باخلدمة؛
— —مسك كناش األوراش والذي من خالله يتم تدوين جميع محاضر األوراش مع تضمني املعطيات املتعلقة بتنفيذ
أشغال الطرق واحترام تراتبية دورية أسبوعية إلجنازها و كذا عدد ودورية التحاليل احملددة في دفاتر الشروط
املشتركة ألشغال الطرق و دفاتر الشروط اخلاصة؛
— —وضع جداول املنجزات انطالقا من املعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية و الكمية املتعلقة باألشغال
املنفذة؛
— —إعمال مراقبة صارمة لسندات الوزن بالنسبة ملواد قارعة الطريق مع إلزام املقاولني باللجوء إلى أماكن الوزن
من اختيار صاحب املشروع؛
— —إقران اللجوء إلى التعاقد من الباطن في إطار الصفقات املتعلقة بالطرق باحترام املقتضيات التنظيمية في
هذا املوضوع ودعم املراقبة املمارسة من طرف اجلماعة في هذا الباب ؛
— —تطبيق صيغ مراجعة األثمان طبقا لدفتر الشروط اخلاصة املطبقة على الصفقات املتعلقة بالطرق و العمل
على استرجاع املبالغ احملتسبة في هذا اإلطار؛
— —منع املمارسات املتعلقة بأداء األشغال اإلضافية عن طريق مقاربتها ألشغال واردة في جدول األثمان واللجوء
عند االقتضاء إلى إبرام عقود ملحقة والعمل على احترام برنامج األشغال احملدد مسبقا؛
— —احتساب املصاريف الناشئة عن أشغال هدم و بناء األسوار العازلة اجلديدة على املالكني اجملاورين ,والتعجيل
في هذا الصدد باملصادقة على قرار التصفيف؛
— —العمل على عدم حتمل إجناز أشغال ال تندرج في إطار اختصاصات اجلماعة ودون حتويل األموال الالزمة لذلك
وعند االقتضاء اللجوء إلى إبرام اتفاقيات الشراكة مع املؤسسات املستفيدة مع حتديد التزامات كل األطراف؛
— —العمل على إصدار أوامر التوقف عن تنفيذ األشغال كاملة التبرير مع تطبيق الغرامات عن التأخير املترتبة عن
جتاوز اآلجال املتعاقد في شأنها؛
— —دعم تقدير الكميات املدرجة في جداول املنجزات و ال سيما منها اخلاصة بالتتريبات  GNAو GNF
و  MSوباحلسابات احلجمية و احلسابات امليدانية التي يتعني إسقاطها على تصاميم تتبنى حقيقة ما أُجنز
و االقتصار على أداء األشغال املنجزة فعال و احلرص على احترام التركيبات طرقية احملددة في دفاتر الشروط
اخلاصة؛
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— —احلرص على احترام عدد و اآلجال الدورية للمراقبة و التجارب كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط
املشتركة اخلاص بأشغال الطرق وكذا دفتر الشروط اخلاصة؛
— —العمل على تسلم املنشآت داخل اآلجال و اإلعداد لألشغال املمهدة للتسلم املؤقت و كذا النهائي.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للدار البيضاء
(نص اجلواب كما ورد)
قبل تقدمي تعقيب اجلماعة احلضرية للدار البيضاء على مالحظات و توصيات اجمللس األعلى للحسابات ،أود اإلشادة مبا
تخلفه تدخالت احملاكم املالية مبا فيها اجمللس اجلهوي للحسابات جلهة الدار البيضاء الكبرى من منافع و ما تقدمه من
مساعدات و دعم متواصل ،من خالل ممارسة مهامها الرقابية وإصدار توصياتها البالغة األهمية التي تستهدف إثارة
االنتباه إلى االختالالت التي تقف عليها و اقتراح الوسائل املمكنة لتجاوزها ،مساهمة بذلك في الرفع من مستوى تدبير
شؤون اجلماعة خاصة ،و التدبير اجلماعي بشكل عام.
وقد دأبت اجلماعة احلضرية للدار البيضاء على ايالء اهتمام متواصل بخالصات املراقبات التي يجريها اجمللس اجلهوي
للحسابات سواء تعلق األمر بتنفيذ املوارد و النفقات اجلماعية ،أو بالتدبير املفوض أو بصفة عامة باخلدمات التي تستفيد
منها الساكنة.
وإذا كان التدبير اجلماعي قد حقق تقدما واضحا بشكل تدريجي خالل السنوات األخيرة ،كما يشهد بذلك عدد األوراش
املفتوحة و املشاريع املنجزة ،خاصة ما عرفته الدارالبيضاء التي تعتبر من احلواضر التي استفادت أكثر من هذا التطور الذي
أتاحته على اخلصوص التغييرات املتتالية التي طالت امليثاق اجلماعي من جهة ،و التعبئة التي حصلت على املستويني
املركزي و احمللي ،فان هذا التطور يتطلب وضع هياكل وتعبئة بشرية ومادية وكذا مستويات من املؤهالت الكفاءات
التدبيرية التي ال تزال اجلماعات احمللية تعترضها صعوبات متعددة بسبب القيود و احلدود التي يعلمها اجلميع.
ولم يفوت تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات الفرصة للوقوف على بعض جوانب اخلصاص املستمر امللحوظ ،سواء على
مستوى التنظيم (انعدام هيكل تنظيمي رسمي كما هو احلال جملموع اجلماعات احمللية) ،أو بالنسبة حملدودية الوسائل
البشرية و املادية املتوفرة.
في مقابل ذلك ،فان البرامج التي أعدتها اجلماعة احلضرية للدار البيضاء في الفترة ما بني  2004و 2012و هي في
غالبيتها مشاريع مهيكلة و بالغة األهمية ،ما كانت لتعرف طريقها إلى االجناز لوال تعبئة اجلماعة مبختلف مكوناتها
(مستشارون و أطر و مجالس) و كذا بقية األطراف (الوزارتان الوصيتان ،و السلطات احمللية و املصالح املالية) ،و ما تطلب
ذلك من جهود متواصلة ووقوف فعلي في عني املكان ،قصد إعطاء حلول آنية ملتطلبات اجناز املشاريع،و ينطبق األمر
بشكل خاص على برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء( 2010 - 2007ال يتعلق األمر ببرنامج اإلمناء احلضري كما ورد خطأ
قي تقرير اجمللس األعلى للحسابات) ،الذي يعتبر برنامجا خاصا بادرت وزارة الداخلية إلى إقراره في إطار تأهيل بعض املراكز
احلضرية ،و الذي متيز إعداده و اجنازه بظروف خاصة جدا.
وبالطبع ،رغم احلرص الدائم على إحاطة مراحل التحضير واالجناز و التتبع باالهتمام املتواصل ،فان بعض االكراهات و
النواقص تبرز باستمرار و تتطلب حتسينات يتم إدخالها ،واألخذ بها الحقا .و بالرغم من ذلك و من الثغرات و أوجه القصور
التي ال زالت متيز التدبير اجلماعي بصفة عامة ،يجب اإلقرار بكون االستثمارات التي يتم اجنازها في الدار البيضاء ،و على
مختلف األصعدة ،لم يسبق أن بلغت املستوى الذي مت حتقيقه في الفترة ما بني  2004و  ،2012أي منذ بداية العمل بنظام
وحدة املدينة ،بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت وضع هذا النظام وتطبيقه.
لذلك ،فان اجلماعة احلضرية للدار البيضاء ،إذ تلتزم في حدود الكفاءات و الوسائل املتوفرة لديها باألخذ بعني االعتبار،
و بتطبيق التوصيات الوجيهة التي أبداها اجمللس األعلى للحسابات الهادفة على اخلصوص إلى حتسني تهييئ و اجناز
صفقاتها ،فإنها حريصة كذلك على تقدمي مزيد من اإليضاحات إلبراز ظروف اجناز مشاريعها و اإلحلاح على أن أي ضرر مادي
لم يلحقها ،و أنها لم تقدم على اجناز نفقات غير مشروعة ،خالل الفترة التي شملها تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات.

أوال -اجناز برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء
ال يتعلق األمر إطالقا ببرنامج اإلمناء احلضري كما ورد خطا في تقرير اجملالس اجلهوي للحسابات ،و إمنا ببرنامج لتأهيل
مدينة الدار البيضاء ،أقرته وزارة الداخلية ،في إطار تأهيل عدد من املراكز احلضرية ،و مت متويله أساسا من طرف تلك الوزارة،
وصندوق التجهيز اجلماعي.
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و قد متت بلورة و إعداد هذا البرنامج في غضون فترة زمنية قصيرة ،مع إعادة نظر وتغييرات خالل مراحل االجناز ،بهدف
حتقيق أقصى حد من األهداف املنشودة و في ظرف وجيز نسبيا.
و قد واجهت هذه االجنازات عدة صعوبات نتجت أساسا عن تعدد األطراف املتدخلة ،و عن ضرورة التسبب في اقل األضرار
بالنسبة حلركة املرور و املستعملني ،و كذلك عن عدم وجود تخطيط و تنسيق بني املتعاملني املكلفني بتدبير مختلف
الشبكات.

1 .1عدم كفاية ظروف تهيئ و إعداد برنامج التأهيل
عدم إجراء الدراسات و حتديد كيفية تقدير االحتياجات
كما متت اإلشارة إلى ذلك سابقا ،فان إحصاء املشاريع املمكن إدراجها ضمن برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء مت في
ظروف خاصة تتميز بالسرعة في االجناز والفعالية ،وذلك على أساس األولويات التي مت حتديدها بالتشاور مع اجلهات
املعنية ،آخذا بعني االعتبار البرنامج الثالثي عن السنوات  2008-2006الذي تداول فيه و أقره مجلس املدينة مع إدخال
التعديالت التي أملتها األولويات املستجدة خالل مراحل االجناز.
و نظرا للسرعة التي تطلبها اجناز املشاريع احملددة ،فلم يكن باإلمكان إعداد دراسات قبلية بالنسبة جلميع املشاريع،
و لذلك كان من الطبيعي أن تعرف التقديرات األولية تعديالت ،و أن تطرأ تغييرات على هيكلة بعض املشاريع و على
ظروف توقيت اجنازها.
عدم وجود معايير واضحة عند حتديد مساهمات األطراف املشاركة
لقد مت حتديد مساهمات األطراف في برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء مبا يستجيب لطموح تلك األطراف الهادفة إلى
تلبية احلاجيات األكثر إحلاحا للمدينة ،و بذلك حرصت تلك األطراف على تأكيد مشاركتها الفعلية في تلبية حاجيات
الساكنة.
أما بخصوص مبلغ  756مليون درهم املدرج في خانة «اآلخرون» فان األمر يتعلق باملشاريع التي كان متويلها سيتم من
خالل اللجوء إلى صندوق التجهيز اجلماعي.

2 .2أوجه القصور املتعلقة بتنفيذ برنامج التأهيل
التأخير في االجناز و عدم الوفاء بااللتزامات املالية لوزارة الداخلية
من الواضح أن ظروفا جدية و قاهرة ال ميكن التنبؤ بها ميكن أن تكون وراء مراجعات متت على مختلف املستويات :االلتزامات
و أجال التنفيذ و نسبه....
عدم وجود وحدة لقيادة البرنامج
لقد أشرفت على قيادة برنامج التأهيل احلضري كل من جلنة التتبع و مجموع األطر اجلماعية التي مت تعبئتها لتتبع
املشاريع في عني املكان.

ثانيا -اجناز مشاريع الطرق
1 .1عدم كفاية تخطيط االحتياجات
إن الضغوطات متعددة األنواع ،التي متارس على قسم التجهيزات على مستوى اختيار املشاريع إلدراجها في البرامج
املفتوحة ،و دراستها و تقدير تكاليفها ،و حتديد أولويتها ووقت إطالقها ،كل ذلك غالبا ما كان يتطلب حتيني املعطيات
و تغيير األسبقيات مع مراعاة املوارد املالية املتوفرة ،و ذلك قبل انطالق اجناز املشاريع ،و حتى خالل تنفيذها أحيانا ،مما
أدى إلى مواجهة حتديات حقيقية ملواجهة اإلكراهات التي تقف في وجه كل مشروع ،و التي كانت تتطلب البحث عن
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حلول سريعة و مالئمة لكل حالة ،بعيدا عن املكاتب و امتيازاتها ،مبا في ذلك على اخلصوص حتديد حجم الغالف املالي،
و تفحص اإلصالحات املقترحة ،و حتديد أولويتها ،و أخذ االحتياط ملواجهة الظروف التي ميكن أن تؤثر على االجناز من قبيل
الطوارئ املناخية واالختالالت التي تلحق بالسير واجلوالن...و لقد متت مواجهة تلك االحتماالت ،و إيجاد حلول لها بكيفية
مطابقة للضوابط التنظيمية املعمول بها.

2 .2جتزيء األشغال التي تهم نفس احملور الطرقي
لقد حرصت اجلماعة ،في احلاالت التي كانت تسمح بذلك ،على جتميع األشغال التي يتم اجنازها في موقع واحد ،مما يضمن
جناعة استعمال الوسائل املتوفرة ،إال أن الظروف تفرض أحيانا تدخالت مستعجلة ملواجهة طوارئ ،خاصة وأن امليزانيات
املعتمدة في مجال الطرق ما زالت محدودة جدا مقابل االحتياجات التي يطالب بتلبيتها املنتخبون احملليون و السكان
على صعيد املقاطعات.
عالوة على ذلك ،يجب التذكير بخصوصية مدينة الدار البيضاء في مجال الطرق :ذلك أن عددا من الشوارع يزيد طولها
على عشركيلمترات ،ومن غير املمكن معاجلتها في تدخل وحيد سواء بالنسبة للغالف املالي املطلوب و الذي يصعب
توفيره ،و صرفه في مشروع واحد على حساب املشاريع األخرى ،و سواء على ما ينتج عن ذلك من ضرر و تعطيل ملستعملي
الطرق و للساكنة اجملاورة؛ زد على ذلك كون تهيييء برامج أشغال الطرق ،يتم حسب نوعية التدخالت ( الدعم ،التوسعة،
التجهيز ،األرصفة.)..... ،

3 .3عدم كفاية التنسيق بني املتدخلني في أشغال الطرق
عدم إشراك قسم املساحات اخلضراء و مصالح اإلشارة في مشاريع الطرق
إن العالقات القائمة بني قسم التجهيزات و مرتفقيه عالقات مستمرة و دائمة ،سواء تعلق األمر باملقاطعات وقسم
املساحات اخلضراء ،و مصلحة اإلشارة ،بحيث يتم إشراكهم ،و كذلك شركة ليديك في كل مرة يعتبر تدخلهم ضروريا،
ويتم التنسيق أكثر مع قسم املساحات اخلضراء ،و القسم املكلف باحتالل امللك العمومي وبالترخيصات التجارية،
وغالبا ما يحصل هذا التنسيق بشكل استباقي قصد حترير موقع األشغال ،و كذا املساهمة في تتبع تلك األشغال.
عدم كفاية مستوى التنسيق مع املصالح املكلفة بتدبير الشبكات (املاء و الكهرباء و التطهير والهاتف)
عدم إشراك شركة التدبير املفوض في حتضير و تتبع أشغال التطهير املتعلق بصرف مياه األمطار
يتم الترخيص لتدخالت املتعاملني و مسيري الشبكات في الطرق احلضرية ،على صعيد املقاطعات(متديد الشبكات،
جتديدها توصيل خاص ،)...و يتم تتبع األشغال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من خالل خاليا محلية ،في حني يتولى
تقنيو اجلماعة تتبع األشغال املرافقة ملشاريع املدينة .و جتدر اإلشارة هنا إلى ما يسببه هؤالء املتعاملني من تأخير في اجناز
أشغال الطرق بسبب غياب تخطيط و تنسيق ألعمال مختلف املتدخلني.
أما بخصوص إعداد و معاجلة األرصفة و الطرقات بعد اجناز خنادق مفتوحة ،و كذلك ملعاجلة التطهير املتعلق مبياه
األمطار ،فان التعليمات التي تصدر باستمرار تستهدف التنسيق األفضل بني مختلف اجلهات الفاعلة و من بينها على
اخلصوص شركة ليدك ،من أجل الرفع من جودة اخلدمات املقدمة ،و ضمان إعادة تأهيل املناطق املتدهورة حسب القواعد
الفنية ،مع استخدام نفس املواد التي كانت تتكون منها البنيات األولية.

4 .4إصدار عدد محدود من قرارات التصفيف
يبت مجلس املدينة في قرارات التصفيف و يعتمدها حسب االقتضاء بعد املداولة بشأنها ،إال أن مسطرة املوافقة
عليها ،و نشرها باجلريدة الرسمية تشكل عقبة حقيقية أمام أشغال الطرق التي غالبا ما تتطلب اجنازا سريعا ،مما
يضطر املسؤولني إلى استباق األمور ،والسعي إلى حصول توافقات مع املالكني  .ومن جهة أخرى ،فان مخططات التأهيل
احلضري تفرض على اجملاورين  ،عند تقدمي طلب الترخيص للبناء ،حترير األماكن الغير القابلة للبناء ،و لذلك تسعى اجلماعة
احلضرية للدار البيضاء إلى دعوة اجملاورين الذين ال يتوفرون على مشاريع البناء للجوء بكيفية حبية ،إلى احترام التأخر
الالزم.
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5 .5عدم إدماج مشروع اخلط األول للترامواي ضمن بقية مشاريع الطرق
يجب التذكير أوال أن بلورة و حتديد شروط اجناز هذا اخلط األول بتمويل خارجي و مساهمة من الدولة ،مت تناولها من قبل
األطراف املشاركة ،و أن انطالق األشغال مت بعد الشروع في اجناز مشاريع برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء.
زيادة على ذلك ،لم يكن بإمكان مسار ذلك اخلط أن يحول دون اجناز أشغال محدودة فرضتها ظروف قاهرة ،و بالتالي فال
مجال الحتمال حصول ضرر للجماعة احلضرية أو حتميل نفقات ال لزوم لها لتلك اجلماعة.
و هكذا فان التقطيع األولي للترامواي كان يقضي باختراق شارع احلزام الكبير و التوجه نحو شارع أفغانستان لتغطية
احلي احلسني ،إال انه خالل االجناز و قبيل االنتهاء من األشغال ،مت تغيير املسار و مواصلة نفس اخلط لتغطية عني الذياب،
مما ألزم تقوية الطريق ما بني طريق أزمور و الكورنيش بعني الدياب.

6 .6عدم كفاية الدراسات القبلية لتأطير االحتياجات
عدم تغطية شبكة الطرق بالدار البيضاء بدراسات قبلية
إن معظم املشاريع التي مت اجنازها مبدينة الدار البيضاء تتعلق بالتبليط و الصيانة و التدعيم ،و بالتالي فإنها ال حتتاج إلى
إجراء دراسات قبلية عميقة.أما بالنسبة للمشاريع الكبرى املهيكلة فإنها تشتمل دائما على هذا النوع من الدراسات.
كما أن الدراسات التي يتم الشروع في اجنازها و التي ال يتم استغاللها كليا ،فإنها تشكل قواعد بيانات يتم استغاللها
على املدى املتوسط كما حصل ذلك بالنسبة لشارع  Bبحي البرنوصي التي أقيمت أشغال به حديثا.
غياب دراسات لتحديد بنيات الطرق
انطالقا من اخلبرة املكتسبة من خالل تتبع أحوال الشبكة احمللية للطرق ،لوحظ أن عدة عوامل تؤكد عدم مالئمة
الدراسات املتعلقة بحجم و مدة صالحية الهياكل املشمولة بالدراسة و ميكن في هذا اجملال اعتبار العوامل الرئيسية
املؤثرة التالية:
— —عنف احلموالت الثقيلة التي ال تتطابق مع األنظمة املعمول بها؛
— —التغيرات في حركة السير بالطرق بالنسبة لتقديرات ليس باإلمكان التحكم فيها؛
— —اختالف وضعية البنيات املوجودة التي تخترقها شبكات حتت أرضية؛
كل ذلك يجعل التحكم في قياس تقوية أحجام الطرق احلضرية من الصعوبة مبكان ،كما أن مشاريع البناءات اجلديدة
و تقوية الطرق األساسية تخضع كلها لتوصيات اخملتبر.
إدماج مقتضيات غير واضحة بدفاتر الشروط اخلاصة
إن إعداد وثائق طلبات العروض(أنظمة االستشارة و دفاتر التحمالت) ،يتم حسب أهمية كل مشروع والصعوبات التي
ميكن أن تعتريه ،و يبقى الهدف األساسي من وراء ذلك هو احلرص على حتسني آليات تنفيذ املشاريع الكبرى ،والتوفيق في
اختيار شركات كفئة ذات املواصفات املطلوبة من هياكل ،و خبرة مؤكدة في مجال التجهيزات احلضرية ،ووسائل بشرية،
و مالية ،و معدات عالية اجلودة .وفي هذا السياق ميكن إبداء اإليضاحات التالية:
— —إن طبقة  GNAمت اعتبارها مبثابة األساس مباشرة ،و ليس مثل طبقة  GNFألنها تشكل األساس املباشر دونها حاجة
إلى طبقة محاذية ،و يتعلق األمر بحالة مت حتديدها حسب كثافة حركة السير و طبيعة األرض (صفقة )04/34؛
— —االنسياب ( )PENETRABILITEهو أساس االختبار املعياري الذي ميكن من قياس صالبة اإلسفلت و تصنيفها(الصفقة
)04/81؛
— —يتعلق األمر بتشكيالت مختلفة تتطلب كل منها سمكا معينا لطبقات القنوات حسب احلجم املعد من طرف
املصالح التقنية ،و أهمية الطرق و من جهة أخرى فان حتديد السعر يتم توحيده باحتساب املتر املكعب؛
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— —فيما يتعلق بخرسانة األرصفة ،يجب التمييز بني نوع  8سنتمتر مبقياس  250كلغ/م 3و تبليط احلوافي 5 :سنتمتر
قياس 200كلغ/م ،3و يتم األداء عن كل من هاتني اخلدمتني على حدة؛
— —التعريف املقصود بعبارة “احتساب نظري في املمارسة العملية” ،انطالقا من اخلطة،يعني أن القياس يتم بشكل
نظري حسب قاعدة معينة ،يتم بعد دلك تطبيقه على اخلطط املعدة فعليا حسب األشغال املنجزة.
وقد يحدث أحيانا ،في حاالت تبقى جد محدودة بالنظر للعدد الهائل من الصفقات الرائجة ،و حتت ضغط إكراهات
مختلفة أن يغفل املسؤولون االنتباه لبعض مقتضيات دفتر التحمالت التي ترد بشكل غير واضح ،أو غير مالئم .و حلسن
احلظ فان هذه الثغرات مت جتاوزها ال حقا على مستوى صياغة العقود مع نائلي الصفقات املقابلة .وستحرص اجلماعة
مستقبال على ايالء عناية خاصة إلعداد جميع الوثائق التحضيرية املتعلقة بالصفقات.
عدم وجود ملفات االجناز
تشتمل جميع مشاريع البناء و التجهيز التي تنفذها اجلماعة باملدينة على ملفات تقنية تتكون أساسا من خطط
التجهيز مسطرة باملواصفات املطلوبة .أما بخصوص الصفقة  08/34املتعلقة باجناز محاور مهيكلة مثل شارع طاح،
فان الدراسة قد أعدت ،و أن ملفا كامال مت تسليمه للشركة النائلة للصفقة .في املقابل ،فان طرقا أخرى مت اجنازها دون
اللجوء إلى دراسات ،نظرا لالستعجال الذي طبع االجناز ،و كذلك باعتبار أن االجناز لم يكن تعتريه صعوبات تقنية تذكر.
إدماج غير مبرر ألشغال اإلنارة العمومية في صفقات الطرق
يجدر التذكير أوال بخصوص اإلنارة العمومية ،أن هذه اخلدمة لم يتم تفويض تدبيرها إلى شركة ليدك إال سنة  ،2008وأن
مهمة تلك الشركة تتعلق أساسا باحملافظة والصيانة والتجديد بالنسبة للتجهيزات القائمة .أما بخصوص األشغال
املتعلقة بالتمديدات و التجهيزات اجلديدة ،فإنها تبقى على عاتق املنعشني العقاريني و اجملزئني و اجملهزين املعنيني،
عموميني كانوا أم خواص ،الذين ،من جهة ليس هناك ما يلزمهم باللجوء إلى شركة ليدك ،التي تقدم خدمات مؤدى
عنها في هذا اجملال ،و من جهة أخرى ،فان املعنيني باألشغال اجلديدة يفضلون أحيانا جتنب زيادة عدد املتدخلني في ورش
واحد ،و ذلك سعيا إلى حتقيق انسجام أفضل و ترشيد استعمال الوسائل،لذلك فليس هناك مبرر الفتراض وقوع ضرر
حلق اجلماعة.

7 .7عدم كفاية مساطر و إجراءات طلبات العروض وإعمال املنافسة واختيار العروض
اللجوء املتكرر إلى صفقات التسوية
نظرا للتدهور املتقدم الذي طال الطرق احلضرية ،ومن أجل احملافظة على مصالح املستهلكني وخفض تكاليف استعمال
السيارات ،واحلد من مخاطر حوادث السير ،فان الشروع في اجناز بعض األشغال التمهيدية التي تستدعي تدخال سريعا،
يكون اضطراريا ،و ذلك مباشرة بعد اختيار املتعهد الذي نال الصفقة ،و بذلك ،فان األمر ال يتعلق بتاتا بتسوية صفقات،
وإمنا بصفقات يطلب من نائليها الشروع في القيام باألشغال التحضيرية التي تتطلب تدخال سريعا ،وذلك قبل إعداد أوامر
اخلدمة ذات الصلة .وهذا احلال ينطبق على جميع الصفقات املذكورة حتت هذا البند في تقرير اجمللس األعلى للحسابات.
عدم وجود مرجع لألسعار
إن العمل مبرجع لألسعار له فوائد ال جدال فيها ،لذلك ستنكب اجلماعة احلضرية للدار البيضاء على دراسة إمكانية
وضعه والعمل به مستقبال.
عدم تبرير عروض أسعار مخفضة بشكل غير عادي أو مبالغ فيها
حصول تباين غير مبرر بني األسعار الفردية لبعض اخلدمات
إضافة إلى الظروف اخلاصة التي طبعت برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء ،خاصة على صعيد السرعة في االجناز ،فانه
ابتداء من تنفيذ املرسوم رقم  2 -06 - 388املتعلق مبدونة الصفقات العمومية خالل سنة  ،2008شرعت جلنة فتح األظرفة
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في األخذ بعني االعتبار ،بعد مراقبتها ،العروض املعتبرة مبالغ فيها أو منخفضة بشكل غير عادي (زائد أو ناقص % 25
من متوسط التقدير اإلجمالي لإلدارة ومتوسط العروض املالية لبقية املتعهدين).
و عموما فان اللجنة تراجع األسعار التي يقترحها صاحب العرض املقبول ،و بخصوص الصفقة  08/153فقد طلب من
املقاولة تبرير األسعار املنخفضة بشكل غير عادي ،أما بخصوص الثمن رقم ( 7خرسانة سعة  250كلغ/م ،) 3الجناز أساس
للخرسانة ،الذي اعتبر جد منخفض ،فقد وافق عليه املسؤولون عن املقاولة الذين حتملوا مسؤولياتهم.
بخصوص الصفقة  ،08/46فان عدد املتعهدين كان منخفضا ،و بالتالي فان املقارنة لم يكن لها جدوى ،إذا اعتبرنا كل
عنصر على حدة ،و لذلك ففي مثل هذه احلاالت ينصرف التحليل إلى وجود االنسجام في األسعار اجملزأة بالنسبة للسعر
اإلجمالي ،و عند الوقوف على متناقضات ،يتم استفسار املتعهد الذي يقدم أفضل العروض.
عدم اعتماد مقاربة قارة عند حتديد التقدير اإلداري
يهدف التقدير اإلداري على اخلصوص إلى متكني اإلدارة من تقدير امليزانية التي حتتاج إليها الجناز مشاريعها مع تفادي ما
يلي:
•إما اجناز مشاريع جد مكلفة (أزيد من  %25عن التقدير)؛
•و إما اجناز مشاريع بأسعار جد منخفضة و بشكل غير عادي مما ميكن أن يتسبب في إحلاق أضرار إما باإلدارة
أو باملقاولة.
و هكذا فان التقدير اإلداري يأخذ بعني االعتبار احتساب حجم الكميات املندرجة في قائمة األسعار ،و ميكن احتساب
األسعار املنفردة على أساس معدل أسعار الصفقات الرائجة .كما ميكن اعتبار تقدير املسؤول عن االجناز أو مكتب
الدراسات ،و ذلك حسب نسبة أو حجم األشغال ،و ظروف و كيفية إعداد األسعار من طرف املقاوالت.
و ستحرص اجلماعة ال حقا على ايالء عناية خاصة عند إعداد و احتساب و تقدير الصفقات ،علما أن األخطاء املادية التي
وقف عليها تقرير اجمللس األعلى للحسابات تبقى محدودة جدا باملقارنة مع العروض التي تقدمت بها املقاوالت.
عدم كفاية عناصر تقدير العروض الواردة في أنظمة االستشارة
عدم كفاية تقدير العروض التقنية من طرف اللجان التقنية
يحتوي نظام االستشارة املتعلق بصفقات أشغال الطرق على نسبة تنقيط عليا بالنسبة للمراجع التقنية املطلوبة،
وبالتالي فان املقاوالت التي تبلغ آو تفوق هذا السقف احملدد حتصل على أعلى نقطة ،بغض النظر عن مراجع تقنية
إضافية تتوفر عليها ،التي ال حتصل مبوجبها على تنقيط إضافي ،و نفس الشيء ينطبق على الوسائل البشرية و املادية.
و قد طبق هذا التصنيف على كل الصفقات التي أشار إليها تقرير اجمللس األعلى للحسابات.
وفي رأينا فان رفع سقف املراجع التقنية و الوسائل البشرية و املادية ،و كذا حجم رقم املعامالت ،غالبا ما ينتج عنه
تواجد نفس املقاوالت ذات املرجعية ،الشيء الذي يحدد من نطاق املنافسة ،و يشكل عقبة أمام املقاوالت حديثة العهد
التي تطمح إلى نيل الصفقات عندما تتوفر لديها قدرة احلصول على املراجع املطلوبة .وبذلك تكون اجلماعة احلضرية
للدار البيضاء قد احترمت الضوابط النظامية املتعلقة بالصفقات املذكورة.
أما بخصوص الصفقة رقم  05/121فإن جلنة طلب العروض قررت عقد عدة جلسات لتوسيع مجال املنافسة.
وبخصوص التعديالت التي كانت وراء اللجوء إلى عقود تكميلية ،بالنسبة للصفقتني  05/121و ،08/46فان الهدف من
وراء ذلك هو إعادة انسجامها مع الظروف السائدة مبوقع األشغال ،و اقتراحات االستغالل ،و كذا توحيد حالة التجهيزات
العمومية القائمة(جتهيزات أساسية ،تأثيث ،إنارة )...خاصة و أن اإلجراءات املتخذة أدت إلى رفع مستوى الصيانة من طرف
مختلف املصالح .ولذلك ،فال مجال للحديث عن قصور على مستوى الدراسات.
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8 .8عدم كفاية عمليات تتبع و مراقبة اجناز الصفقات
مسك الدفاتر و محاضر اجتماعات األوراش بشكل مضبوط
عدم إعداد اخلطط ( )Croquisو املقاييس( )Métrésو املسح الطوبوغرافي.
إن اغلبيه الصفقات املعنية بهذه املالحظات تتعلق بأشغال الدعم التي ال تشكل صعوبات في التنفيذ تستلزم
عقد لقاءات بوثيرة عالية ،علما أن التتبع يتم من خالل احلضور الفعلي املتواصل لتقنيي اجلماعة ،و من خالل زيارات
ميدانية متقاربة يقوم بها املسؤولون عن اجلماعة .أما بالنسبة للصفقات املهيكلة التي تتطلب تنسيقا جيدا مع
مختلف األطراف املتدخلة ،فان عقد االجتماعات داخل األوراش يتم بشكل منتظم ،يتمخض عنها حترير محاضر .كما
أن القياسات املعتمدة تتم من خالل اخلطط املعدة بعني املكان خالل مراحل االجناز ،و يتم إدراجها في دفاتر املرفقات .و
بالنسبة للصفقات كثيرة األهمية املتعلقة بالتسوية ( )Terrassementsفان األسعار حتدد بكيفية جزافية.
عدم كفاية مراقبة سندات الوزن
في انتظار توفر اجلماعة على ميزان خاص بها ،يرخص للمقاوالت باستعمال ميزانها الذي تتم مراقبته من طرف املصالح
اخملتصة و تقدم للجماعة الشهادات املطابقة لذلك.
عدم احترام دورية و عدد القياسات احملددة
تتم مراقبة إنتاج واستغالل مختلف طبقات الهياكل بكيفية منتظمة من أجل التأكد من جودة املواد املستعملة .إال أن
عدد القياسات الوارد في دفتر الشروط املشتركة( )CPCيأخذ بعني االعتبار لتحديد عدد املرات مؤشرات إحصائية تتغير
حسب طبيعة األشغال .إال أن الصفقات التي تنجزها اجلماعة احلضرية للدار البيضاء تتطلب مواد ال تستوجب حتقيق
عدد من القياسات لتصبح صاحلة و تكون باجلودة املطلوبة خاصة وأن املقاوالت التي تشتغل مع اجلماعة تتوفر على
وحدات ثابتة لإلنتاج في مناطق بالدار البيضاء ،حيث أن موادها معروفة و تستجيب للمعايير املعمول بها ،وبذلك فإن
نوعية املواد املستعملة معروفة ،إال عند استعمال نوع مخالف من مادة  Enrobéوفي هذه احلالة تطالب املقاولة باإلدالء
باإليضاحات الالزمة.
عدم حصول املوافقة على التعاقد من الباطن( )Sous traitance
يجب اإلشارة إلى أن الصفقات تتعلق أساسا بالطرق وبكيفية هامشية باألشغال التابعة لها ،لذلك فان التعاقد من
الباطن يشكل حاالت نادرة ،حيث تلجأ املقاولة إلى مقاوالت متخصصة من أجل اجناز بعض األشغال البسيطة بوصفها
مقدمة خدمات ،علما أن املسؤولية تبقى كلها على عاتق املقاولة نائلة الصفقة.

9 .9أداء غير مبرر لبعض اخلدمات
أداء غير مشروع ملصاريف إقامة األوراش
قصد توفير مزيد من الشفافية و الدقة في حتديد األسعار تلجأ اجلماعة بخصوص الصفقات املهمة ،إلى طلب معاجلة
إقامة الورش على حدة ،و ملرة واحدة ضمن قائمة األسعار و ذلك إما بتقدمي سعر جزافي(سعر مركب) أو جزء من األسعار
الفردية(سعرمجزء).
و بخصوص الصفقات املشار إليها في التقرير فان أسعار إقامة األوراش مت إدراجها ضمن قائمة األسعار ،فاملتعهدون الذين
يفضلون اقتراح سعر جزافي يلجؤون إلى ذلك خوفا من التقليل من حظوظهم في تقدمي ارخص عرض .أما بخصوص
صفقات أشغال الدعم ،فان املقاولة ال تلجأ إلى إقامة ورش قار لكون معداتها في حترك دائم من منطقة إلى أخرى ،ولذلك
فال ميكن احلديث عن خصاص حلق باجلماعة احلضرية للدار البيضاء.
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أداءات غير مشروعة بسبب عدم تطبيق مراجعة األسعار
إن مراجعة األسعار املنصوص عليها في املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية تشكل في اعتقادي على اخلصوص
ضمانة لنائلي الصفقات العمومية عندما تتعدى مدة االجناز أربعة أشهر ،عندئذ تطالب املقاوالت مراجعة األسعار للرفع
منها ،و هذه احلاالت نادرة جدا في الدار البيضاء ،سواء بالنسبة ملراجعة األسعار ،و حتى مبطالبة أداء فوائد عن التأخر
في األداء .و يوجد من بني الصفقات السبعة التي تشكل الفئة التي أخذها اجمللس اجلهوي للحسابات ،عدد منها ال تزال
جارية ،و بالتالي فان اجلماعة احلضرية للدارالبيضاء سوف تتخذ اإلجراءات الالزمة الستعادة املبالغ املطابقة ملراجعة
األسعار ،ويتعلق األمر على اخلصوص بالصفقتني  80/46و  80/127اللتان بإمكان اجلماعة املطالبة باسترجاع على التوالي
 5,36و  3,98مليون درهم.
عدم تطبيق عقوبات على التأخير
تتعلق معظم الصفقات التي تنفذها اجلماعة احلضرية للدار البيضاء بأشغال تهم املناطق احلضرية و تتسم بدرجة
كبيرة من التعقيد ،و تتطلب تدخل عدد من الفاعلني (شركة ليدك ،و اتصاالت املغرب و ميدتيل ،و التجار اجملاورون )...لذلك
غالبا ما يطلب من املقاولة في إطار إعداد الورش ،بالقيام بأشغال جزئية في مواقع محددة ،من أجل احلفاظ على حركة
السيارات من جهة ،و كذا توفير أماكن لولوج الرأجلني من جهة أخرى .ويشرع في تنفيذ تلك األشغال احملددة قبل انطالق
الورش موضوع الصفقة املشار إليها في التقرير ،في نفس الوقت الذي يتم خالله اجناز أشغال حتويل و تدعيم الشبكات
العمومية( من طرف شركة ليدك ،و اتصاالت املغرب.)...
و بالنظر إلى الظروف املذكورة أعاله ،املتسمة بتعقد اجناز الصفقات املعنية ،فلم يكن من العدل تطبيق اجلزاءات عن
التأخير في حق املقاوالت التي كانت تسعى إلى تلبية طلبات عأجلة من اجلماعة أو من السلطات احمللية ،عالوة على ذلك
يجب التأكد على احلرص على أال يلحق أي ضرر بالتجار و مستعملي الطريق أثناء مدة تنفيذ األشغال ،خاصة و أن حترير
مجموع موقع املشروع يجب أن يكون تاما لتمكني املقاولة من الشروع في تنفيذ جميع األشغال املعهودة إليه.
و ينبغي مقارنة أوامر توقيف األشغال بالتنازل من طرف املقاوالت مطالبة اجلماعة بالفوائد عن تأخير األداء التي تكون
أحيانا مستحقة.
األداء في غياب اجناز اخلدمات املطابقة
تتطابق مبالغ األشغال امللحقة و احملتسبة متاما مع مبالغ األشغال املنفذة فعليا ،و من بني املشاريع املثارة في التقرير
ميكن التعقيب مبا يلي:
— —الصفقة رقم  05/121املتعلقة بإصالح شارع أنفا ،ورد في امللحق النهائي احلجم احلقيقي لألشغال املنجزة البالغة
 10.906.535,87درهم قبل احتساب الرسوم ،و هذا املبلغ هو نفسه الوارد بكشف احلساب األخير بالرغم من حصول
بعض التغييرات التي عرفتها بعض املواد زيادة أو نقصانا ،مع اإلبقاء على املبلغ اإلجمالي؛
— —نفس التعقيب ينطبق على بقية الصفقات ،حيث يتم إعداد احلسابات بنفس الطريقة ،أي باستغالل بعض األسعار
الواردة في قوائم األسعار ،و التي لم يتم استعمالها ،إال انه و في جميع األحوال ،فان مبلغ كل حساب يترجم
بالفعل املبلغ املطابق في امللحق.
وأخيرا فقد يحصل نادرا بالنسبة لبعض كشوف احلسابات التي وصلت مرحلة األمر باألداء ،أن تعرف تغييرات ترجع إلى
أشغال مت اجنازها بعد إعداد تلك الكشوفات ،و في هذه احلالة تقدم لألداء دون حتيني تاريخها ،إال أن تأثير هذه الزيادات يبقى
محدودا جدا( حالة الصفقة رقم .)08/46
األداء عن خدمات غير واردة بقائمة األسعار باإلشارة إلى إشغال مقررة
بالرغم من اللجوء إلى حتويل األسعار في بعض الصفقات ،فان تأثير هذا التحويل يبقى ضئيال جدا ،و من اجلدير بالذكر
أن استخدام تلك التحويالت كان ضروريا لتحقيق األعمال اإلضافية التالية:
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مرجع الصفقة

املبلغ اإلجمالي للصفقة
بالدرهم

خدمات خارج القائمة

املبررات

47 / 05

18.578.739,60

هدم اجلدران والبراريك

وميكن أن يعتبر ذلك السعر
مفيدا للجماعة

45 / 05

11.879.541,00

PVC pour fourreaux

خدمات منجزة لم تتم
فوترتها

46 / 08

98.465.124,00

هدم دالة من اخلرسانة

نفس الصعوبات التنفيذية

141 / 08

9.979.320,00

حافات بساتني

سعر الوحدة التي طبقت
 65درهم للمتر طولي
بالنسبة للحافات التي
مت تنفيذها فعال مقارنة
مع أسعار السوق احملددة
مابني  70و 90درهم.

وهكذا ،فان األداءات متت كلها بعد التنفيذ ،مبا فيها تلك املتعلقة بحافات البساتني و األرصفة التي مت اجنازها كما مت
توضيح ذلك من خالل اجلدول قبله ،كل ذلك على أساس أسعار مت تطبيقها بكيفية معقولة و موفقة.
إدراج عناصر لم تكن موضوع تسوية ( )Terrassementفي الوثائق امللحقة( )Attachements
تدون بدفتر امللحقات تفاصيل التسوية التي تهم املناطق املعنية و تتم هذه التسوية في أطراف املواقع املوجودة في
األوراش قبل غرس األشجار ،و اجناز اجملاري ،ذلك أن حتضير األماكن اخملصصة لألشجار و التسويات املتعلقة باجملاري ،و أماكن
جتميع املياه ،تتم كلها بعد إعداد املنطقة و تسوية أطرافها ،لذلك فان األداء يطابق متاما ما مت اجنازه من أشغال ،و بالتالي
ال مجال الحتمال وجود مصاريف زائدة حتملتها اجلماعة.
الزيادة في تقدير مواد  GNAو GNFوالتبليل ()Imprégnation
لقد مت حتقيق املواد املشار إليها في محور طريق بحر االدرياتيك قبالة موقف السيارات حتى الرحبة( )Esplanadeعلى
طول  650متر طولي وليس  537متر طولي و قد مت احتساب ذلك بكيفية تشاركية حسب األشغال املنفذة فعال و املتأكد
منها في عني املكان.
بخصوص مقدار احلافة  T4املوضوعة فقد بلغ  697متر طولي جهة الرحبة بينما بلغت احلافة T4املقابلة  663.5متر
طولي مجزئة كتالي:
— —طريق بحر االدرياتيك إلى طريق بحر عمان 305.5:متر طولي؛
— —طريق بحر عمان إلى طريق البحر األحمر 239.00:متر طولي؛
— —طريق البحر األحمر إلى طريق بحر االيجه 119.00:متر طولي.
مما يعني أن إحجام األشغال املنجزة فعليا همت ما طوله  650متر طولي ،مما يبرر األداءات املطابقة ،و بالتالي فليس هناك
زيادة مببلغ  230.561,70درهم و ال مببلغ  241.285,50درهم.
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األداء عن صوائر زيادات غير واردة بدفاتر الشروط اخلاصة
إحلاق كميات تفوق األشغال املتوصل بها
يندرج سمك األشغال التي مت حتقيقها ضمن تلك املسموح بها في إطار دفاتر الشروط املشتركة( )CPCاخلاصة بالطرق،
حيث يؤخذ مبتوسط السمك لتدارك اختالف أحجام الطبقات ،لذلك فمن الطبيعي تواجد أحجام مختلقة تتسبب
فيها في غالب األحيان حالة التدهور التي تعرفها الطرق املوجودة ،لذلك يقع استدراك جميع االعوجاجات و احلفر و
املنحرفات من أجل تسهيل انسياب مياه األمطار ،و تستهلك هذه العملية كمية هامة من التكسية  Enbobéمن أجل
حتضير القاعدة التي تتوصل بطبقة إعادة التشكيل الواردة في دفتر التحمالت ،لذلك فان األخذ باحلساب اجليومتري غير
مجدي في هذا النوع من األشغال التي يتم احتسابها ،حسب دفتر الشروط املشتركة بالطن .
و بصفة عامة ،و اعتبارا ملقتضيات دفاتر الشروط املشتركة اخلاصة بالطرق التي تشكل أساس احتساب األداء عن
كميات التخليطات املستعملة ،فان مقارنة تلك الكميات عن طريق احلسابات اجليومترية غير مستحب ،ذلك أن الطرق
املنصوص عليها في دفاتر الشروط املشتركة املذكورة تأخذ بعني االعتبار عدة مؤشرات من احلساب تضمن األحجام
املتوسطة التي حتفظ مصالح كل من صاحب املشروع و املقاولة ،و من بني تلك املؤشرات ،سمك األشغال املنجزة الذي
يختلف من حالة ألخرى حسب وضع الطريق و كثافة السير ،والطول و املنحدرات...
ويجدر إعادة التأكيد أن الزيادات في سمك الطرق و املسالك التي وقف عليها تقرير اجمللس األعلى للحسابات ،تندرج في
املقادير املسموح بها الواردة في دفاتر الشروط املشتركة .أما بالنسبة للصفقة رقم  )LOT III( 09/58فان األشغال املنجزة
تهم شارعا واحدا وهو شارع أبي ذر الغفاري و عباس الفداوي.
لقد وقع خلط عند قراءة أجزاء العناصر الواردة في دفتر امللحقات من طرف مستشاري اجمللس اجلهوي للحسابات لذلك
وجب التأكد أن أحجام تخليطة التكسية ( )Enrobéاملنجزة بشارع ابي ذر الغفاري بلغت  1503.24طن من البروفيالج
كما يتبني ذلك من خالل تفاصيل كشف احلساب النهائي جملموع األشغال املنجزة عن طريق الصفقة ،حيث مت التنبيه
إلى كون احلجم احملتسب يطابق سمكا متوسطا من البروفيالج يعادل  2سنتمترا أي أقل من النسبة املتوقعة سابقا ،و
بذلك فانه عوض حصول زيادة في املصاريف ،فقد مت حتقيق اقتصاد و ترشيد في النفقات .و ألجل مزيد من التوضيح بشان
توزيع األحجام املسجلة بدفاتر امللحقات و تلك املؤدى عنها مبوجب الصفقة  ،09/58فان اجلدول التالي يعطي التوضيحات
الالزمة بخصوص كشف احلساب النهائي على صعيد كل شارع.
امللحقات النهائية
كمية البروفيالج احملتسبة

)TAPISالكمية احملتسبة في السجاد(

موقع االشغال
شارع العربي البناي

553,66

1.338,14

شارع ادريسس احلرثي

1.411,82

2.373,90

شارع اجلوالن

468,18

1.100,40

شارع ابي ذر الغفاري

1.503,24

4.094,94

السيد محمد الغرناوي

96,16

315,54

شارع لال اسماء

661,28

1.458,80

شارع عبد اهلل ابراهيم السنوسي

409,70

671,80

شارع خليفة بن اسماعيل

1.223,92

3.518,92

شارع حسني السوسي

2.433,40

3.006,70

شارع اناكي

550,70

1.009,02

الطريق الرئيسى اناسي

1.354,76

2.496,88
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شارع شعيب الدكالي
زنقة الداخله
زنقة الكويرة

4.353,34

8.392,64

134,36

284,20

135,46

1.135,44

82,96

188,30

0,00

708,88

0,00

717,18

15.372,94

32.811,71

شارع الساقية احلمراء
محج محمد السادس
زنقة واد زم
اجملموع

أداء غير مطابق يتعلق بوضع صلب التسليحاتArmatures
بغض النظر عن طريقة احتساب كمية الصلب انطالقا من اخملططات فان الفوارق التي وقف عليها التقرير تدخل في
إطار قياس الكميات التي مت اجنازها فعليا ،فبخصوص فرق  2571,92كلغ ،املسجلة تفاصيلها بدفتر امللحقات( ،) F3فانه
يتعلق تغليف دالو مت حتقيقه فوق قنطرة السكك احلديدية ،و ذلك استجابة لطلب تقدم به املكتب الوطني للسكك
احلديدية إليواء أسالك الكهرباء و التلفون  ،و لم تكن تلك األشغال مبرمجة ضمن خطة التنفيذ األولية ،و يتعلق اآلمر
بغار مت بناؤه بعد انتهاء أشغال اجلسر التي متت اإلشارة إليه ،و كذلك اآلمر بالنسبة للصفقة رقم .04/83

1010أوجه القصور املتصلة بتسيير أشغال الطرق
عدم ترتيب اثر هدم األسيجة الفارقة عن اجملاورين
تندرج العمليات املستهدفة املتعلقة ببناء اجلدران الفارقة عن عدد من اجملاورين ،ضمن تدخالت اجلماعة احلضرية للدار
البيضاء الهادفة إلى حتقيق مزيد من التجانس بني الشبكات ،مبا جاء في ذلك األرصفة ،مما ميكن من توفير فضاءات مهمة
خاصة للرأجلني ،وقصد تفادي تعريض برامجها لالضطراب ،فان اجلماعة تتحمل املصاريف املترتبة عن ذلك ،علما أنها
بذلك تتمكن من استغال ل مساحات ذات قيمة عقارية جد هامة ،يتم تخصيصها لفائدة العموم ،مما يعوض بكيفية
مريحة الضرر املفترض حني مقارنته مع الفائدة املوجودة في اخلدمات املقدمة لذلك فان احلديث عن ضرر مالي حلق
باجلماعة ال معنى له مقارنة من التحسن الطارئ على صعيد اخلدمات املقدمة للساكنة.
حتمل مصاريف أشغال خارج نطاق اختصاص اجلماعة
في إطار سياسة القرب و التنمية االجتماعية التي تنهجها مدينة الدار البيضاء ،طبقا للتوجيهات امللكية السامية
التي يعطيها جاللة امللك مبناسبة زياراته للمرافق العمومية ذات الصبغة االجتماعية (مستشفيات،ومراكز سجنية،
وصحية وتربوية ،)...فان اجلماعة مطالبة باملساهمة في اجملهود اإلجمالي املبدول من أجل إعادة تأهيل بعض املؤسسات و
الرفع من مستوى املعيشة و النظافة بالنسبة للمواطنني املعنيني .وهكذا فقد عقدت اجلماعات في إطار اختصاصاتها،
مجموعة من االتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية وعلى اخلصوص الصحة ،و التعليم العمومي ،لذلك فليس من
املعقول اعتبار عمليات من هذا القبيل تسبب أضرارا مالية للجماعة.
تغييرات في محاور الطرق أثناء االجناز
إن التغييرات التي حتصل أحيانا في احملاور موضوع الصفقات ال ترجع إلى نقص في إعداد الصفقات (إحصاء االحتياجات،
دراسات تفصيلية ،)...إذ يتعلق األمر أساسا مبحدودية امليزانيات اخملصصة للصيانة التي ال تستجيب للمتطلبات الدنيا
لشبكة الطرق بالدار البيضاء البالغة حوالي  550كلم من أشغال الصيانة السنوية ،أي ما يعادل عشر الشبكة
اإلجمالية.وينتج عن تدبير األولويات تغييرات متتالية حتدث في الفترة ما بني طلب العروض و االجناز الفعلي ،من أسبابها
على اخلصوص:
— —القوة القاهرة؛
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— —الزيارات الرسمية؛
— —وجود طرق توجد في حالة أكثر تدهورا؛
— —الضغط الذي متارسه الساكنة من خالل رؤساء املقاطعات.
إصدار أوامر توافقية
ال يتعلق األمر بأوامر توافقية ،حيث تعطى أوامر للمقاولة بوقف األشغال بسبب احلاجة إلى حل مشاكل توفير املوارد
املالية ،خاصة اعتمادات األداء عندما يتعلق األمر على اخلصوص بصفقات يتم متويلها من طرف مؤسسات أخرى ،حيث
يتطلب األمر احترام املساطر اإلدارية :طلب توفير االعتمادات ،حالة اجناز األشغال ،احلسابات املؤدى عنها ،و التي توجد في
انتظار األداء وصدور الترخيص اخلاص باعتمادات األداء ،وستبذل اجلماعة املزيد من اجلهود لتسريع وثيرة العمليات وتوفير
االعتمادات.
وجتدر اإلشارة إلى أن بعض املشاريع التي تبرمجها اجلماعة يتم متويلها من طرف مؤسسات أخرى مثل املديرية العامة
للجماعات احمللية و صندوق التجهيز اجلماعي ،لذلك فان تبسيط املساطر في هذا اجملال تبقى من الغايات املطلوبة بإحلاح.
كما أن أوامر بالوقوف تعطى للمقاوالت في ظروف قاهرة ،ميكن أن تعرقل جزئيا أو كليا اجناز الصفقة .لذلك و بالنظر
إلى التعقيدات املشار إليها التي تعتري اجناز بعض املشاريع في اجملال احلضري ،التي تستدعي تدخل أطراف أخرى( شركة
ليدك ،اتصاالت املغرب ،ميدتيل )...زيادة على كون األماكن املعدة لألشغال ،ال يكون حتريرها تاما للسماح بتنفيذ مجموع
األشغال املقررة .و أخيرا فان تأثير أوامر التوقف يجب مقارنتها مع عدول املقاوالت عن مطالبة اجلماعة بفوائد التأخير
في األداء.
متديد مدة االجناز بسبب األوامر املتتابعة لوقف األشغال
ميكن إجمال طبيعة العراقيل التي تواجه األشغال في ما يلي:
1 .1كثرة عدد األطراف املتدخلة(السلطات احمللية ،مصلحة السير و اجلوالن ،الشركات املفوضة ،املقاطعات)...؛
2 .2التداخل بني مختلف املشاريع املهيكلة (طرق ،شبكات)التي يخضع كل منها إلى برنامج تدخل خاص؛
3 .3الصعوبات املتعلقة بالعقار :قرارات التصفيف ،موافقة املالكني واحملتلني ،تخصيص وتوفير االعتمادات املتعلقة
بالتعويضات و مباشرة املساطر.
لذلك فان األسباب التي تدعو إلى اتخاذ أوامر بوقف األشغال تهم عراقيل ليس بإمكان اجلماعة التحكم فيها بالرغم
من اجملهودات التي تبذلها الستباق تلك األوامر أو حتديد مددها.
عدم اجناز أشغال التطهير املتعلق مبياه األمطار املبرمجة في صفقات الطرق
يتم تنفيذ البرامج املتعلقة بالطرق ،التي تباشرها اجلماعة ،بتنسيق كامل مع مصالح شركة ليدك .و تأخذ خلية
التتبع باالعتبار شبكة تصريف مياه األمطار املوجودة و توسيعها عند اللزوم بالتجهيزات املطابقة (إنشاء اجملاري،و أماكن
جتميع املياه ،وااليصالت احملتملة.)...
وهكذا يتم اجناز مشاريع كبرى مثل األنفاق ( ) Trémisوشق طرق جديدة ،و ذلك باعتبار مشاكل التطهير وإزاحة املياه
بينما تتولى شركة ليدك اعتماد برامج و حمالت موسمية للوقاية من الفيضانات و املياه املستنقعة ،و استقرار مياه
األمطار على سطح األرض ،مبختلف الطرق.
عدم اجناز األحواض واملدفونات
عند حتضير صفقات الطرق ،تتوقع املصالح التقنية إنشاء األحواض واملدفونات الضرورية ضمن دفاتر التحمالت ،و ذلك
لتفادي اللجوء إلى حدوث تدهور في الطرق احلديثة االجناز ،بسبب تدخل مسيري الشبكات إال أن مبادرة هؤالء املسيرين
أحيانا إلى اجناز مثل هذه التجهيزات بوسائلهم اخلاصة ،تعفي اجلماعة من اجنازها.
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محدودية و سائل الترفيه التي يوفرها اجملال العمومي
إن ولوج األشخاص ذوي اإلعاقة خملتلف الطرق مبدينة الدار البيضاء يشكل مشكال حقيقيا كما هو احلال في بقية
ربوع اململكة ،مما يتطلب اعتماد نظرة شمولية و جتهيزات خاصة يجب أخذها بعني االعتبار مستقبال ،و يجدر التذكير
باملناسبة ،أن تطبيق املقتضيات القانونية و التنظيمية املتعلقة بهذا اجملال حديث العهد ،و انه بدأ بالفعل في مدينة
الدار البيضاء .وسيتم تعميمه عما قريب في املواقع املعنية ،أما بخصوص اجملال احلضري فقد عرف هو األخر حتسينات
جديرة باالعتبار.
وهكذا ،فان بلورة الشوارع التي متت معاجلتها من طرف اجلماعة حديثا ،تهتم بتوفير فضاءات خاصة بالرأجلني تتوفر فيها
شروط الراحة واألمن الالزمني .وقد أطلقت اجلماعة تفكيرا مبشاركة السلطات احمللية واملصالح املعنية ،لتحرير مزيد من
امللك العمومي ،خاصة محاربة احتكار املقاهي لهذا امللك العمومي بجانب أرصفة الشوارع و الطرق.
فيما يتعلق بأماكن وقوف السيارات ،تعرف مدينة الدار البيضاء خصاصا في هذا اجملال ،مما يتسبب في عرقلة حركة
السير ،وتبذل حاليا مجهودات من طرف املدينة لتوفير مزيد من أماكن وقوف السيارات .يالحظ كذلك خصاص في عدد
املعدات املتعلقة بالوقاية من احلرائق ،و قد أبرمت اجلماعة عقدة مع شركة ليدك ،بالتشارك مع رجال املطافئ لتجهيز
املناطق ذات اخلصاص باملعدات الالزمة.

1111اجناز أشغال غير مطابق لدفاتر التحمالت املشتركة واخلاصة
عدم احترام بنيات الطرق و األرصفة الوارد بدفتر التحمالت اخلاصة
بالنظر إلى طبيعة التدخالت في مجال حضري يتسم باالختالف و بالصعوبة في االستيعاب ،وسعيا وراء ترشيد البنيات
حسب طبيعة الوضع القائم ،يكاد يكون من غير املناسب النظر في إقرار بنية قارة و عامة جلميع الطرق مما يحتم
تفضيل األداء عن املنجزات بسعر يحتسب على أساس املتر املكعب أو الطن بذل املتر املربع .لهذا السبب فان حتديد
سمك األشغال املنجزة غير ذي فائدة .وقد مت تنفيذ األشغال بعدة طرق في مدينة الدار البيضاء ،و على اخلصوص في
األحياء الشبه حضرية التي ال تتوفر على شبكة مسالك ،يتعلق األمر أساسا باألحياء القدمية التي تفتقر إلى هيكلة
في املستوى و حيث توجد الشبكات حتت األرضية في وضعية غير سليمة .وتتميز الطرق بهشاشتها و أوضاعها اخملتلفة،
و لذلك فان البنيات التي يتم اعتمادها تأخذ بعني االعتبار اإلكراهات احمللية وضرورة إيجاد حل مناسب لكل وضعية.
وهكذا فان البنية املقترحة في دفتر التحمالت ال ميكن تعميمها في جميع الطرق بسبب اإلكراهات املشار إليها سابقا.
فبينما مت اجناز بنيات األرصفة في شوارع  2مارس و أنفا مبادة  GNAو اخلرسانة و اإلسفلت ،متت معاجلة األرصفة في بعض
احملاور باخلرسانة و  BB 6/0املوضوعة مباشرة فوق  GNAو ذلك حسب املوقع ،و أهمية الطريق ونوع اإلعداد املقرر .كما
أن الكميات املنجزة حقا هي التي مت إدراجها في دفتر امللحقات مع اعتبار املواد املستعملة ،و السمك املنجز ،مما يبرر
احلسابات موضوع األداء.
استعمال  GNAمباشرة حتت جوانب األرصفة دون استعمال الطبقات األخرى املقررة في دفتر الشروط
اخلاصة
في جميع املشاريع املتعلقة بالطرق وألجل ضمان استقرار املشروع ،يقع وضع معاجلة احلافة باستعمال طبقة
األساس(GNAأو ) GNFمع إقامة سرير زيادة على ذلك ،يقع تغطية احلافة خارج الطريق بطبقة من اخلرسانة لتقويتها
قبل اجناز الرصيف أو جانب الطريق.
عدم اجناز التحاليل و مراقبة اإلسفلت و قنوات الصرف
لقد مت إدخال اإلسفلت إلى املغرب في إطار أشغال التجهيزات احلضرية بالنظر إلى مميزاته :سهولة االستعمال ،و املقاومة
و سهولة الصيانة...غير أن القياس الوحيد الذي مييز اإلسفلت هو ما يطلق عليه  L’indentationالذي لم ميكن باإلمكان
اجنازه باملغرب إلى عهد قريب ،وسيكون باإلمكان من اآلن فصاعدا االمتثال لتوصية اجمللس األعلى للحسابات حيث مت
جتهيز مختبر  LPEEباملعدات الضرورية إلجراء مثل هذه التحاليل.
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 عدم تسلم بعض الصفقات
بالنسبة للصفقتني  04/82و  ،04/83لم يكن باإلمكان تسلمها بسبب عدم تقدمي املقاولة للتحليالت املطلوبة.
أما بخصوص الصفقة  ،08/127فقد انتهت األشغال ،وكان التسلم املؤقت سيتم على إثر إعداد احلساب األخير بعد
توفير االعتمادات من طرف املديرية العامة للجماعات احمللية.
وأما بالنسبة للصفقة  ،08/46كان التسلم ينتظر املوافقة على الصفقة املكملة.
وأخيرا ،فإن تسلم الصفقتني  08/34و 09/86قد مت على التوالي خالل شهري يناير وأبريل.2010
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االستثمارات املنجزة على مستوى اجلماعة احلضرية احملمدية
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء مبراقبة االستثمارات املنجزة باجلماعة احلضرية احملمدية خالل الفترة املمتدة
ما بني  2005و .2011ولقد كان الهدف إضافة إلى مراقبة مشروعية العمليات املنجزة ومدى مطابقتها للقوانني واألنظمة
اجلاري بها العمل ،تقييم مدى جودة تدبير املشاريع املنجزة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -توقع املشاريع وبرمجتها
قام اجمللس اجلهوي بالتحقق من ما إذا كانت املشاريع املنجزة قد متت صياغتها وبلورتها في إطار رؤية شاملة وواضحة
بهدف تلبية احتياجات الساكنة.

1 .1غياب مشروع مخطط التنمية اجلماعي يحدد أولويات وحاجيات اجلماعة
تبني من خالل دراسة مختلف محاضر كل من اجمللس اجلماعي وكذا اللجان املنبثقة عنه خالل الفترة موضوع املراقبة
« ،»2005-2011أن اجمللس اجلماعي لم يتداول بشأن أي مشروع مخطط للتنمية اجلماعية احملدد أولويات وحاجيات اجلماعة
في مجال االستثمار .كما أن اجلماعة ال تتوفر على قاعدة للمعطيات وكذا خطط عمل تترجم أولويات وحاجيات املدينة.

2 .2برنامج التأهيل احلضري ملدينة احملمدية لسنة 2007
في هذا اإلطار ،سجل اجمللس اجلهوي مجموعة من االختالالت:
بطء وتيرة حتويل االعتمادات من لدن الشركاء
لم يف مختلف الشركاء بالتزاماتهم حسب اآلجال احملددة في االتفاقية املتعلقة ببرنامج التأهيل احلضري ملدينة
احملمدية ،كما هو الشأن بالنسبة لكل من:
— —املديرية العامة للجماعات احمللية التي لم تقم بتحويل سوى مبلغ  26,5مليون درهم ،أي  % 66،25من املبالغ التي
التزمت بها ،وهو ما جنم عنه تخلي اجلماعة عن إجناز ملعب لكرة القدم مبركز الرياضات والتسلية واملقدرة تكلفة
إجنازه بحوالي  21,5مليون درهم ،بتمويل مشترك ما بني الطرفني؛
— —وزارة التجهيز لم تقم بتحويل مساهمتها إال خالل سنة 2009؛
— —تراجع صندوق التجهيز اجلماعي عن منح قروض للجماعة بغالف مالي يقدر ب  100مليون درهم ،بدعوى تدهور
الوضعية املالية للجماعة؛
— —اجلماعة لم توفر سوى مبلغ  70مليون درهم من أصل  178.430.000,00درهم ،أي  39%من املبلغ اإلجمالي امللتزم به.
التخلي عن إجناز مشاريع مبرمجة
سجل اجمللس اجلهوي تراجع اجلماعة عن إجناز املشاريع املبرمجة ويتعلق األمر باملشاريع التالية:
— —مشروع دراسة وإجناز مركز لتحويل النفايات املنزلية مببلغ  17.640.000,00درهم ممول كليا من لدن اجلماعة؛
— —بناء الطريق م ²5بغالف تقديري حدد في  22.780.000,00درهم ممول كليا من طرف اجلماعة؛
— —بناء ملعب لكرة القدم مبركز الريضات والتسلية بكلفة  21,5مليون بتمويل مشترك مع املديرية العامة للجماعات
احمللية.
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 3 .3تدهور الوضعية املالية للجماعة
سجل الفائض احملقق على مستوى اجلزء األول من امليزانية تراجعا مهما ابتداء من سنة  ،2007كما أن اجلماعة لم تعمد
إلى أية برمجة للفوائض احملققة خالل الفترة املمتدة ما بني سنتي  2007و  .2010هذه الوضعية كانت ذات أثر سلبي على
استمرارية تنفيذ املشاريع التي هي في طور اإلجناز ،وكذا برمجة مشاريع جديدة.
إال أنه وابتداء من فبراير  2011قام اجمللس اجلماعي باملصادقة على برمجة الفوائض احملققة على مستوى اجلزء األول من
امليزانية بالنسبة لسنوات  2007و  2008و  ،2010باستثناء احلساب اإلداري لسنة  2009الذي لم يتم تقدميه للمجلس
اجلماعي قصد التصويت عليه إلى حدود نهاية مهمة الرقابة .وتعتبر هذه الوضعية نتاج مجموعة من املشاكل التي
عانت منها اجلماعة ،واملرتبطة أساسا إما برفض التصويت أو عدم عرض اجمللس اجلماعي السابق للحسابات اإلدارية
للميزانيات ،إضافة إلى تراجع أهم املداخيل اجلماعية والتي متثل  85%من مداخيل التسيير بعد دخول القانون رقم 06-47
املتعلق باجلبايات احمللية حيز التنفيذ.

4 .4تراجع معدل تنفيذ االستثمارات
من خالل الوثائق املقدمة من لدن املصالح اجلماعية ،الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات أن إبرام الصفقات املتعلقة مبشاريع
االستثمارات اجلماعية قد عرف تراجعا هاما ،إذ انتقل من  118.425.313درهم كمبالغ ملتزم بها سنة  2005ليتراجع إلى
 1.748.160درهم سنة  .2009مع اإلشارة إلى أن االستثمارات اجلماعية قد عاودت االرتفاع ابتداء من سنة  2010إذ انتقلت
من  12.236.730درهم كمبالغ ملتزم بها سنة  2010لتصل إلى  22.884.558درهم سنة .2011
بناء على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على تنزيل محتويات مخطط التنمية اجلماعي؛
— —وضع آليات متويل محددة بهدف توفير املوارد الضرورية لتنفيذ مشاريع االستثمار؛
— —تسوية الوضعية املالية للجماعة؛
— —تنمية املوارد الذاتية للجماعة خاصة بالعمل على الرفع من مستوى حتصيل الرسوم اجلماعية.

ثانيا -اإلعالن عن طلبات العروض
إلجناز مشاريع االستثمار ،تلجأ اجلماعة احلضرية للمحمدية غالبا إلى اعتماد مسطرة طلب العروض ،والتي تظل الوسيلة
األساسية لبلورة استثماراتها.
ومن خالل اإلطالع على مختلف املشاريع التي كانت موضوع طلب عروض ،سجل اجمللس اجلهوي جملة من االختالالت
وكذا الصعوبات املرتبطة مبرحلة اإلعداد إلعالن طلب العروض ،واختيار صاحب الصفقة ،وكذا في مرحلة ما قبل البدء
في تنفيذ الصفقات.

1 .1نقائص في إعداد الدراسات
من خالل الوثائق املسلمة من لدن املصالح اجلماعية ،الحظ اجمللس اجلهوي أن العديد من املشاريع مت البدء في إجنازها قبل
االنتهاء من الدراسات األولية والتي حتدد كمية األشغال املراد تنفيذها ،ومجال تنفيذ املشاريع ،مما انعكس على نسبة
الكميات املنجزة في إطار الصفقات وكذا التغييرات املتعددة املدخلة عليها ،والتي تختلف عن ما مت حتديده في الدراسات
األولية .وكمثال على ذلك الصفقتني رقم  1/ 2005ورقم .19/2006

2 .2غياب التنسيق مع باقي الشركاء
إن التغييرات املدخلة على تصاميم التنفيذ األولية للمشاريع وكذا املشاكل التقنية التي اعترضتها وغير املكتشفة
خالل املراحل األولية إلعالن طلبات العروض ،تعود باألساس إلى غياب التنسيق مع باقي الشركاء وهو ما جنم عنه التأخير
في إجناز هاته املشاريع .هذه االختالالت مرتبطة باألساس بشبكات املاء والتطهير السائل على مستوى الطرق املراد
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إجنازها ،وخطوط الضغط املرتفع الكهربائية ،وكذا أنابيب شركة السامير ،والتي لم يتم التعرف عليها إال بعد انطالق
أشغال تنفيذ بعض الصفقات.

3 .3االستناد إلى العرض املالي فقط في اختيار صاحب الصفقات بالنسبة لبعض املشاريع
الحظ اجمللس اجلهوي بالنسبة لبعض الصفقات ،غياب التقييم التقني للعروض من طرف جلان فتح األظرفة أثناء
دراسة امللفات اإلدارية للمتنافسني .فمن خالل اإلطالع على محاضر جلان فتح األظرفة تبني أن هاته اللجان تلجأ مباشرة
إلى تقييم العرض املالي للمتنافسني كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم  22/ 2006املتعلقة بتهيئة ملعب العاليا
الشطر األول بكلفة  1.292.252,00درهم.
هذه الوضعية كانت ذات أثر سلبي على سير األشغال ،فمن أصل  33خدمة متعاقد بشأنها لم يتم تنفيذ سوى 15
بكلفة  780.191,83درهم ،أي ما نسبته  % 66من مبلغ الصفقة ،وذلك كنتيجة لطريقة اختيار صاحب الصفقة.

4 .4عدم احترام املقتضيات املنظمة للثمن التقديري لإلدارة

في هذا اإلطار ،سجل اجمللس اجلهوي عدم احترام املقتضيات املنظمة للثمن التقديري الواردة في املادة  4من املرسوم رقم
 2.06.388الصادر بتاريخ  05فبراير  2007احملدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا املقتضيات املتعلقة بطرق
مراقبتها وتدبيرها.
فبالنسبة للصفقة رقم  « 2011/20أشغال تهيئة األرصفة والطرق باحملمدية» ،لم يتم تضمني الثمن التقديري في
وثيقة مكتوبة وموقعة من لدن صاحب املشروع ،أما فيما يتعلق ببقية الصفقات ،فإن الثمن التقديري إما مت توقيعه من
طرف رئيس القسم التقني « الصفقة رقم  ،»2011/29أو من طرف املهندس املعماري املكلف باملشروع « الصفقة رقم
.2009/20
كما لوحظ أنه بالنسبة للثمن التقديري املعلن عنه ألعضاء جلنة فتح األظرفة اخلاصة بالصفقة رقم  ،2011/32واحملرر
في محضر اللجنة كان خاطئا من دون أن تتم إثارة ذلك ال من طرف املصلحة املكلفة أو أعضاء اللجنة ،فالثمن الصحيح
هو  1.105.200,00درهم عوض  1.074.828,00درهم.

 5 .نقائص على مستوى اختيار العروض
لم تطلب جلنة فتح األظرفة من نائل الصفقة رقم  2011/32تقدمي تبريراته بالنسبة لألثمان املقترحة « 6من أصل»11
التي جتاوزت السقف احملدد في املادة  40من مرسوم الصفقات العمومية لسنة  2007املشار إليه أعاله ،وذلك إحتساب
املتوسط احلسابي للعروض املقدمة.
وتبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على إجناز كافة الدراسات قبل انطالق املشاريع لتجنب التغييرات الالحقة أثناء مرحلة التنفيذ؛
— —احترام املقتضيات املنظمة لشروط تقييم عروض املتنافسني ،ولوضع الثمن التقديري ،وكذا الختيار صاحب
الصفقة.

ثالثا  -تنفيذ مشاريع االستثمارات
أفرزت دراسة مختلف امللفات املتعلقة باالستثمارات مجموعة من االختالالت والثغرات في تدبير و تتبع تنفيذ الصفقات

1 .1بدء األشغال قبل املصادقة على الصفقة
يتعلق األمر بالصفقة رقم  2011 /32حيث سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بدء تنفيذ الصفقة قبل املصادقة عليها
بتاريخ  4يناير  ، 2011إذ أن األمر ببداية الشغال أجنز بتاريخ  6يناير  ،2012في حني أن تقارير قياس االكتناز GNA 0/31,5
تؤكد أن أخذ العينات من و من مسلك «فابريكا» مت على التوالي بتاريخي  28دجنبر  2011و 30دجنبر ..2011
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2 .2إصدار أوامر وهمية باخلدمة
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات ،أن أغلب الصفقات املتعلقة مبشاريع االستثمار ،كانت موضوع توقفات وتأجيل األشغال.
و بني حتليل مجموعة من أوامر التوقف التي أصدرتها اجلماعة احلضرية للمحمدية ،أنها وهمية كما يتضح من خالل
األمثلة التالية:
— —-الصفقة رقم  : 2005/ 1عرفت أشغال هذه الصفقة مجموعة من التوقفات ترجمتها ثالثة أوامر بالتوقف
وباستئناف األشغال ،كما هي مبينة أسفله:
— —األمر األول بالتوقف 22 :غشت  ،2005األمر األول باالستئناف 8 :مايو  2006؛
— —األمر الثاني بالتوقف 11 :غشت  ،2006األمر الثاني باالستئناف 11 :أكتوبر 2006؛
— —األمر الثالث بالتوقف 13 :نونبر  ،2006األمر الثالث باالستئناف 12 :ابريل . 2007
في حني أن محاضر األوراش احملررة بتاريخ  9مارس  2006و  20مارس  ،2007تؤكد أنه في هذه الفترة ،كان الورش مشتغال،
بل ويعرف تقدما في كمية األشغال املنجزة.
— —الصفقة رقم  : 2007 /39مت إيقاف األشغال بتاريخ  25يناير  ،2008واستئنافها بتاريخ  7أبريل  ،2008بسبب أشغال
التطهير السائل لشركة «ليديك» إال أن الوضعية رقم  1تبني أن املقاولة استمرت في تنفيذ األشغال خالل هذه
املدة؛ حيث أنه مت إجناز أشغال معاجلة احلفر في الفترة ما بني  21و  22مايو . 2008
و نفس األمر بالنسبة لألمر باإليقاف رقم  2املوجه للمقاولة بتاريخ  22أبريل  ،2008واألمر باالستئناف بتاريخ  21يوليوز
 ،2008بينما أن هذه األخيرة أجنزت أشغال معاجلة احلفر يومي  21و  22مايو . 2008
— —الصفقة رقم  :2006/ 22تبعا حملاضر تقارير جتارب اخملتبر رقم  4370/M , 4368/M , 4367/Mاملتعلقة بقياس الضغط
بالقارورات للخرسانة الصلبة ،طبقا للمعيار ، NFP 18-406تبني أن جريان اخلرسانة وقع على التوالي بتاريخي 12
و  13فبراير  2007و  13مارس  ، 2007أي خالل فترة من املفترض أن يكون فيها الورش مغلقا ،مبوجب األمر بالتوقف
الصادر من قبل اآلمر بالصرف بتاريخ  15يناير  ،2007علما أن استئناف األشغال كان ابتداء من  8مايو . 2007

3 .3جتاوز آجال تنفيذ الشغال وعدم تطبيق غرامات التأخير
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات جتاوز آجال تنفيذ بعض الصفقات دون مبرر مما أثر سلبا على املشاريع ،وبدون أن تعمد
اجلماعة إلى تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في الصفقة ،كما يوضح ذلك اجلدول املوالي:
رقم الصفقة

مبلغ الصفقة بالدرهم

مبلغ غرامات التأخير غير املطبقة من قبل اجلماعة
بالدرهم

2005 /1

60.792.003,00

6.079.200,30

2005 /2

33.689.861,80

3.368.986,18

2005 /3

19.714.875,00

1.971.487,50

2006/ 19

18.666.700,20

1.866.670,02

2006/ 60

3.373.322,20

337.332,27

2006 /62

3.072.453,90

307.245,39

2007 /10

1.351.584,00

135.158,40

2006 /22
اجملموع

1.290.252,00

129.025,20
14.195.105,26
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4 .4عدم التحكم في كلفة األشغال بسبب متديد اآلجال
إن البطء في إجناز األشغال ،وجتاوز اآلجال التعاقدية لبعض الصفقات ،أثرا سلبا على التكلفة املتحملة ،بحيث الحظ
اجمللس اجلهوي للحسابات أن التكلفة املبدئية احملددة عند عقد الصفقة ،لم يتم التحكم فيها كما تبني ذلك احلاالت
التالية:
— —الصفقة  : 2006/ 19إن التأخير في إجناز األشغال ،انعكس على أداء الكشوفات ،بحيث أن التعديالت التي حلقت
نسبة الضريبة على القيمة املضافة ،تطبيقا للمقتضيات اجلبائية الواردة في قانون املالية لسنة  ،2008أجبرت
اجلماعة على أداء  76.263,89درهم ،زيادة على مبلغ الكشفني رقم  5و.6
— —الصفقة رقم  :2006/ 53إن البطء الذي ميز تنفيذ أشغال هذه الصفقة قد أدى إلى متديد األجل إلى  21شهرا عوض
 3أشهر املتعاقد بشأنها ،مما أثر على أداء الكشوفات .زيادة على أن التعديالت التي حلقت نسب تطبيق الضريبة على
القيمة املضافة في قانون املالية لسنة  ،2008دفعت باجلماعة إلى أداء مبلغ  59.029,65درهم ،بالنسبة للكشفني
رقم  4و  ،5بذل مبلغ  41.390,75درهم أي بزيادة قدرها  17.708,90 :درهما.

5 .5عدم احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة بدراسات التجارب واملراقبة
يجب أن يستجيب تنفيذ بعض أنواع األشغال كإجناز الطرق و البناء جملموعة من معايير اجلودة .ولهذا تنص دفاتر املقتضيات
اخلاصة للصفقات على إجراء جتارب وقياسات املراقبة طبقا للتشريع املعمول به في هذا اجملال .إن حتليل بعض الصفقات
من قبل اجمللس اجلهوي للحسابات ،قد أتبث إما عدم إجناز هذه التجارب واملراقبات (الصفقات ذات األرقام التالية2007 /23 :
و 2010 /13و 2011 /20و 2011 /29و 2006 /18و )2006/ 44وإما أنها أجنزت بشكل يخالف املقتضيات التعاقدية ( الصفقة
رقم  2005 /1والصفقة رقم  2011 /30و الصفقة رقم .) 2011/32

6 .6إجناز األشغال في أماكن غير منصوص عليها بالصفقات
يتعلق األمر باحلاالت التالية:
— —الصفقة رقم  :2011/ 29لم يتم احترام أماكن إجناز األشغال الواردة بالفصل  1.2من الصفقة واملتعلق بكمية
األشغال ،بحيث أن زنقة «دكالة» استفادت من أشغال تسوية مستوى الطريق بالرغم من أنها لم تكن معنية
بالصفقة.
— —الصفقة رقم  :2011 /30لقد متت تهيئة األماكن التالية :جتزئة أنفا املقابلة للرقم  ،14زنقة سال ،والطريق الرئيسية
لتجزئة أنفا ،بالرغم من أن هذه األماكن غير واردة باللوائح احملددة لتسليم األشغال و املنصوص عليها في املادة 1.2
من الفصل  IIمن دفتر املقتضيات اخلاصة.
وعلى العكس من ذلك ،فإن بعض األماكن األخرى ،وبالرغم من ورودها في الصفقة ،فإنها لم تستفد من أشغالها،
ويتعلق األمر بحي الرشيدية  1وحي الرشيدية  2وحي احلسنية .1
— —الصفقة رقم  2011 /32املتعلقة بأشغال تهيئة الطرق :بالرغم من أن الفصل  1.2من دفتر املقتضيات اخلاصة قد
حدد طبيعة األشغال و أماكن إجنازها ،إال أن حتليل الوضعية رقم  1أبان على أن أغلبية األشغال املنجزة همت مناطق
لم تكن مبرمجة في الصفقة ،وغير واردة بالفصل  1.2بحيث أجنزت األشغال في «دوار زواغات» (فابريكا) و زنقة
حمان الفطواكي ،في حني أن «حي البرادعة» و»حي أمل»و«رياض السالم  « 2لم تعرف أي إجناز لألشغال بالرغم من
أنها مناطق معنية بهذه الصفقة.

7 .7عدم إجناز األشغال الواردة بالصفقات
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات عدم إجناز أشغال واردة في دفتر املقتضيات اخلاصة  ،حيث أن األشغال املرتبطة بالتطهير
السائل وباملعدات املستقبلة لألسالك الكهربائية والهاتفية (جتهيزات االحتفاظ) واملتعلقة بالصفقتني رقم 2006 /18
و ،2006 /22لم تنجز.
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8 .8أداء أتعاب غير مستحقة
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بالنسبة للصفقة رقم  ، 2002 /26املتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع أشغال تهيئة
الطرق و بناء املنشآت الفنية مببلغ  7.600.000,00درهم ،أن احتساب أتعاب مكتب الدراسات في الكشفني رقم  4و ، 5
قد شمل بالنسبة لصفقات الطرق واإلنارة العمومية ،مهام الدراسات احملددة في دفتر املقتضيات اخلاصة كما يلي :إجناز
املشروع القبلي ،ومشروع التنفيذ ،وملف طلبات العروض ،واملساعدة التقنية وتتبع األشغال.
إال أن دراسة الصفقات املتعلقة باإلنارة العمومية ،قد أفرزت عدم وجود الوثائق املتعلقة باملشروع القبلي ،إذ ال يوجد في
ملف املشروع سوى التصميم العام ،وهذا فقط بالنسبة للصفقتني رقم  2006 /62و  .2007 /10وبذلك تكون اجلماعة قد
أدت بدون وجه حق مبلغ  263.821,20درهم املتعلق بالكشف رقم  4لفائدة مكتب الدراسات .

9 .9إجناز أشغال إضافية
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات إجناز أشغال إضافية غير واردة بالصفقات العمومية ،متت تأدية مبالغها ضمن الكشوفات
املنجزة ،مما يشكل خرقا ملقتضيات املادة  69من املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية واملادة  51من دفتر الشروط اإلدارية
العامة ،وهمت هذه االختالالت الصفقات املضمنة في اجلدول املوالي:
رقم الصفقة

موضوع الصفقة

املبلغ بالدرهم

قيمة األشغال خارج اجلدول
بالدرهم

2006 /44

تكسية األزقة باخلرسانة
مبختلف األحياء

2.554.170,00

37.157,00

2006/ 18

التهيئة اخلارجية للمسرح

3.850.310,00

326.558,58

2006/ 53

تهيئة ملعب البشير

2.010.675,00

235.539,46

2007 /22

تكسية األزقة باخلرسانة
مبختلف األحياء

1.121.931,00

146.682,20

1010إصدار محاضر االستالم املؤقت قبل انتهاء األشغال
مكن تفحص الوثائق املدلى بها من طرف مصالح اجلماعة ،للمجلس اجلهوي للحسابات بأن يسجل أداء مبالغ بعض
الصفقات ،بناء على وثائق غير صحيحة ،وبهذا يكون صاحب املشروع قد أدى كشوفات دون أن يتأكد من حقيقة إجناز
األشغال ،و من مدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدية ،كما تبني ذلك احلاالت التالية:
— —الصفقة رقم  2006 /18املتعلقة بالتهيئة اخلارجية للمسرح ،حيث صرح صاحب املشروع باالستالم املؤقت
لألشغال بتاريخ  10غشت  ،2007في حني أن املقاولة استمرت في متابعة األشغال إلى ما بعد تاريخ الكشف رقم
 4والنهائي املنجز بتاريخ  10غشت  ،2007كما يوضح ذلك محضري الورش املؤرخني في  1 :نونبر  2007و  12دجنبر
2007؛
— —الصفقة رقم  2006/ 22املتعلقة بتهيئة ملعب العالية( ،اجلزء األول) حيث مت االستالم املؤقت بتاريخ  6يوليوز
 ،2007في حني أن أنه حسب محضر الورش بتاريخ  17غشت  ،2007لم تكتمل األشغال بعد؛ و وقفت اللجنة
املكونة من موظفي اجلماعة و مكتب الدراسات على مجموعة من العيوب في تنفيذ « التوفنا» والتسقيف،
وطلبت من املقاولة إصالح هذه العيوب ،كما طلبت منها مدها بتقارير تكديس التوفنا و خرسانة التسقيف طبقا
للمقتضيات التعاقدية.

1111اختالالت في مسطرة استالم املشاريع
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات استغالل اجلماعة جملموعة من التجهيزات دون أن يتم استالمها ،بحيث أن الصفقات
التي أجنزت في إطار مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة  ،1999-2003والتي شرع فيها ابتداء من سنة ،2005
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مت البدء في استغالل التجهيزات املنجزة في إطارها منذ عدة سنوات دون أن يتم استالمها ،ويتعلق األمر بالصفقات
املتعلقة بأشغال الطرق رقم  2005 /1ورقم  2005 /2ورقم  2005 /3ورقم  ،2006 /19والصفقات اخلاصة باإلنارة العمومية
رقم  2006/ 60ورقم  2006/ 62ورقم 2007/ 10ورقم .2007 /11
كما أن أصحاب الصفقات العمومية لم يسلموا اجلماعة ،بعض الوثائق املتعاقد بشأنها ،رغم ذلك لم تقم اجلماعة
بتطبيق غرامات التأخير .وتلك حالة الصفقة رقم  2009/ 4املتعلقة باإلنارة العمومية ،بشارع محمد اخلامس ،حيث أن
الفصل  20-2من دفتر املقتضيات اخلاصة ،نص على غرامة تأخير تقدر بواحد (  )1باملائة ،أي ما مقداره  17.481,60درهما،
تطبق في حالة عدم تسليم املقاولة للجماعة لتصاميم جرد املنشآت الفنية داخل أجل  30يوما من تاريخ التسليم
املؤقت.
ألجل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —االمتناع عن بدء األشغال قبل املصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية؛
— —احلد من إصدار أوامر توقيف واستئناف األشغال بدون مبررات ،ألن هذا األمر يستفيد منه املتعاقدون و يحول
دون تطبيق غرامات التأخير في حقهم؛
— —مواصلة تنفيذ الصفقات ،وتفادي التأخر في اإلجناز؛
— —تطبيق غرامات التأخير بالنسبة للمقاوالت املتهاونة؛
— —احترام إجراء التجارب واملراقبات املنصوص عليها في دفتر املقتضيات اخلاصة ،لضمان جودة عالية في
األشغال؛
— —ايالء االهتمام الكافي لعمليات مراقبة األشغال وكذا تقارير اخلبرات املنجزة من طرف اخملتبرات اخملتصة ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملعاجلة االختالالت املسجلة؛
— —العمل على تطبيق ما أمكن املعايير املعتمدة واحملددة في دفتر الشروط املشتركة املطبقة على أشغال الطرق؛
— —حتديد بالدقة الكافية أماكن تنفيذ األشغال في دفاتر الشروط اخلاصة لتجنب التغييرات الالحقة؛
— —العمل على إبرام العقود امللحقة في حالة إجناز أشغال إضافية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية اجلاري
بها العمل؛
— —التأكد من اإلجناز الفعلي قبل التسلم املؤقت لألشغال؛
— —العمل على االستالم املؤقت والنهائي لألشغال في اآلجال احملددة؛
— —السهر على اإلدالء بالوثائق التعاقدية بعد استالم املشاريع.

رابعا  -املشاريع املتعثرة
ويتعلق األمر بكل من مشروع بناء القاعة املغطاة مبلعب البشير ،و كذا مشروع مركز الرياضات والتسلية.

1 .1الصفقة رقم  2006/50املتعلقة مبشروع بناء القاعة املغطاة مبلعب البشير بكلفة 10.597.571,10
درهم
لم يتم االنتهاء من أشغال إجناز هذا املشروع إلى حدود نهاية مهمة املراقبة ،بالنظر إلى االختالالت املسجلة في مرحلة
اإلعداد والتي كانت ذات أثر سلبي على استمرارية تنفيذ املشروع .ولقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات أن مكتب
املراقبة املكلف بإبداء الرأي حول تصاميم التنفيذ املعدة من لدن مكتب الدراسات وكذا الدراسة اجليوتقنية املنجزة من
طرف مختبر الدراسات اجليوتقنية ،قد أبرز في تقريره الصادر بتاريخ  09مايو  ،2006أي قبل تاريخ نشر إعالن طلب العروض
في  09أكتوبر  ،2006مجموعة من املالحظات والتوصيات التي كان يتعني على صاحب املشروع وكذا مكتب الدراسات
أخذها بعني االعتبار ،ويتعلق األمر مبا يلي :
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— — ضرورة استكمال الدراسة اجليوتقنية بتجارب إضافية لتحديد إمكانات تسييل األرضي ة �Potentiel de liquéfac
tion du sol؛
— —احلل املعتمد في األساسات بالنسبة للخرسانة املسلحة املقترحة من مكتب الدراسات ال يتماشى مع احللول
املقترحة من طرف مختبر دراسة األرضية واملدرجة في تقريره بتاريخ  04مايو .2005لذا فإن أي حل يتم اعتماده
ينبغي أن يحصل على املصادقة املسبقة من طرف املهندس اجليوتقني؛
إال أنه وعلى الرغم من هذه التحفظات الصادرة عن مكتب املراقبة بخصوص الوثائق والتصميمات املعدة من طرف
مكتب الدراسات ،فإنه لم يتم أخذها بعني االعتبار وكذا االستناد إليها في إعداد ملف طلب العروض وكذا الثمن
التقديري من طرف اجلماعة صاحبة املشروع.
إن عدم ايالء االهتمام لهاته التحفظات الصادرة عن مكتب املراقبة كان جد مكلف بالنسبة للجماعة ،ذلك انه ومبجرد
انطالق املشروع ظهرت فوارق مهمة أثناء التنفيذ ،مما أدى إلى استهالك  % 86,5من مبلغ الصفقة أي  9.165.514,19درهم
فقط في أشغال األساسات.
ولتجاوز هذا الوضع ،اصدر صاحب املشروع أمرا باخلدمة بتاريخ  02أبريل  2008يجيز من خالله للمقاولة بالرفع من كمية
األشغال بكلفة  1.115.533,80درهم ،أي بزيادة  10%من مبلغ الصفقة .هذا اإلجراء وحتى في حال تنفيذه ،فإنه لم يكن
ليساعد في إيجاد حل ملشكل استكمال األشغال املقررة في الصفقة.
من هذا املنطلق ،عمد اجمللس اجلهوي إلى إجراء خبرة تقنية منجزة من طرف مختبر مختص ،حيث أظهرت االختبارات
التقنية املنجزة واملدرجة في تقرير اخلبرة العناصر التالية:
— —أظهرت جتارب السبر الثابت  pénétration statiqueملعرفة مستوى األرضية  niveau du solالتي استقبلت
األساسات أن العمق احملدد هو  – 6,50متر وهو ما يوازي الرمال الصخرية sables gresifiés؛
— —مستوى األساسات بالنسبة ألساسات مماثلة لتلك التي وضعت ،انتقل من عمق  5أمتار إلى  6,5و  7أمتار ،وهو
ما يوازي الرمل الصخري مبعدل اشتغال  .bars 2,5هاته احلقيقة لم يتم اكتشافها إال في وقت الحق أثناء تسلم
احلفريات. réception des fouilles
ولقد أظهرت اخلبرة بأن دراسة األرضية التي أجنز عليها املشروع وكذا لألساسات تعتريها مجموعة من النقائص ،والتي
ميكن أن تؤدي بطبيعتها إلى إدخال تغييرات مهمة أثناء تنفيذ األشغال .هاته النقائص تتمثل في:
— —االكتفاء بعمق  5أمتار أثناء املعاينة ،مع العلم بأن طبيعة األرضية وكذا بالنظر ملؤشر الزالزل تفترض أن يصل
املسح امليداني  Sondageإلى عمق  15مترا؛
— —غياب التحقق من طبيعة الرمال التي من شأنها استقبال األساسات بالنظر إلى عامل تسييل األرضية والتي
تبقى ضرورية وأساسية في منشآت مماثلة؛
إضافة إلى التغيير الذي حلق بعض املعطيات األولية للمشروع والتي تظل مؤثرة ،كطبيعة األسقف املعتمدة ،وكذا
الطاقة االستيعابية والتي انتقلت من  1800إلى  2500مقعد.
وخلصت اخلبرة إلى انه كان يتعني االنتهاء من دراسة األرضية بإجناز مسح ميداني أعمق لتحديد نوعية األرضية اخملتارة
كموقع للمشروع ،وذلك قبل إعداد وثائق التنفيذ «تصاميم التنفيذ ،والثمن التقديري».
من هنا ،فإن التغييرات املدخلة أثناء تنفيذ األشغال على مستوى األساسات ،كانت ذات أثر على كلفة ومدة إجناز املشروع،
والتي ما هي إال نتاج للنقائص املسجلة في مرحلة إجناز الدراسات.
التقديرات احملينة للمشروع واملنجزة في أبريل  2008من طرف املصالح اجلماعية ،تشير إلى مبلغ  32.522.481,00درهم،
أي أن تقديرات كلفة املشروع انتقلت من  10.597.571,00درهم لتصل الكلفة إلى  26.622.481,00درهم أي بزيادة قدرها
 16.024.909,90درهم ،وهو ما يوازي  251,2%من التقدير األولي للمشروع« ،دون احتساب أشغال التهيئة اخلارجية
والدراسات» .هذه املصاريف اإلضافية تشكل ضررا ماليا للجماعة ،والتي تواجه صعوبات في التمويل.
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2 .2مشروع بناء مركز الرياضات والتسلية
يعتبر هذا املشروع من بني األمثلة التي توضح سوء تدبير االستثمارات اجلماعية .يتواجد هذا املشروع بحي الرياض
على مساحة تقدر ب  60ألف متر مربع  ،ولقد كان الهدف من برمجة إجنازه توفير متنفس للتسلية وكذا جعله وجهة
مفضلة لدى عموم الساكنة .وضعيته احلالية املزرية ،ما هي إال تعبير عن سوء تدبير املسؤولني اجلماعيني لهذا املشروع.
لم ترتكز املنهجية املتبعة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات بالنسبة ملراقبة تسيير هذا املركز على فحص وتدقيق
مختلف الصفقات املتعلقة ب  18حصة املكونة للشطر األول ،بل استندت على دراسة وضعية البنايات املشيدة والتي
كلفت اجلماعة ما مقداره  27.594.327,66درهم ،والتي ال تستفيد منها الساكنة لعدم تشغيل املركز إلى حدود نهاية
املهمة.
ألجل ذلك ،جلأ اجمللس اجلهوي إلى إجراء خبرة تقنية منجزة من طرف مختبر مختص ،وذلك لدراسة وضعية وحالة املنشآت
وتقومي اخلسائر املرتبطة بالتوقف املستمر للمشروع.
بعد الزيارة امليدانية رفقة تقنيي اخملتبر ،مت اختيار أربع حصص وهي :حصة النجارة اخلشبية ،وحصة جنارة األملنيوم ،وحصة
تكسية األرضية واجلدران( تكسية املسبح) ،وحصة الكهرباء لتكون موضوع خبرة.
تقديرات اخلسائر املسجلة واملعدة من طرف تقنيي اخملتبر والتي متثل التكلفة الضرورية إلصالح املنشآت املتردية ،والتي
ميكن ربطها بالتوقف املستمر لألشغال ،حددت في  1.451.313,60درهم.
تبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —معاجلة وضعية املشاريع املتعثرة خاصة القاعة املغطاة مبلعب البشير ،وكذا مركز الرياضات والتسلية،
باستكمال األشغال ووضعها قيد االشتغال؛
— —وضع املساطر واإلجراءات الالزمة للمحافظة على امللك اجلماعي وكذا صيانته بشكل دائم الجتناب أي تردي
محتمل في وضعيته مستقبال.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للمحمدية
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .توقع و برمجة املشاريع
1 .1غياب مشروع جماعي للتنمية يحدد أولويات و حاجيات اجلماعة
ابتداءا من الدورة العادية لشهر فبراير  2011اخلاصة باجمللس اجلماعي ملدينة احملمدية ،املنعقدة بتاريخ ،2011 /2/ 22
أصبحت اجلماعة تتوفر على مخطط جماعي للتنمية ( )PCDيحدد أولوياتها وحاجياتها على مستوى االستثمار.

2 .2مخطط تأهيل مدينة احملمدية لسنة 2007
البطء في اإلفراج على االعتمادات اخملصصة من مختلف الشركاء
— —إن تخلي اجلماعة عن إجناز ملعب رياضي مبركز الرياضات والترفيه ،كان مرده إلى عدة أسباب مادية منها ،تقنية،
عقارية ..وغيرها.
— —ولإلشارة في هذا الصدد ،فإن اتفاقية قد أبرمت بني اجلماعة و وزارة الشباب و الرياضة تقضي بتكلف هذه األخيرة
بإمتام أشغال إجناز املركز املذكور و تسييره و تدبيره.
— —أما عن صندوق التجهيز اجلماعي ،فقد رفضت إدارته التعامل مع اجلماعة بدعوى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
في حالة احلصول على قرض.
— —هذا و قد جدد الطلب إلى هذه املؤسسة عدة مرات رغم حتسن الوضعية املالية للجماعة لكن دون جدوى ..األمر
الذي يعيق تنفيذ بعض مشاريع مخطط تأهيل املدينة من طرف اجلماعة.
— —وفيما يخص اجلماعة ،فقد أعطت األولوية في برامجها االستثمارية لتنفيذ مشاريع اخملطط وذلك حسب
اإلمكانيات املالية التي تتوفر لديها.
— —عدم إفراج مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى على مساهمته الرامية إلى العناية باملنطقة الرطبة باحملمدية.
مشاريع مبرمجة و متخلى عنها
— —فيما يخص إجناز مركز نقل النفايات املنزلية ،فقد صادف عراقيل تقنية ،عقارية ،بيئية و معارضة قوية من طرف
السكان و حتفظ من السلطات احمللية ..باإلضافة إلى تدخل اجلهة الوزارية املكلفة بالبيئة و املاء التي عملت على
إحداث مطرح مراقب جديد للنفايات املذكورة على بعد حوالي  12كلم من مدينة احملمدية مع إلزام الشركة
املكلفة بتدبير القطاع على إفراغ كل النفايات املنزلية مباشرة بهذا املطرح ..و بذلك انتفت احلاجة إل مركز النقل
(.)Centre de transfert
— —لم يكن من املمكن إجناز الطريق  M25الختراقها دوار البرادعة الصفيحي وخط السكة احلديد الرابط بني الدار
البيضاء و الرباط.
— —أما عن إحداث ملعب لكرة القدم مبركز الرياضات والترفيه فقد سبق توضيح أمره أعاله.

3 .3تقهقر الوضعية املالية للجماعة
(بدون أي تعليق).

4 .4انخفاض نسبة إجناز املشاريع
(بدون أي تعليق).
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ثانيا .اإلعالن عن طلبات العروض
1 .1النقص و اخللل في الدراسات
(بدون تعليق).

2 .2غياب التنسيق مع مختلف املتدخلني املعنيني
حسب املعلومات املستقاة من القسم التقني ،فإن التنسيق لم يغب عن هذا األخير خالل اإلعداد للمشاريع ،غير
أن اجلهات املنسق معها ال تدلي بكل املعطيات واملعلومات املطلوبة ألسباب تخصها ..األمر الذي يفرز عدة صعوبات
و مشاكل خالل التنفيذ وبعده.

3 .3اختيار الفائزين بالصفقات على أساس العرض املالي بالنسبة لبعض الصفقات
(بدون أي تعليق).

4 .4عدم احترام مقتضيات تقييم اإلدارة
إن األمر هنا يتعلق بأخطاء إدارية و تقنية ،سيعمل املكلفون داخل إدارة اجلماعة على تفاديها مستقبال.

5 .5الهفوات املسجلة خالل مسطرة تقييم العروض
يتحمل القسم التقني باجلماعة مسؤولية هذه الهفوات و سيعمل مستقبال على تفاديها و غيرها.

ثالثا .تنفيذ املشاريع االستثمارية.
1 .1انطالق األشغال قبل املصادقة على الصفقة
إن ما قيل بالنسبة للنقطة  5أعاله ينطبق على هذه.

2 .2حترير أوامر باخلدمة صورية و وهمية
(بدون أي تعليق).

3 .3جتاوز آجال إجناز األشغال و عدم تطبيق غرامات التأخير
إن مبلغ الغرامات عن التأخير احملدد في  14.195.105,26درهم ،حرم ميزانية اجلماعة من موارد مالية مهمة كانت في أمس
احلاجة إليها خلدمة املدينة و حتقيق انتظارات ساكنتها ،كما طرح ضياع هذا املبلغ عدة تساؤالت حول ظروف و مالبسات
عدم حتصيل ذلك بل يستوجب األمر مساءلة و متابعة و حتقيقا بخصوص هدر مال عام اجلماعة و ضياعه.
و في إشارة من الطاقم اإلداري للجماعة ،فإن الصفقات املعنية لم تسو وضعيتها املالية بعد بسبب مشاكل تهم
املصادقة على امللحقات اخلاصة بأشغال خارج القائمة (.)Travaux hors bordereaux

4 .4متديد اآلجال و عدم التحكم في القيم
(بدون أي تعليق).

5 .5عدم احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة بدراسات التجارب و املراقبة
(بدون أي تعليق).
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6 .6تنفيذ أشغال مبواقع غير مقررة بالصفقات
— —الصفقة رقم  :29/2011بعد إمتام األشغال احملددة في دفتر التحمالت اخلاص بهذه الصفقة ،وتلبية لطلبات ساكنة
زنقة دكالة التي عرفت وضعية سيئة و غير صاحلة ،عمدت اجلماعة إلى إصالح هذه األخيرة.
— —الصفقة رقم  :30/2011إن األحياء املبرمجة و غير املعاجلة كانت بها طرق أقل ضررا و سوءا من التي متت صيانتها،
هذه األخيرة كانت تشكو من جتمع مياه األمطار و عدم سيولتها ..األمر الذي أحلق خسائرا بالسكان املعنيني وقت
نزول املطر.
— —أما عن أحياء الراشيدية  1و  2و احلسنية  1فهي مبرمجة ضمن صفقة جديدة في طور اإلعداد.
— —الصفقة رقم  :32/2011إن كل األشغال املقررة بتجزئة مومن و احملددة بدفتر التحمالت قد مت اجنازها.
فيما يخص مسلك دوار زواغات (الفابريكا) ،فكان يعرف وضعية صعبة و خطيرة أيام األمطار ،مما دفع بالسكان إلى
االحتجاج على هذه احلالة ،األمر الذي أجبر اجلماعة على القيام باإلصالحات الضرورية حفاظا على سالمة السكان
و السلم االجتماعي.
وعن زنقة حمان الفطواكي ،فقد أجنزت األشغال الالزمة للربط بشارع يعقوب املنصور ضمانا حلركة السير واجلوالن
و حتقيقا ملطالب الساكنة املعنية.
خالصة :إن ما قيل بخصوص هشاشة وضعف الدراسات األولية والقبلية للمشاريع ،تبرر األعمال واإلجراءات
البعدية لتدارك اخلصاص احلقيقي و معاجلته.

7 .7عدم تنفيذ أشغال مقررة بالصفقات
(بدون أي تعليق).

8 .8أداء أتعاب غير مستحقة
(بدون أي تعليق).

9 .9تنفيذ أشغال إضافية
(بدون أي تعليق).

1010حترير محاضر التسلم املؤقت قبل نهاية و إمتام األشغال
(بدون أي تعليق).

1111هفوات مست مساطر تسلم املشاريع
(بدون أي تعليق).

رابعا .مشاريع عالقة
1 .1الصفقة رقم  :50/2006إن ما ذكر بخصوص هذه الصفقة و ورد بكتاب اجمللس اجلهوي للحسابات ،كان وراء
الوضعية الراهنة للقاعة املغطاة.
وقد عمل اجمللس احلالي على تسوية الوضعية املالية للمقاولة التي كانت مكلفة باملشروع ثم قرر مؤخرا إمتام أشغال
بنائه بواسطة االعتماد املتوفر و البالغ ثمانية ماليني درهم.
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2 .2بناء مركز الرياضات و الترفيه
اتفقت اجلماعة مع وزارة الشباب و الرياضة على أن تتكلف هذه األخيرة بإمتام أشغال إجناز املشروع ثم السهر على تدبيره
و تسييره.
خالصة عامة:
إن املالحظات الواردة من اجمللس األعلى للحسابات تبقى في مجملها حقيقية وواقعية ،حيث عملت رئاسة اجمللس
اجلماعي للمحمدية على تدوين عبارة « بدون تعليق « في ما يهم العديد من النقط املكونة للمالحظات املذكورة تفاديا
لكتابة ماال فائدة فيه.
وفي هذا اإلطار ،البد من التذكير بالعديد من الطلبات املوجهة من هذه الرئاسة إلى سلطات العمالة ووزارة الداخلية
و اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء ،املتعلقة بإيفاد جلن إلى اجلماعة لالفتحاص و املراقبة و التقومي .وبالتالي
مساعدة مسيري اجلماعة على التدبير األحسن لدواليبها و تفادي الهفوات واألخطاء ..لكن دون جدوى ،علما أن جل
األطقم اإلدارية و التقنية باجلماعة تنقصها اخلبرة الكافية والنجاعة.
و لإلشارة ،فقد سبق لرئاسة اجمللس أن وجهت عدة مذكرات مصلحية و مراسالت إلى كافة رؤساء أقسام ومصالح
اجلماعة ،وعلى رأسها القسم التقني ،تثير انتباههم إلى إلزامية التحلي بالدقة و اجلدية والنزاهة والشفافية و احلرص
على احترام املساطر و الضوابط و املقتضيات القانونية خالل أعمالهم اليومية ،وذلك حتت طائلة املساءلة و احملاسبة..
لكن بقيت كل هذه اإلجراءات نسبية املفعول و الفعالية.
وعليه ،فإن إجراء افتحاص و مراقبة وتفتيش إلدارة اجلماعة احلضرية للمحمدية يبقى أمرا مرغوبا فيه ملا ميكن أن يعطيه
من دينامية وحرارة جلسم هذه اجلماعة وأطرها ومسيريها ويبني االختالالت والهفوات احملتملة مع التوجيه لتصحيحها
و تقوميها و تفاديها مستقبال حتقيقا حلكامة جيدة مأمولة.
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اجلماعة احلضرية النواصر
أحدثت اجلماعة احلضرية النواصر مبوجب املرسوم رقم  2 - 92 - 468بتاريخ  30يونيو  1992على مساحة تبلغ  60،87كلم
مربع .وتقدر ساكنتها حسب اخملطط اجلماعي للتنمية لسنة  2011بحوالي  17 614نسمة وكانت تصل إلى 12500
نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة .2004
وبلغت املوارد احملققة خالل السنة املالية  2012ما مجموعه  273 ,83مليون درهم في حني بلغت النفقات ما قدره 114 ,26
مليون درهم مما يعني حتقيق فائض مببلغ  159 ,57مليون درهم.

 .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال – أشغال اإلنارة العمومية التي أجنزت في اجلماعة احلضرية
أجنزت اجلماعة احلضرية النواصر أشغال اإلنارة العمومية بدواوير الزاوية و السحابات و املعاريف على الطريق الوطنية
رقم  9ملديونة و الطريق احملادية للطريق السيار ،وكذا إنارة املالعب الرياضية بالزاوية و حي املسجد .أجنزت هذه األشغال
مببلغ  7,84مليون درهم في إطار الصفقة رقم /09ج ح ن ،2007/والتي متت املصادقة عليها بتاريخ  .2008 /02 /27وحددت
مدة تنفيذ األشغال في عشرة ( )10أشهر حسب دفتر الشروط اخلاصة للصفقة ،و مت الشروع في إجنازها بتاريخ  11يونيو
، 2008غير أن تنفيذ الصفقة أسفر عن عدة مالحظات نوردها كالتالي:
التأخر في إجناز املشروع
شهد إجناز املشروع توقفا ملدة  19شهرا حلل مشاكل تتعلق مبسار شبكة اإلنارة العمومية و زرع األعمدة الكهربائية وكذا
ربط مراكز التحويل الخ ..ويعزى هذا التأخير باألساس إلى ضعف الدراسات املنجزة من طرف مكتب الدراسات وكذا
غياب التنسيق بني مختلف املتدخلني.
أداء بعض األشغال اإلضافية دون مطابقتها حلقيقة األشغال املنجزة
لوحظ أن الكشف التفصيلي رقم  4واألخير ال يعكس حقيقة األشغال املنجزة ،حيث إن التجاوز امللحوظ على مستوى
الفصل «ب» من دفتر الشروط اخلاصة للصفقة حتت عنوان (أشغال تهيئة اإلنارة العمومية) مت توزيعه على عدد من مواد
الفصل «أ» حتت عنوان (توسعة اإلنارة العمومية في جماعة النواصر) على إثر القرار الذي اتخذته اجلماعة مبعية املقاولة
و مكتب الدراسات  ،خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  10نونبر  . 2010و يقدراملبلغ الذي مت أداؤه عن طريق مماثلة أشغال لم
يتم إجنازها ب 606.267,66درهم.
كما أدت اجلماعة مبلغ  35.400,00درهم دون احتساب الرسوم من أجل حفر  442,50متر مكعب من اخلنادق عن طريق
مماثلتها أشغال تركيب أعمدة اإلنارة العمومية ،مبوجب القرار املؤرخ في  12يونيو  2009للحد من طول  22عمودا كهربائيا
للحفاظ على املسافة بني أسالك الضغط املتوسط و الضغط املنخفض.
نفس املالحظة همت أداء مبلغ  84.000,00درهم دون احتساب الرسوم ،واملتعلقة بتركيب  28عمودا لإلنارة العمومية
بطول ستة أمتار عن طريق مماثلتها  24عمودا معدنيا من نفس النوع بطول عشرة أمتار ،لم يتم تركيبها.
وتخالف هذه املمارسة مقتضيات الفصل  4من املرسوم  2 .06. 388بتاريخ  5فبراير 2007املتعلق بتحديد شروط وأشكال
إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها و مراقبتها ،و الفصل  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة
املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة املصادق عليه باملرسوم رقم  2.99.1087صادر في  29من محرم
.)2000/ 05 /04( 1421
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ثانيا -مشروع إصالح و بناء املسالك و الطرق
قامت اجلماعة باجناز أشغال إصالح و بناء املسالك و الطرق بكل من دواوير الزاوية و السحابات و أوالد عزوز والبوزانيني
و لقدادرة و أوالد دقاق مببلغ إجمالي قدره  37,43مليون درهم (أي التزام مببلغ  34,77مليون درهم باإلضافة إلى  2,66مليون
درهم كالتزام تكميلي) .وقد مت الشروع في تنفيذ األشغال بتاريخ  8فبراير  .2012و بالرغم من انتهائها  ،فإن اجلماعة لم
تقم بعد باالستالم املؤقت.
و نورد فيما يلي املالحظات التي تهم هذا املشروع:
عدم تعيني أماكن وزن التزود باخلليط اإلسفلتي الساخن
نصت بنود صفقات بناء الطرق على أن إجناز طالء اإلسفلت من نوع  0/10بسمك  10سنتمترات مؤداة بالطن .غير أن
اجلماعة لم تتخذ كل االحتياطات الالزمة للتأكد من دقة كميات اإلسفلت املستعمل .حيث أن دفاتر الشروط اخلاصة
للصفقات لم تشر إلى أماكن الوزن.
و بالتالي ،فقد اقتصر دور القسم التقني على التحقق من إيصاالت الوزن بواسطة «ميزان جسر قيان» املتواجدة في مدن
سيدي قاسم و برشيد.
نقص في مراقبة درجة حرارة اخلليط اإلسفلتي الساخن
ينص الفصل  25من دفتر الشروط اخلاصة للصفقات على استعمال خليط إسفلتي ساخن بدرجة متوسطة ال يجب
أن تقل عن  130درجة أثناء التبليط .و كل كمية من املواد التي تكون درجة حرارتها أقل من  100درجة ستكون مرفوضة
دون إمكانية تسخينها في عني املكان.
في هذا الصدد ،لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على آليات ملراقبة مدى احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة بدرجة حرارة
التوريدات من اإلسفلت ،إذ أنها ال تتوفر على أي وثيقة تثبت احترام املقاولة لدرجة احلرارة املتفق عليها عند نقل اخلليط
اإلسفلتي من مدينة «سيدي قاسم» إلى إقليم النواصر على مسافة  233كلم.
عدم تقدمي بعض الوثائق التعاقدية
ينص الفصل  35من دفاتر الشروط اخلاصة للصفقات املشار إليها أعاله ،على أن املقاولة ملزمة قبل الشروع في إجناز
األشغال بتقدمي نسخ من شواهد التأمني املرتبطة بتنفيذ الصفقات .يتعلق األمر خصوصا بالتأمينات املتعلقة بالعربات
ذات احملرك املستعملة في الورش ،و حوادث الشغل ،و املسؤولية املدنية و األضرار الالحقة باملنشآت،و ذلك داخل أجل
خمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التبليغ باملصادقة على الصفقة.
و في هذا اإلطار ،لوحظ أن املقاولة لم حتترم مدة التأمني على «مخاطر الورش» املتعاقد عليها ،و التي متتد من  06فبراير
 2012إلى  08غشت  .2012إذ قامت باجناز أشغال خارج هذه الفترة  ،كما يتضح ذلك من خالل محاضر الورش املتعلقة
بالصفقات املشار إليها آنفا حيث امتدت األشغال إلى غاية  22شتنبر .2012

ثالثا -بناء ملعب رياضي بالزاوية
قامت اجلماعة باجناز أشغال بناء ملعب رياضي بدوار الزاوية (الصفقة رقم  /50ج ح  1102 /اجلزء الثاني) مببلغ
 413.256,00درهم .و قد مت األمر بالشروع في إجناز املشروع بتاريخ  .2011 / 12 / 05و حددت مدة إجنازه في خمسة أشهر()5
طبقا لدفتر الشروط اخلاصة.
و قد أسفر فحص وثائق الصفقة و املعاينة امليدانية عن املالحظات التالية:
عدم تبرير العرض املنخفض املقدم من طرف املقاول
قدمت املقاولة صاحبة الصفقة عرضا ماليا يقل بأكثر من خمسة وعشرين في املائة ( )% 25عن املعدل احلسابي الناجت
عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب املشروع من جهة ومعدل العروض املالية للمتنافسني اآلخرين من جهة أخرى.
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و جتدر اإلشارة ،إلى أن املقرر امللحق مبحضر جلنة طلب العروض غير معلل لتبرير العرض املنخفض للمقاول ،كما هو
منصوص عليه في املادة  40من املرسوم  2. 06. 388بتاريخ  5فبراير  2007املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها .و قد اكتفت اللجنة باإلبقاء على العرض املقدم من طرف
املقاولة وباإلشارة إلى جوابها الذي تلتزم فيه باحترام مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة.
و يفسر هذا األمر جزئيا الصعوبات التي واجهتها املقاولة من أجل إنهاء األشغال ،حيث لم تتعد نسبة اإلجناز  % 20مما
حذا باجلماعة إلى فسخ العقدة بتاريخ  27يوليوز .2013
ضعف الوسائل البشرية و املادية املسخرة من أجل إجناز األشغال
لم توفر املقاولة صاحبة الصفقة الوسائل البشرية و املادية الضرورية من أجل إجناز األشغال في املدة الزمنية املنصوص
عليها في دفتر الشروط اخلاصة .لذلك ،حثت جلنة تتبع األشغال املقاول عدة مرات على تدعيم الوسائل البشرية واملادية
في الورش .وهذا ما يستفاد أيضا من الرسالة املوجهة من رئيس اجلماعة إلى املقاولة بتاريخ  24شتنبر  ،2012والتي
يطلب مبوجبها اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتزويد الورش باإلمكانيات البشرية والتقنية الضرورية إلمتام األشغال داخل
أجل شهر واحد.
و في هذا الصدد ،تبني أن اجلماعة لم تقم بتطبيق مقتضيات الفصل  60من دفتر الشروط اإلدارية العامة على املقاولة
املتعلق بغرامات التأخير كما هو منصوص عليه أيضا في املادة  15من دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة.

رابعا -بناء مخادع لسيارات املصلحة ومحطات وقوف احلافالت
قامت اجلماعة بإبرام الصفقة رقم /18ج ح ن 2011/من أجل بناء مخادع لسيارات املصلحة ومحطات وقوف احلافالت مببلغ
 459.996,00درهم .و قد استغرقت مدة اإلجناز خمسة أشهر.
أشغال مضمنة في الكشف التفصيلي وغير مبينة في جداول املنجزات
لوحظ أن اجلماعة قامت بأداء مبلغ 16.783,20درهم ،تتعلق بأشغال تبليط باالسمنت املسلح ملساحة قدرها 186,48
متر مربع ،اعتمادا على الكشف التفصيلي رقم  1في غياب جداول املنجزات املتعلقة بهذه األشغال ،مما ال يتيح التأكد
من الكميات املنجزة وبالتالي تبرير املبالغ املؤداة.
كما مت إجناز جداول املنجزات وتوقيعها من طرف صاحب الصفقة دون أن يتم توقيعها بحضور ممثلي صاحب املشروع
ومكتب الدراسات ،مما يخالف ما جاء في املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة ،التي تنص على أن جداول املنجزات
توضع انطالقا من املعاينة التي تتم في الورش ،للعناصر الكيفية والكمية املتعلقة باألشغال املنفذة ،وكذا املادة  25من
دفتر الشروط اخلاصة التي تنص على أن أخذ القياسات يتم بحضور ممثلي املقاولة و اجلماعة ومكتب الدراسات.
عدم إدالء املقاول ببعض الوثائق املنصوص عليها في الصفقة
لم يقدم املقاول بعض الوثائق املنصوص عليها في الصفقة و الضرورية لتنظيم و تتبع األشغال .و يتعلق األمر ببرنامج
تنفيذ األشغال وكذا اإلجراءات التنظيمية والوسائل املادية التي تتعلق بتنظيم و إقامة الورش ،علما بأنه يتعني عليه
تقدمي الوثائق املذكورة داخل أجل  15يوما من تاريخ تبليغه باملصادقة على الصفقة .كما لوحظ على أنه ال يتوفر على
دفتر الورش بل على أوراق منفصلة بعضها عن بعض.

خامسا  -بناء أسوار التسييج
قامت اجلماعة بإبرام الصفقة رقم /06ج ح ن 2010/بغرض بناء أسوار التسييج بدواوير الزاوية و لقدادرة و امللحق
اجلماعي و حي املسجد و البوزانيني و أوالد حامي و أوالد دقاق و املعاريف واجلماعة احلضرية النواصر و ملحقة اجلماعة .مت
إجناز األشغال مببلغ إجمالي قدره  1,19مليون درهم (مبلغ 1.081.440,00درهم كالتزام أولي و 106.208,70درهم كالتزام
تكميلي) .أما التسلم املؤقت فقد مت بتاريخ  27يوليوز .2012
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ضعف الدراسات املسبقة لتحديد طبيعة األشغال املزمع إجنازها
لم تقم اجلماعة بدراسات مسبقة تروم إلى حتديد احلاجيات و كذا األشغال الالزم إجنازها ،حيث أنه مبجرد انطالق األشغال
بتاريخ  17ماي  ،2011انعقد اجتماع بعد أربعة أيام من التاريخ املذكور ،من أجل دراسة إمكانية تغيير أماكن بناء أسوار
التسييج من مسجد «أسماء» (دوار لقدادرة) و مدرسة معاريف «أوالد الدقاق» التي مت تشييدها من طرف احملسنني ،إلى
كل من مسجد «حي النخيل» وحديقة القطب احلضري للنواصر .مما يدل على ضعف التنسيق بني مصالح اجلماعة
و مختلف املتدخلني من جمعيات ومحسنني.
عدم توقيع جداول املنجزات من طرف ممثلي صاحب املشروع
تبني أن جداول املنجزات املوقعة من طرف املقاول ( الوضعية رقم  ،)1لم يتم توقيعها بحضور صاحب املشروع ومكتب
الدراسات ،كما نص على ذلك الفصل  25من دفتر الشروط اخلاصة ،مما ال يتيح التأكد من صحة القياس املقدم.
عدم إجناز التجارب املنصوص عليها في الصفقة
لم تقم املقاولة بإخضاع املواد املستعملة في اجناز أشغال الصفقة لتجارب املوافقة املنصوص عليها في الفصل 44
من دفتر الشروط اخلاصة  ،والتي تهدف باألساس إلى تأكد املهندس من أن املواد املراد استعمالها تلبي الشروط املتطلبة.
عالوة على ذلك ،لم يتبني من محاضر الورش قيام جلنة تتبع األشغال بحث املقاولة على إجناز التجارب املتعاقد بشأنها.
وفي هذا اإلطار ،يجب التذكير مبقتضيات املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي نصت على أنه « :ال يتم تسلم
املنشآت إال بعد خضوعها ،على نفقة املقاول ،لعمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة األشغال جملموع التزامات الصفقة،
والسيما للمواصفات التقنية».
التوقف عن األشغال دون سبب معقول
أوقفت اجلماعة األشغال ملدة خمسة ( )5أشهر بحجة انتظار تأشير احملاسب على االلتزام بالزيادة في مبلغ الصفقة.
غير أن مقتضيات املادة  64من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية و مجموعاتها تنص على ما يلي  « :يحدد األجل اخملول للخازن املكلف باألداء ،لوضع إشهاده
أو تعليقه في ثمانية ( )8ايام عمل كاملة بالنسبة للصفقات»...

سادسا -أشغال بناء املركز التجاري «حي املطار»
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم /09ج ح ن 2011/إلجناز أشغال بناء املركز التجاري «حي املطار» مببلغ  4.36مليون درهم،
وحددت مدة االجناز التعاقدية في أحد عشر ( )11شهرا .و تتلخص املالحظات املتعلقة بهذا املشروع كالتالي:
غياب دراسة اجلدوى للمشروع
بدأت أشغال بناء املركز التجاري بتاريخ ،2011/ 11/ 28غير أنها توقفت بتاريخ  2011 /12/ 12بسبب معارضة الساكنة
للتصميم األولي للمشروع ،و الذي يتضمن طابقا أرضيا وعلويا باإلضافة إلى شرفة.
و لم يتم انطالق الورش من جديد إال بتاريخ  2012 /07/ 13أي بعد مضي سبعة أشهر ،و ذلك بعد تغيير التصميم األولي
واملوافقة عليه من طرف الوكالة احلضرية للدارالبيضاء ليصبح طابقا أرضيا و طابقا حتت أرضي من أجل التخزين .
و يعزى هذا التأخير باألساس إلى ضعف دراسات اجلدوى ودراسات التأثير على الساكنة املعنية قبل انطالق املشروع.
عدم إجناز الدراسات التقنية قبل بدء األشغال
تنص املادة  44من دفتر الشروط اخلاصة للصفقة على ضرورة إجراء الدراسات اجليوتقنية من طرف مختبر معتمد ،كما
نصت كذلك على أن دراسات الترصيص و الكهرباء و االسمنت املسلح و التطهير و كل دراسة تطلب من طرف املشرف
على املشروع أو صاحب املشروع يجب أن تعد من طرف مكاتب الدراسات املتخصصة املعتمدة من طرف الدولة .هذه
الدراسة كان يجب أن تقدم في أجل  20يوما تبتدئ من يوم تبليغ املصادقة على الصفقة.
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غير أن الدراسات التقنية السالفة الذكر لم يتم تقدميها من طرف املقاول (الترصيص و الكهرباء واالسمنت املسلح
والتطهير) ،ما عدا الدراسة اجليوتقنية التي مت إجنازها بعد ثمانية أشهر من تبليغ املصادقة على الصفقة .
إجناز أشغال إضافية دون اللجوء إلى عقود ملحقة
أمرت اجلماعة املقاولة بإجناز بعض األشغال غير واردة في جدول األثمان على إثر التغييرات التي طرأت على التصميم
األولي للمركز التجاري .ويتعلق األمر بأشغال حفر  150متر مربع ،وتبليط  300متر مربع على شكل  y/c 15,بدعامة
مغطاة بشكل مزدوج ،و تطيني أرضية مساحتها  450متر مربع ،وكذا إضافة اسمنت مسلح لبناء حائط وقائي (2300
متر مكعب) باإلضافة إلى مساكة عمودية حتتوي على طالء للسياج (  250متر املربع).
غير أن حتديد ثمن هذه األشغال اإلضافية مت بناء على عرض أثمان مقدم من طرف صاحب الصفقة ومتت املوافقة عليها
من طرف صاحب املشروع دون اللجوء إلى عقد ملحق خالفا ملقتضيات املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة.
تفاوتات هامة بني الكميات املقررة في الصفقة و املنجزة
يتضح من خالل املقارنة بني الكميات الواردة في الكشف التفصيلي رقم  3وتلك املقررة في دفتر الشروط اخلاصة ،
وجود تباين شاسع بينهما ،فقد تبني مثال  ،بأن أشغال «حفر اخلنادق أو حفر في أرض صخرية» ،وصلت حسب الكشف
التفصيلي إلى  5800,74متر مكعب عوض  110متر مكعب في دفتر الشروط اخلاصة للصفقة ،أي بفارق بلغ 426 805,50
درهم .إلى جانب ذلك وصلت أشغال بناء األساس باخلرسانة إلى  195,95متر مكعب عوض خمسة ( )5أمتار مكعبة في
دفتر الشروط اخلاصة للصفقة.
وتعد هذه التباينات املترتبة عن غياب الدراسات األولية من أجل حتديد االحتياجات وحجم األشغال ،إخالال واضحا مببادئ
املنافسة احلرة و كذا باالقتصاد العام للصفقة.
عدم مطابقة وضعيات األشغال املنجزة للمقتضيات التعاقدية و التنظيمية
لوحظ أن وضعيات األشغال التي مت على أساسها إعداد الكشوف التفصيلية ،ال تسمح بالتأكد من مدى واقعية اخلدمة
املنجزة لكونها غير مؤرخة ،مما يخالف مقتضيات املادة  37من دفتر الشروط اخلاصة للصفقة التي تنص على أن :األشغال
ستؤدى بناء على وضعيات شهرية يتم إعدادها في نهاية كل شهر».
كما أن هذه الوضعيات لم يتم اجنازها طبقا ملقتضيات الفقرة  2من املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي
تقسم الوضعيات إلى ثالثة أجزاء  :األشغال التامة و األشغال غير التامة و التموينات .وتبني كذلك باختصار األشغال
التامة الواردة في الوضعيات السابقة.
في هذا اإلطار،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —السهر على إجناز الدراسات التقنية الالزمة وحتديد حاجيات اجلماعة وحتديد موضوع الصفقة بدقة قبل
اإلعالن عن طلب العروض؛
— —السهر على إعداد الكشوف التفصيلية و جداول املنجزات بحضور كل من صاحب املشروع و املقاول و مكتب
الدراسات من أجل التأكد من حقيقة إجناز اخلدمة طبقا للمقتضيات التنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —العمل على إبرام العقود امللحقة للصفقات إلجناز األشغال غير الواردة في جدول األثمان ،طبقا ملقتضيات
املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال؛
— —احلرص على مراقبة وتتبع األشغال طيلة فترة اإلجناز ،وعدم إصدار أوامر باخلدمة بتوقيف األشغال إال بناء على
أسباب مبررة  ،مع العمل على تطبيق غرامات التأخير عند االقتضاء؛
— —حث املقاول على اإلدالء بجميع وثائق التأمني والتأكد من تغطيتها جلميع اخملاطر املتعلقة بإجناز األشغال وكذا
من املدة الزمنية الكاملة لتنفيذها.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للنواصر
(نص اجلواب كما ورد)

1 .1أشغال اإلنارة العمومية املنجزة بتراب بلدية النواصر
تأخير في إجناز األشغال
لقد مت إعداد الصفقة عدد  9/2007من طرف مكتب دراسات مختص ثم عرضت على مصالح املكتب الوطني للكهرباء
قصد التأشير عليها كما أن اجلماعة راسلت مديرية التجهيز بالوسط حول عزمها إنارة شطر من الطريق الوطنية
رقم  9مبحاذاة احلي اجلوي واحلي اإلداري وحي النخيل ،حيث كان يشكل نقطة سوداء ،اعتبارا للكثافة املرورية واحلوادث
املتكررة خاصة بفعل التنقالت بني هذه األحياء ومدينة الدروة املقابلة لها وكذا بهدف حتسني الظروف األمنية ملستعملي
هذه الطريق .إال أن هذه املديرية لم تزود املصالح اجلماعية بالقياسات املطلوبة ولم توافق إال بعد انطالق أشغال تنفيذ
الصفقة ،وبشروط أدت إلى تقليص علو بعض األعمدة حتى ال حتتك األسالك بخطوط اجلهد املتوسط مما أدى إلى الزيادة
في طول وسمك األسالك الكهربائية الرابطة بني األعمدة  ،الشيء الذي ترتب عنه زيادة في مبلغ األشغال بالفصل املالي
اجلدول . B
و لإلشارة فان الدراسة املتعلقة بالطريق الوطنية رقم  9والتي جاءت في جواب مديرية التجهيز بالوسط ،الزالت غير
متوفرة حلد اآلن رغم مرور أزيد من ست سنوات على هذا اجلواب.
أداء جزء من األشغال بأثمنة غير مضمنة بالصفقة
تبعا للجواب السابق ،فان املبلغ اإلضافي املترتب عن التغييرات التقنية في طول وسمك األسالك ونظرا لكون جل األثمان
املتعلقة بهذه التغييرات (  606.267,66درهم) توفرة بنفس الصفقة بالفصل املالي – اجلدول  Aكما أن هناك فائض بهذا
الفصل األخير يسمح بأداء املبلغ اإلضافي املذكور أما األثمان الغير متوفرة بالصفقة فقد مت تدارسها ومقارنتها باألثمان
الرائجة في السوق فكانت مقبولة خاصة وان املبلغ املتعلق بها ال يتجاوز  % 1,07وان اتخاذ هذه التدابير كان بهدف جتنب
الزيادة في التأخير الكبير الذي عرفه اجناز املشروع.

2 .2إصالح وبناء املسالك والطرق
عدم حتديد أماكن لقياس وزن مواد الزفت
لقياس حمولة الشاحنات ،فإن املقاولة كانت تستعمل ميزانا رقميا ً معتمدا ً مثبتا ً بداخل احملطة اخملصصة لصنع
مادة الزفت ،حيث كان يتم طبع املعلومات اخلاصة بعملية قياس الوزن بعد معاجلتها بواسطة حاسوب و نظرا ً لغياب
كيفية محددة ملراقبة هذه العملية بدفتر التحمالت اخلاص بهذه الصفقة فإن املصلحة اجلماعية كانت تقوم بافتحاص
التوصيالت املسلمة قبل التفريغ ،إضافة إلى القيام بزيارات إلى موقع امليزان مبدينة برشيد من أجل الوقوف على عمليات
قياس الوزن و أخذ فكرة عن احلمولة اخلاصة بالشاحنات املستعملة في نقل مادة الزفت.
نقص في مراقبة درجات احلرارة للزفت أثناء عملية التفريغ
إن جميع قياسات احلرارة التي مت أخذها أثناء عملية تفريغ مادة الزفت بحضور ممثل القسم التقني اجلماعي كانت تفوق
 ،C° 130و ذلك طبقا ً ملقتضيات دفتر التحمالت كما جتدر اإلشارة إلى أن اخملتبر العمومي للدراسات والتجارب L.P.E.E
بالدار البيضاء و كذا مكتب الدراسات املكلف بإعداد و تتبع إجناز الصفقة لم يبديا أي اعتراض على املسافة الفاصلة
بني مدينة سيدي قاسم و مدينة النواصر فيما يتعلق بنقل مادة الزفت كما أن احملاضر املنجزة من طرف  L.P.E.Eاخلاصة
بجودة الزفت كانت كلها تستجيب للمعايير املطلوبة بدفتر التحمالت  CPSو  ،CPCمبا في ذلك احترام احلرارة احملددة ب
CPS
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عدم اإلدالء ببعض الوثائق املضمن بدفتر التحمالت
إن املقاولة املكلفة بإجناز هذه الصفقة تتوفر على التأمينات املنصوص عليها بالفصل  35من دفتر التحمالت و التي مت
إرفاقها باألجوبة املوجهة إلى اجمللس اجلهوي للحسابات بالدارالبيضاء.
أما ما يخص حتيني تأمينات الورش  ،فإن املصلحة اخملتصة باجلماعة ستحرص على إلزام املقاوالت التي ستحظى
مستقبال ً بإجناز الصفقات ،بتقدمي شواهد التأمني احملينة كلما تطلب األمر ذلك.

3 .3بناء ملعب رياضي بحي الزاوية
عدم تبرير عرض املقاولة األقل تكلفة
استنادا إلى جواب املالحظة رقم  24فإن جلنة دراسة العروض قررت اقتراح على السلطة اخملتصة قبول عرض مقاولة أ.
ب لكونها تتوفر على شهادات إدارية تفيد بإجنازها لعدد من املشاريع في حجم املشروع موضوع الصفقة ،و كذا لها من
اإلمكانيات البشرية و املادية ما ميكنها من إجناز هذا املشروع الذي طال انتظاره من طرف شباب املنطقة.
نقص اإلمكانيات البشرية واملاضية إلجناز األشغال
جتدر اإلشارة إلى أنه عند انطالق األشغال كانت وتيرة اإلجناز عادية و أن جميع اإلمكانيات البشرية و املادية متوفرة  ،مما جعل
اجلماعة تؤدي للمقاولة مبلغ القسط رقم 1الذي يضم األشغال املنجزة لكن بعد ذلك عرفت وتيرة اإلجناز بطئا ً شديدا ً
و توقفا ً لألشغال رغم مراسلة صاحب املقاولة في هذا الشأن دون جدوى مما حدا باجلماعة إلى مباشرة مسطرة إلغاء
الصفقة مع خصم مبلغي الضمانة النهائية و الضمانة عن األشغال ()caution définitive et retenue de garantie

4 .4بناء مأوى للسيارات و وقوف احلافالت
أداء أشغال غير مضمنة في القياسات املأخوذة
إن جميع األشغال املؤداة للمقاولة قد أجنزت ،ويتم التأكد منها و فحصها من طرف مكتب الدراسات واملصالح التقنية،
إال سهواً ،مت إغفال الفصل املتعلق بكمية الرصف باخلرسانة املسلحة ( )dallage en béton arméفي الوضعية رقم .1
إن املصالح املعنية باجلماعة قد أخذت هذه املالحظات بعني االعتبار و كذا املالحظات املتعلقة  بعدم تقدمي املقاولة
لبعض الوثائق املطلوبة بدفتر التحمالت و ستقوم على تفاديها الحقا .

5 .5بناء أسوار بتراب بلدية النواصر
نقص الدراسات األولية لتحديد نوعية األشغال
قبل الشروع في إجناز الدراسات التقنية ،تقوم املصلحة املعنية بزيارة ميدانية ملكان املشروع صحبة املستشار اجلماعي
للدائرة االنتخابية املعنية وبعض فعاليات اجملتمع املدني عند االقتضاء لكن نظرا ً للوقت الطويل الذي استغرقته الصفقة
و املصادقة عليها  ،و مبا أن األمر يتعلق مبسجد و مدرسة فإن بعض احملسنني بادروا إلى إجناز هذين السورين بتنسيق مع
السلطة احمللية مما أدى باجلماعة إلى إجناز أسوار أخرى بالقطب احلضري و اجملمع السكني النخيل طبقا ً ملواصفات دفتر
التحمالت.
عدم إمضاء القياسات املأخوذة من طرف صاحب املشروع ( اجلماعة )
إن جميع القياسات( )attachementsاملأخوذة يتم التأكد منها وفحصها من طرف مكتب الدراسات واملصالح التقنية
للجماعة وفي بعض احلاالت يتم االقتصار على إمضاء القسط( )décompteو تبعا ً لهذه املالحظة فقد مت إمضاء جميع
القياسات من طرف املعنيني باألمر وسيتم تدارك هذه املالحظة الحقاً.
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 عدم إجناز التجارب اخملتبرية املضمنة بدفتر التحمالت
مت فعال ً إغفال مطالبة الشركة املنجزة للمشروع بالقيام بالتجارب اخملتبرية( )essais d’agrémentهذا مع اإلشارة أن
مكونات مواد البناء اخلاصة ببناء األسوار موضوع الصفقة هي اإلسمنت ،الرمل ،احلديد ،واألجور وهي مواد تباع محليا ً
ومشهود لها باجلودة.
توقف األشغال دون مبرر مقبول
يجب اإلشارة أن التأشيرة على مبلغ الزيادة في مبلغ الصفقة يتطلب إيقاف األشغال إلى ما بعد التأشيرة و أن تزامن
هذه األخيرة مع نهاية السنة املالية  2011الشيء الذي أدى إلى التأخير الكبير في إجناز الصفقة خصوصا ً أن مصالح وزارة
املالية ال تستأنف التأشيرات إال في أواخر شهر فبراير للسنة املوالية.

6 .6أشغال بناء مركز جتاري باحلي اجلوي
غياب دراسة اجلدوى للمشروع
كما جرت العادة  ،يتم اقتراح املشاريع من طرف أعضاء اجمللس و هم الذين يعبرون عن رغبات الساكنة و عند تبني
املشاريع من طرف اجمللس يتم إعداد الدراسات التقنية بتنسيق تام مع أعضاء اجمللس املعنيني باملشروع قبل الشروع في
إعداد الصفقة  ،و لم يسبق أن مت االعتراض على أي مشروع جماعي إال أن اعتراضات بعد اجلمعيات على هذا املشروع
تزامن مع أحداث الربيع العربي و تدخل السلطة احمللية و اإلقليمية أدى إلى إدخال تعديل على التصميم األولي للمشروع
و عرضه على اجمللس البلدي الذي تشبث باملشروع و وافق على التعديالت و متت املصادقة عليها من طرف الوكالة احلضرية
للدار البيضاء .هذه التعديالت أدت إلى النتائج التالية :
— —إجناز أشغال غير مضمنة بدفتر التحمالت.
— —فرق واضح في الكميات املرتقبة بدفتر التحمالت و املنجزة بسبب إحداث طابق حتت أرضي في املشروع.
— —تأخير واضح في إجناز املشروع.
عدم إجناز دراسات أولية للمشروع
جتدر اإلشارة أن الصفقة رقم /6ج.ح.ن 2011/موضوع املالحظة تتعلق فقط باألشغال الكبرى  ،و أن الدراسات املتعلقة
بشبكتي املاء الصالح للشرب و الكهرباء قد أجنزت مع تقدم األشغال من طرف مكتب الدراسات اخملتص على نفقة
الشركة و يتعلقان بالشطر الثاني للصفقة اخلاصة باألشغال النهائية للمشروع في حني أن الدراسات التقنية املتعلقة
ب (  )béton armé et études géotechniqueقد مت تقدميهم من طرف املقاولة بعدما مت تعديل التصميم األولي و استئناف
األشغال.
عدم مطابقة وضعيات األشغال املنجزة لتدابير الفصل رقم  56من C.C.A.G.T
لقد مت إغفال تواريخ الوضعيات سهوا ً مع اإلشارة أن هذه األخيرة متثل القياسات احلقيقية املأخوذة إبان إعداد األقساط
املؤرخة و التي حتمل نفس التواريخ للوضعيات  ،و سيتم تدارك طريقة إعداد هذه الوضعيات طبقا ً للفقرة  2من الفصل
 56من  C.C.A.G.Tعلما ً أن دفتر التحمالت لهذا املشروع ال يتضمن أداء مواد البناء املمولة(. )en approvisionnement
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اجلماعة القروية سيدي موسى اجملدوب
)عمالة احملمدية(

تقع اجلماعة القروية سيدي محمد اجملدوب شرق احملمدية و قد أحدثت مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وتبلغ
مساحتها  45كلم مربع بساكنة وصل عددها  12.412نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة . 2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير اجلماعة القروية سيدي موسى اجملدوب للفترة  2012 - 2008عن تسجيل مجموعة من املالحظات،
نوردها فيما يلي مرفوقة بتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات:

أوال -تنفيذ املشاريع
باإلضافة إلى مشاريع تخص املرافق العمومية املرتبطة بجمع النفايات الصلبة واملطرح العمومي والتطهير السائل
والتي كانت موضوع اتفاقيات ،تكتسي املشاريع املبرمجة في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية  ،2016 - 2011والبالغ عددها
 13مشروعا أهمية لدى اجلماعة بالنظر إلى طبيعتها التنموية كإحداث وتوسيع الطرق وبناء املركز الصحي وقاعة
الشباب ،وإلى كلفتها املالية املقدرة ب  41.780.000درهم .و في هذا اإلطار ،لوحظ ما يلي:

1 .1املشاريع املبرمجة في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية
صادق اجمللس اجلماعي للجماعة القروية سيدي موسى اجملدوب على اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة املمتدة من 2011
إلى  2016خالل دورته العادية املنعقدة في  24فبراير  .2011ومن خالل دراسة مكونات هذا اخملطط ،مت تسجيل املالحظات
التالية:
— —اعتماد اجلماعة بشكل كبير في حتقيق أهداف برنامجها التنموي على متويل املشاريع من طرف الشركاء واملتدخلني
اآلخرين ،بحيث ال تتعدى نسبة مساهمة اجلماعة املزمع تخصيصها لتنفيذ هذا اخملطط  % 13من الغالف املالي
اإلجمالي .وهو ما قد ال يساعدها في التحكم و ضبط وتيرة إجناز املشاريع املبرمجة؛
— —باستثناء مشروع توسيع وتقوية املقطع الطرقي  3303مبركز اجلماعة ومشروع بناء قاعة للشباب وجتهيزها اللذين
متت برمجتهما والشروع في إجنازهما قبل اعتماد اخملطط اجلماعي للتنمية ،فإن باقي املشاريع الواردة في وثيقة
اخملطط لم تدخل بعد حيز التنفيذ ،رغم مضي سنتني من املصادقة على اخملطط؛
— —فيما يخص املشاريع املبرمجة للسنتني األوليني من اخملطط ،لم يقم الشركاء بدفع مساهماتهم املالية والوفاء
بالتزاماتهم التقنية .

2 .2املشاريع موضوع اتفاقيات
قامت اجلماعة القروية بإبرام سبع اتفاقيات مع مؤسسات وإدارات عمومية وجماعات ترابية.
إال أنه سثناء إتفاقيتي تدبير مرافق النفايات املنزلية واملطرح العمومي ،والتي مت تفعيلهما من خالل إحداث مجموعة
اجلماعات احمللية لهذا الغرض ،وإنطالق إجناز املطرح وتفويض تدبيره إلحدى الشركات األجنبية ،لم يتم تفعيل باقي
االتفاقيات املبرمة .فعلى سبيل املثال ،وعلى الرغم من توفير اجلماعة للمبلغ امللتزم به في إطار اتفاقية التدبير املفوض
لقطاع التطهير السائل ،املوقعة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،واملقدر مبليوني درهم ،فإن إجناز املشروع الزال
يعرف بعض التعثرات املتعلقة على اخلصوص بتوفير الوعاء العقاري إلجناز محطة لتدبير املياه العادمة.
بناء على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على وضع برامج تنموية قابلة للتحقيق وذلك أوال
من حيث تناسبيتها واإلمكانات املتوفرة لدى اجلماعة وثانيا من حيث حسن انتقاء شركائها وحثهم على الوفاء
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بالتزاماتهم التعاقدية.

ثانيا  -تدبير املداخيل
من خالل حتليل بنية املداخيل اجلماعية ،يتبني اعتماد اجلماعة على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة املضافة،
والتي شكلت خالل سنة  2012ما نسبته  % 79من املداخيل املقبوضة مبقدار  2.944.000,00درهم .فزيادة عن ضعف
املداخيل الذاتية يتسم تدبير بعض الرسوم بالنواقص التالية:

1 .1الرسم املتعلق باإلقامة في املؤسسات السياحية
تتواجد داخل اجملال الترابي جلماعة سيدي موسى اجملدوب مؤسسة سياحية تدعى «د.ف» مت الترخيص لها بتشييد
مركب سياحي  ،بناء على الرخصتني رقم  4291/ 25و 3799/ 25الصادرتني عن عامل االقليم بتواريخ 2007/07/05
و . 2007/12/18وتشتمل هذه املؤسسة على مرافق للترفيه واإليواء .في هذا اإلطار ،لوحظ أن املؤسسة لم تقم بإيداع أي
إقرار بعدد الزبناء وليالي املبيت لدى اجلماعة قبل فاحت أبريل من كل سنة ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة  74من القانون رقم
 47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،وبالتالي ال تؤدي الرسم املتعلق باإلقامة في املؤسسات السياحية .باملقابل ،لم
تدل اجلماعة مبا يفيد أنها قامت بأي إجراء من اإلجراءات اخملولة لها قانونا لتحصيل مستحقاتها من هذا الرسم.

2 .2الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
بلغت مداخيل اجلماعة من الرسم املفروض على محال بيع املشروبات خالل سنة  2012ما قدره  17.639,00درهم،
مسجلة بذلك نسبة  3باملائة من مجموع املداخيل الذاتية  .وفيما يخص حتصيل هذا الرسم ،لوحظ أن اجلماعة ال تقوم
بإحصاء امللزمني ،إذ أن عدد اخلاضعني الذين يضعون إقراراتهم بقي مستقرا في  12ملزما منذ سنة  .2008وعلى الرغم
من كون املداخيل املصرح بها ضعيفة ،فإن أداء الرسم ال يتم من طرف كل امللزمني.

3 .3الرسم املفروض على وقوف سيارات األجرة
تتوفر اجلماعة على محطة لوقوف سيارات األجرة ،ميتلك أصحابها  20رخصة للنقل العمومي حتدد االنطالقة من مركز
اجلماعة .لكن املالحظ من خالل تفحص الوثائق احملاسبية املمسوكة لدى اجلماعة أنه ال يتم استخالص الرسم املفروض
على وقوف سيارات األجرة بشكل منتظم ،كما هو الشأن بالنسبة لسنة  2010حيث لم تستفد ميزانية اجلماعة من
هذا الرسم.
اعتمادا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على اإلحصاء املنتظم للملزمني بأداء الرسوم الذي يستوجب وضع إقرارات باملداخيل احملققة ومسك
سجالت خاصة لذلك؛
— —إعمال مختلف املساطر اجلاري بها العمل الستخالص مستحقات اجلماعة من الرسوم املفروضة.

ثالثا -تدبير الطلبيات
من خالل حتليل بنية نفقات اجلماعة للسنوات  ،2012 - 2008يتبني أنه باستثناء النفقات اإلجبارية كما هو الشأن
بالنسبة لنفقات املوظفني ،والتي عرفت ارتفاع نسبتها من مجموع نفقات اجلماعة ،فإن النفقات األخرى ظلت مستقرة
على الرغم من االرتفاع الذي سجلته املداخيل.وتعتمد اجلماعة في طلبياتها على إبرام سندات الطلب ،فيما انحصر
اللجوء إلى الصفقات العمومية على ثالث مشاريع وهي إقتناء جرار ومشروع تهيئة مركز سيدي موسى اجملدوب ومشروع
بناء قاعة للشباب .و قد أثار تدبير الطلبيات املالحظات التالية:
الصفقة رقم 02/2008
يتعلق األمر بالصفقة التي أبرمتها اجلماعة و املتعلقة مبشروع تهيئة مركز سيدي موسى اجملدوب.
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فمن خالل اإلطالع على ملف الصفقة ،مت تسجيل املالحظات التالية:
— —متت املصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية بتاريخ  ،2009/04/12لكن رئيس اجلماعة لم يقم بتبليغ
املصادقة إلى املقاولة نائلة الصفقة إال بتاريخ  ،2009 /07/ 06وهو ما أدى إلى تأخر انطالق األشغال؛
— —نصت املادة  9من دفتر الشروط اخلاصة على أنه« :تطبيقا ملقتضيات املادة  37من دفتر الشروط اإلدارية العامة
املتعلقة باألشغال ،يكون املقاول ملزما بتقدمي برنامج تنفيذ األشغال لصاحب املشروع قصد املصادقة داخل أجل
 15يوما من تاريخ تبليغ األمر باخلدمة  .إال أنه ،ومن خالل اإلطالع على وثائق الصفقة ،تبني أن املقاولة لم تقم داخل
اآلجال احملددة بتقدمي هذا البرنامج الذي يبني آجال تنفيذ كل مرحلة من األشغال ،وذلك على الرغم من تذكيرها
بذلك خالل مختلف اجتماعات الورش بتواريخ  2009/12/29و  2010/01/21و 2010/06/09؛
— — إجناز املقاولة لدراسة تشكيلة اإلسفلت الناعم ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  11-5من دفتر الشروط اخلاصة والتي
حددت مدة تقدمي هذه الدراسة في  20يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ املصادقة على الصفقة للمقاولة؛
— —ظهور مجموعة من الصعوبات التقنية أثرت سلبا على إجناز األشغال .و ذلك نتيجة عدم دقة الدراسة التقنية
القبلية للمشروع بحيث أن اجلماعة لم متد املقاولة بتصاميم املنشآت الفنية اخلاصة بقنوات تصريف مياه األمطار،
مما أدى إلى التوقف املتكرر لألشغال ،حيث مت إصدار ستة أوامر بالتوقف ملدة إجمالية بلغت  168يوما.
— —عدم مراقبة اجلماعة ملدى احترام املقاول ملقتضيات الصفقة املتعلقة بسالمة مستعملي الطريق عبر وضع عالمات
التشوير املتضمنة قي الصفقة رغم إثارة هذه املالحظة في بعض محاضر الورش .كما أن اجلماعة أمرت بصرف
الثمن الكلي لهذه اخلدمة مببلغ  18.000,00درهم في كشف احلساب املؤقت رقم  1بتاريخ  2011/09/30قبل إجنازها؛
— —على الرغم من مرور أكثر من ثالث سنوات و 8أشهر على انطالق األشغال ،فإن مشروع تهيئة مركز سيدي موسى
اجملدوب لم يتم االنتهاء من إجنازه .و باملقابل ،لم تتخذ اجلماعة أي إجراء الستكمال األشغال.
سندات الطلب
مكن فحص الوثائق املتعلقة باملقتنيات التي متت عبر إبرام سندات الطلب من تسجيل املالحظتني التاليتني:
— —اقتصار اجلماعة على استشارة نفس املمونني الثالث كيفما كانت مواصفات و محتوى التوريدات املراد اقتناؤها ،وهو
ما أدى إلى حصول شركة «س» على أغلب الطلبيات .فعلى سبيل املثال ،حصلت هذه الشركة على  72باملائة من
مجموع سندات الطلب املبرمة في سنة  2011و  67باملائة سنة 2012؛
— —عدم حتقق اجلماعة من البيانات املقدمة من طرف املمونني خالل جلوئها إلى االقتناء بواسطة سندات الطلب .فقد
لوحظ أن شركتني «أ.ب» و« و.س» قامتا بتقدمي مقترحات أثمان على أساس أنهما تاجري سلع في حني ،تبني من
خالل اإلطالع على السجل التجاري للشركتني أن األولى هي شركة إستيراد ألشغال البناء ،والثانية هي مقاولة
مختصة في األشغال الكهربائية.
بالنظر إلى ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على اإلعداد اجليد والدقيق لكل صفقة قبل البدء في تنفيذها؛
— —إلزام املقاولني باحترام االلتزامات املتعاقد بشأنها خاصة فيما يتعلق بتهيئ الورش ،وإنهاء األشغال في
اآلجال احملددة وفق برنامج لتنفيذها؛
— —عدم وضع كشوفات احلساب املؤقتة قبل التأكد من اإلجناز الفعلي لألشغال املقررة في الصفقات؛
— —اللجوء ما أمكن للمنافسة في تدبير سندات الطلب ،والتحقق ما أمكن من البيانات املقدمة من طرف املمونني.
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رابعا -تدبير املمتلكات
وضعية املمتلكات
لوحظ غياب جرد شامل للممتلكات التابعة للجماعة ،فهي ال متسك أي سجالت خاصة باألمالك العقارية وأخرى لتتبع
ممتلكاتها املنقولة .كما لوحظ عدم قيام اجلماعة بتسوية الوضعية القانونية للعقارات التابعة لها ،حيث أنها تتوفر
على بنايات مشيدة فوق أراضي الغير لكن دون اتخاذ أي إجراء لتصفية وضيعتها.
تدبير اخملزون
من خالل الزيارة امليدانية لألماكن اخملصصة لتخزين املعدات والتوريدات  ،مت تسجيل مجموعة من املالحظات ندرج منها
على وجه اخلصوص:
— —عدم توفر اجلماعة على مخزن مبواصفات تراعي التدبير السليم و املنظم للمخزون ،حيث لوحظ أن تخزين املواد
واملقتنيات ال يتم بالشكل الذي يضمن احملافظة عليها وسهولة احلصول عليها؛
— —غياب نظام لتدبير مخزون املواد سواء بشكل معلوماتي أو عن طريق سجالت ،فاجلماعة ال متسك جذاذات خاصة
بالتخزين والتي من شأنها أن تساعد على ضبط و تتبع وثيرة استعمال اخملزون من املواد؛
— —عدم مسك محاسبة السلع و التوريدات وذلك طبقا ملقتضيات املادة  112من املرسوم رقم  2 -09 - 441الصادر
بتاريخ  18فبراير  2010بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيآتها؛
— —عدم القيام بجرد للمخزون من املعدات والتوريدات وذلك طبق ملقتضيات املادة  113من املرسوم املشار إليه أعاله.
واعتمادا على ما سبق يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —وضع نظام لتدبير اخملزون من مختلف املعدات واملواد مع احلرص على إجناز جرد منتظم لها؛
— —مسك محاسبة للسلع والتوريدات طبقا للمقتضيات التنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —تسوية الوضعية العقارية و القانونية للعقارات التابعة للجماعة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي موسى اجملدوب
(نص مقتضب)

أوال  :تنفيذ املشاريع
1 .1املشاريع املبرمجة في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية
بخصوص مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات حول تدبير وتنفيذ املشاريع واعتماد اجلماعة كليا في حتقيق أهداف برامجها
على بقية الشركاء و املتدخلني املبينني في اخملطط اجلماعي للتنمية .فإن األمر يتعلق بعقد شراكات مع املتدخلني في
قطاعات الدولة  .إال أن اجلماعة اصطدمت بعدم التزام الشركاء باالتفاقيات املبرمة في هذا الشأن  .ألن نسبة مشاركة
اجلماعة في هذه املشاريع متواضعة ومحدودة في  % 13من الغالف املالي اجلماعي .و أن أغلب االتفاقيات قد مت إبرامها
قبل إجناز اخملطط اجلماعي للتنمية ،علما أن بعض البرامج قد مت فعال إجنازها .فعلى سبيل املثال  :قاعة الشباب مبركز
سيدي موسى اجملدوب ،وتوسيع و تقوية املقطع الطرقي  3303مبركز اجلماعة .كما أن اجلماعة ستعمل مستقبال على
وضع برامج تنموية تساعدها في ضبط وثيرة إجناز هذه املشاريع حسب اإلمكانيات املتوفرة للجماعة.

2 .2املشاريع موضوع االتفاقيات
فكما جاء في مالحظتكم املتعلقة بقيام اجلماعة بإبرام سبع اتفاقيات مع مؤسسات وإدارات عمومية وجماعات ترابية
من بينها  ،إبرام اتفاقيتني  :اتفاقية تدبير مرافق النفايات املنزلية واتفاقية تتعلق باملطرح العمومي و التي مت تفعيلهما .
أما باقي االتفاقيات لم يقم املتدخلون في القطاعات األخرى بتنفيذ التزاماتهم املالية و التقنية  .ونذكر على سبيل املثال
اتفاقية خلق شبكة تطهير السائل باجلماعة  ،وبناء محطة لتصفية املياه العادمة  ،و أن اجلماعة قد اصطدمت بعدم
توفرها على الوعاء العقاري ،وأن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو اجلهة اخملولة لتنفيذ هذا املشروع تقنيا  .كما
أن اجلماعة ستعمل مستقبال على رفع ملتمسات إلى اجلهات املسؤولة قصد حث الشركاء املعنيني بهذه االتفاقيات
على الوفاء بالتزاماتهم في هذا الشأن.

ثانيا  :تدبير املداخيل
()...

1 .1الرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية
بالفعل توجد بتراب اجلماعة مؤسسة سياحية  ،حيث سبق للجماعة مراسلة املسؤول عنها « د.ف»  ،مطالبة إياه
بالتعجيل بوضع إقراراته املتعلقة بالتصريح بعدد الزبناء والليالي لدى وكالة املداخيل باجلماعة قبل فاحت أبريل من كل
سنة  .حيث حضر املعني باألمر إلى مقر اجلماعة وتسلم النماذج اخلاصة باإلقرارات مبديا استعداده ألداء ما بذمته من
املستحقات لفائدة اجلماعة.

2 .2الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
فعال يبقى عدد امللزمني بالرسم املفروض على محل بيع املشروبات محدودا .وهذا يتطلب بذل وتكثيف اجلهود من كافة
األطراف املتدخلة في هذا الشأن  ،حتى يتسنى لنا إحصاء وحتيني الئحة امللزمني بهذا الرسم .وقد سبق للمجلس
اجلماعي أن أصدر مقررا قصد إحصاء وحتيني الئحة كل امللزمني بهذا الرسم واملتواجدين بتراب اجلماعة.

3 .3الرسم املفروض على وقوف سيارات األجرة
فبخصوص عملية حتصيل هذا الرسم ،فإن اجلماعة عملت على حث مستغلي رخص سيارات األجرة على تأدية ما
بذمتهم لفائدة اجلماعة .حيث متت مراسلة السيد رئيس احتاد النقابات املهنية لقطاع النقل باملغرب من أجل دعوة
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مستغلي سيارات األجرة بهذه اجلماعة على التعجيل بوضع اإلقرارات اخلاصة بهم وبالتالي تسوية وضعيتهم اجتاه
هذه اجلماعة .كما متت مراسلة السيدة عاملة عمالة احملمدية من أجل دعم هذه اجلماعة ومساعدتها على حتصيل هذه
الرسوم.

ثالثا  :تدبير الطلبيات
الصفقة رقم 02/2008 :
فيما يتعلق بالصفقة رقم  ،02/2008ورد في مالحظتكم أنه متت املصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية
بتاريخ  12ابريل  ،2009لكن رئيس اجلماعة لم يقم بتبليغ املصادقة إلى املقاولة نائلة الصفقة إال بتاريخ  06يوليو 2009
مما أدى إلى تأخر انطالق األشغال وفيما يلي أوضح لكم تواريخ تبليغ املصادقة إلى املقاولة نائلة الصفقة وكذلك تواريخ
تسجيل الصفقة و تكوين الضمان النهائي وتاريخ إصدار أمر باخلدمة للشروع في بداية األشغال حسب اجلدول أسفله
تاريخ إصدار
أمر باخلدمة
تاريخ تكوين الضمان النهائى
تاريخ تسجيل
إلى املقاول نائل من طرف املقاول نائل الصفقة
الصفقة من
الصفقة من
طبقا للفقرة  3من املادة 12
طرف املقاول نائل
من دفتر الشروط اإلدارية
أجل الشروع
الصفقة
العامة املطبقة على األشغال
في اجناز
األشغال
 6يوليو2009

 19ماي 2009

 30ابريل 2009

تاريخ تبليغ
املصادقة إلى
املقاولة النائلة

تاريخ توصل
اجلماعة
بالصفقة
مصادق عليها

تاريخ املصادقة
على الصفقة
من طرف
السلطة
الوصية

 29ابريل 2009

 20ابريل2009

 12أبريل 2009

أما فيما يتعلق بتقدمي برنامج يتعلق بتنفيذ اإلشغال إلى صاحب املشروع قصد املصادقة كما هو مشار إليه في املادة
 9من دفتر الشروط اخلاصة ،وذلك تطبيقا ملقتضيات املادة  37من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على األشغال
وهنا ينبغي التذكير أن عدم دقة الدراسة كما الحظتم وعدم توفر اجلماعة على اعتمادات مالية الجناز التصاميم الفنية
حال دون قيامنا باتخاذ إجراءات في حق املقاول ألننا واجهنا نفس الصعوبات في تنفيذ األشغال ،حيث يرجع،حسب
فهمنا ،عدم تقدمي البرنامج املذكور في اآلجال احملددة إلى نقص التصاميم الفنية كما أشار إلى ذلك أعضاء اللجنة في
محاضر الورش بتاريخ  29ديسمبر 2009و  21يناير .2010كما أن املقاول شرع في اجناز األشغال بتاريخ  25فبراير  2010بدون
تصاميم فنية ،كما أن أعضاء اللجنة لم يشيروا في هذا احملضر إلى البرنامج املذكور سابقا بل تطرقوا إلى هذا املوضوع
في احملضر املؤرخ بتاريخ  9يونيو  .2010ومن ثم ،ال ميكننا اتخاذ إجراءات في حق املقاول أو املصادقة على برنامج خارج اآلجال
القانونية  ،ال سيما وأن األشغال قد انطلقت و كل الشركاء الساهرين على تتبع األشغال على علم بانطالقها.
وفيما يتعلق باجناز املقاولة لدراسة تشكيلة اإلسفلت الناعم وذلك خالفا ملقتضيات املادة  11-5من دفتر الشروط اخلاصة
والتي حددت مدة تقدمي هذه الدراسة في  20يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ املصادقة على الصفقة للمقاولة ،فإن اجلماعة
لم تستدرك هذه املالحظة وحني عرضنا ملف الصفقة على املتدخلني املعنيني بتتبع األشغال (مصالح العمالة واملديرية
اإلقليمية للتجهيز والنقل باحملمدية) لم يتم التداول بشأنها في محاضر الورش عبر جميع مراحل تتبع األشغال.
أما بالنسبة لظهور مجموعة من الصعوبات التقنية التي أثرت سلبا على اجناز األشغال وذلك نتيجة عدم دقة الدراسة
التقنية القبلية للمشروع بحيث أن اجلماعة لم متد املقاولة بتصاميم املنشات الفنية اخلاصة بقنوات تصريف مياه
األمطار مما أدى إلى التوقف املتكرر لألشغال حيث مت إصدار ستة أوامر بالتوقف ملدة إجمالية بلغت  168يوما ،فيشرفني
أن انهي إلى علمكم أنه ،وكما هو مفصل في االتفاقية املوجودة بني أيديكم ،املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل بالدار
البيضاء هي التي صادقت على الدراسة التقنية القبلية للمشروع لكونها صاحبة االختصاص في بناء الطرق وتعتبر
الطريق اإلقليمية موضوع هذه الصفقة ملكا لها وبالتالي فان اجلماعة لم تتدخل في شؤون املديرية كما انه لم يتم
استدعاء هذه اجلماعة لإلدالء برأيها في الدراسة القبلية للمشروع كما أن أي نقص بصفة عامة في الدراسة املذكورة
يعتبر خارجا عن إرادتنا مبوجب االتفاقية املوجودة بني أيديكم.
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أما فيما يخص التوقفات فلها مبرراتها .فبالنسبة لألمر باخلدمة األول بتاريخ  20يوليو 2009حتت عدد  625فقد كان
فعال بسبب التصاميم املذكورة ،أما باقي األوامر بالتوقف األخرى عن اجناز األشغال فيرجع ألسباب أخرى منها تنظيم
مهرجان الفروسية مبركز اجلماعة مبناسبة عيد الشباب وكذا تهاطل األمطار .لكن ومباشرة بعد زوال السبب احلقيقي
لألوامر بإيقاف األشغال ،فإننا نصدر أمرا باستئناف األشغال ،إال انه يشترط علينا مده بالتصاميم املذكورة الشئ الذي
ليس بإمكاننا اإليفاء به نظرا لعدم توفر اإلمكانيات املادية لهذه اجلماعة حيث تبقى األشغال متوقفة دون إصدار أي
أمر باخلدمة للتوقف إلى غاية ظهور سبب آخر يدعو إلى ذلك وفي  25فبراير ،2010وعلى اثر االجتماع الذي انعقد مبركز
اجلماعة بالتاريخ السالف الذكر شرع املقاول في اجناز األشغال بدون تصاميم فنية للمنشاة املتعلقة باستنزاف مياه
األمطار .واليكم فيما يلي تفاصيل األوامر باخلدمة بالتوقف عن االجناز مع مبرراتها كما هو مفصل باجلدول أسفله.
تاريخ ورقم أمر باخلدمة إليقاف
األشغال

مبرراته

 20يوليو  2009حتت عدد 625

— —غياب تصاميم املنشاة الفنية لتصريف مياه األمطار كما هو مفصل في
مالحظتكم ومحاضر الورش

 21اكتوبر  2009حتت عدد 930

— —تهاطل األمطار كما هو مبني في البيان التفصيلي لتهاطل األمطار مابني الفترة
املمتدة من 10شتنبر  2009الى 15مارس  2010املرفق طيه

 26فبراير  2010حتت عدد 229

— —تهاطل األمطار كما هو مبني في البيان التفصيلي لتهاطل األمطار ما بني الفترة
املمتدة من 10شتنبر  2009الى 15مارس  2010املرفق طيه

 20شتنبر 2010حتت عدد 1450

— —تنظيم مهرجان الفروسية و موسم الولي لصالح لسيدي موسى اجملدوب مبركز
جماعة سيدي موسى اجملدوب حيث تكون حركة السير مكتظة بالطريق موضوع
االشغال

 9اكتوبر  2010حتت عدد 1577

— —تهاطل األمطار كما هو مبني في البيان التفصيلي لتهاطل األمطار خالل شهر
اكتوبر-نونبر-دجنبر لسنة  2010وكذا شهري يناير و فبراير لسنة  2011املرفق
طيه

 26يناير  2011حتت عدد 956

— —تهاطل األمطار كما هو مفصل في البيان التفصيلي لتهاطل األمطار خالل
شهري يناير و فبراير من سنة  2011املرفق طيه وكذا طلب املقاول للجماعة
إجراء كشوفات مفصلة لألشغال التي أجنزها.

وبخصوص مالحظتكم املتعلقة بعدم مراقبة اجلماعة ملدى احترام املقاول ملقتضيات الصفقة املتعلقة بسالمة
مستعملي الطريق عبر وضع عالمات التشوير املتضمنة في الصفقة رغم إثارة هذه املالحظة في بعض محاضر الورش،
كما أن اجلماعة أمرت بصرف الثمن الكلي لهذه اخلدمة مببلغ  18.000,00درهم في كشف احلساب املؤقت رقم  1بتاريخ
 30شتنبر  2011قبل اجنازها ،وهنا انهي إلى علمكم أن متتبعي الورش يحثون املقاول على احترام هذا البند من الصفقة
كما هو مبني في بعض محاضر الورش و هذا دليل على تتبع و مراقبة املشرفني على الورش اللتزامات املقاول ولقد أوفى
املقاول بااللتزامات املنصوص عليها في هذا الشأن .حيث أن املتتبعني لإلشغال لم يدونوا هذه املالحظة في احملاضر
األخيرة ،كما أن عالمات التشوير بقيت بعني املكان إلى غاية القيام بالكشوفات التفصيلية لألشغال املنجزة ،ويظهر هذا
بوضوح حيث احتسب هذا الفصل بكامله في البيان التفصيلي للكشوفات املفصلة لألشغال من طرف ممثل املديرية
اإلقليمية للتجهيز والنقل باحملمدية املعهود إليها بإعداد الكشوفات التفصيلية لألشغال ،حيث إن املقاول وضع عالمات
التشوير عندما حثه املتتبعون للورش على ذلك عند الشروع الفعلي لألشغال الذي كان بتاريخ  25فبراير 2010و كما هو
مالحظ في محاضر الورش ،أمرت اللجنة املقاول أن يضع عالمات التشوير و كذلك العمل على تقويتها في محاضر أخرى.
أما فيما يخص املالحظة التي مفادها على انه رغم مرور أكثر من ثالث سنوات و  8أشهر على انطالق األشغال فان
مشروع تهيئة مركز سيدي موسى اجملدوب لم يتم االنتهاء من إجنازه و باملقابل لم تتخذ اجلماعة أي إجراء الستكمال
األشغال ،وهنا ميكن القول بان اجناز ما تبقى من األشغال مرتبط بالتصاميم الطبوغرافية التي تعهدت املقاولة نائلة
الصفقة باجنازها من طرف مهندس طوبوغرافي مختص في هذا اجملال من أجل إيجاد حل لتصريف مياه األمطار ،حتى
يستوفي هذا املشروع جميع املواصفات الظرفية .وفضال على ذلك وإليجاد حل لهذا املشكل وبغية التسريع باستئناف
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األشغال ،وجهنا إلى املقاولة املعنية ثالث رسائل :األولى بتاريخ  16مارس  2011حتت عدد  2037و رسالة ثانية بتاريخ 26
نونبر  2012حتت عدد  2104والثالثة عدد  135بتاريخ  5فبراير.2013
وفور توصلنا مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات قمنا مبراسلة املقاولة من جديد وقد كنا مضطرين لالنتقال إلى مقر
املقاولة نائلة الصفقة وسلمناها الرسالة اجلديدة املسجلة حتت عدد  387بتاريخ  3ماي 2013وكذلك الرسالة رقم 421
بتاريخ  03يونيو )...( .2013
و في هذا الصدد فإننا سنعمل جادين و مبسؤولية على اإلسراع بوتيرة استئناف األشغال.
وفيما يتعلق بتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات،فان اجلماعة ستلجأ الحقا إلى إسناد مهمة الدراسة القبلية الدقيقة
لكل مشروع إلى مكتب للدراسات مختص حسب نوعية املشروع وكذلك إسناد مهمة املراقبة والتتبع إلى مكتب
للدراسات والتتبع ،حتى يتم التنسيق بني جميع املتدخلني في إجناز األشغال وبني املقاولة ،كما أن اجلماعة ستسهر على
مراقبة مدى احترام املقاولني اللتزاماتهم من خالل املتتبعني لتنفيذ الصفقة ،كما أن اجلماعة ستسهر كذلك على
التأكد من االجناز الفعلي لألشغال املقررة في الصفقة من خالل اللجنة املتتبعة وكذلك مكتب للدراسات واملراقبة.
سندات الطلب
بخصوص هذه املالحظة املتعلقة باملقتنيات التي متت عبر إبرام سندات الطلب مع ثالثة ممونني ،فإنه بالرغم من حرصنا
على التعامل مع مختلف املمونني  ،ونظرا كذلك لضعف االعتمادات املرصودة مبيزانية هذه اجلماعة  ،يبقى توافد املمونني
جد محدود  .ولهذا السبب نضطر أحيانا إلى القبول بهذا املمون الذي يقدم أدنى مقترح فيما يتعلق بعروض األثمان.
أما بالنسبة ألغلب الطلبيات التي حصلت عليها هذه الشركة « ش .الس» ،فإنه نظرا للحاجة امللحة لبعض الطلبيات
والتوريدات واخلدمات املستعجلة  ،فإن اجلماعة تضطر للتعامل مع أي ممون يقدم أدنى عرض ثمن في انتظار مموننني آخرين
للتعامل معهم.
وفيما يخص عدم حتقق اجلماعة من البيانات املقدمة من طرف املمونني ،فإننا لم نكن على علم بهذا املوضوع ،ألن اجلماعة
ال تتوفر على اإلمكانيات التقنية للتحقق من هذه البيانات .وفي هذا الصدد ،لم نتوصل من املصالح املالية اخملتصة بأية
مالحظة بهذا اخلصوص ،مع العلم أنها اجلهة املكلفة بالتدقيق والتحقق من صحة هذه البيانات .وستعمل مصالح
اجلماعة الحقا على التدقيق في البيانات املقدمة من طرف املمونني.

رابعا  :تدبير املمتلكات
( )...بخصوص املالحظة املتعلقة بعدم توفر اجلماعة على مخزن مبواصفات تراعي التدبير السليم واملنظم للمخزون،
فإنه يجدر التذكير أن هذه اجلماعة تتوفر على مخزن من أجل تنظيم أحسن للمخزون مع ترتيب كل املواد و جرد اخملزونات
في السجل يشتمل على جميع املعلومات  ،ويحدد بدقة أماكن تواجد هذه املقتنيات و تاريخ اقتنائها .وقد مت موافاتكم
بنسخة من سجل ضبط املقتنيات واملنقوالت  .وفي هذا الشأن قد مت وضع جذاذات للتخزين من أجل ضبط وتتبع
واستعمال هذه املقتنيات والتوريدات بشكل يساعد على ضبط وتتبع وثيرة استعمال املواد املتوفرة على مستوى اخملزن
اجلماعي.
(.)....
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اجلماعة القروية الشالالت
)عمالة احملمدية(

تقع اجلماعة القروية الشالالت بعمالة احملمدية بجهة الدار البيضاء الكبرى .وقد أحدثت سنة  1993مبوجب املرسوم رقم
 2.92.468املتعلق بالتقسيم اإلداري للمملكة .حتدها جماعة عني حرودة والطريق الرئيسية رقم  9من جهة الشمال،
جماعة سيدي موسى اجملدوب من جهة الشرق وجماعة الدار البيضاء من جهة الغرب وجماعة سيدي حجاج من جهة
اجلنوب .متتد على مساحة تقدر ب  68كلم مربع ،وبلغ عدد سكانها  40.311نسمة ،حسب إحصاء سنة .2004
تتميز اجلماعة بطابعها الغابوي حيث تتوفر على  268هكتارا من الغابات .كما تتوفر على موارد مائية مهمة إذ يخترقها
الواد املالح وواد حصار ،الذي أحدث عليه سد تلي .ويعتمد النشاط االقتصادي باجلماعة على الفالحة والسياحة.
يتولى تدبير شؤون اجلماعة مجلس جماعي يتكون من  29عضوا وجهاز إداري يتكون من  70موظفا وعونا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
1 .1هشاشة بنية ميزانية اجلماعة وضعف وتيرة االستثمارات
تعتمد مداخيل اجلماعة على الضرائب احملولة ،بحيث تراوحت نسبتها ما بني  % 75سنة  2009و % 66سنة  .2012فيما
تبقى املداخيل الذاتية ضعيفة وترتبط بشكل أساسي مبداخيل الرسم على عمليات جتزئة األراضي والرسم على عملية
البناء .باملقابل ،استمرت وثيرة نفقات التسيير في االرتفاع إذ مرت من  6,50مليون درهم خالل سنة  2010إلى  8,1مليون
درهم خالل  2011ثم  9,3مليون درهم خالل .2012
وعلى صعيد أخر ،بلغت نفقات التجهيز املسددة برسم سنة  2009حوالي  % 31بالنسبة جملموع اعتمادات التجهيز
املفتوحة ،علما أن هذه النسبة لم تتجاوز  % 16خالل سنة  ،2012وذلك بسبب ضعف وثيرة االستثمارات اجلماعية وتأخر
إجناز بعض املشاريع .هذه الوضعية أدت إلى تراكم االعتمادات املنقولة من سنة إلى أخرى (14,8مليون درهم).
كما سجل الفائض احملقق برسم سنتي  2010و 2011ارتفاعا نسبيا مقارنة مع فائض  2009بفضل االرتفاع االستثنائي
ملداخيل الرسم على عمليات جتزئة األراضي (أزيد من  3مليون درهم سنة  )2011والرسم على عمليات البناء .غير أن
هذا األمر وإن كان يبدو مستحسنا في ظاهره إال أنه يخفي بنية غير متوازنة للميزانية ،على اعتبار أن هذين الرسمني
استثنائيني بطبيعتهما إذ أنهما يستخلصان على عمليات محددة في الزمان.
من أجل ذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالرفع من وثيرة استثماراتها ال سيما في مجال البنيات
التحتية متاشيا مع سرعة منوها الدميغرافي.

2 .2التقصير في استخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات والرسم على النقل العمومي
للمسافرين
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات الضرورية من أجل توسيع وعاء امللزمني بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات بحيث
لم يتجاوز  18ملزما ،وذلك بالرغم من وجود محالت غير محصية ،كما هو الشأن بالنسبة لتلك املوجودة بتجزئة الشالل
وبالنادي امللكي للفروسية الشالالت.
كما ال تقوم اجلماعة بإعمال املراقبة ومراجعة االقرارات وتطبيق مسطرة التصحيح عند االقتضاء في حق امللزمني الذين
يصرحون بأرقام معامالت غير صحيحة والذين ال يقدمون إقراراتهم داخل األجل القانونية ،كما تنص على ذلك مقتضيات
املواد  149و 155و 158من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها ،وهو ما يحد من مردودية هذا
الرسم.
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الرسم على النقل العمومي للمسافرين
تتوفر اجلماعة على محطتني لسيارات األجرة من الصنف األول .غير أنها ال تستخلص املبالغ املستحقة من الرسم على
النقل العمومي للمسافرين ،كما ال تطبق اجلزاءات القانونية عن عدم إيداع التصاريح بالتأسيس ،وفق ما هو منصوص
عليه في املادة  146من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها .في هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن
عدد قرارات استغالل سيارات األجرة التي تنطلق من اجلماعة قد بلغت  38مأدونية ،وهو ما يعني عدم استخالص اجلماعة
ملداخيل مستحقة عن الفترة املمتدة من  2010إلى  2013يقدر مجموع مبالغها حوالي  146.706,25درهما.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إحصاء وحتديد الوعاء الضريبي
املتعلق بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين ،وإعمال املراقبة
ومسطرة التصحيح والفرض التلقائي للرسوم.

3 .3التقصير في تنفيذ وتدبير املشاريع اجلماعية
عدم إجناز بعض املشاريع الواردة في مخطط التنمية اجلماعي
تتوفر جماعة الشالالت على مخطط للتنمية يشمل الفترة من  2011إلى  ،2016مت إقراره بناء على املادة  36من امليثاق
اجلماعي .ويتضمن هذا اخملطط ،مشاريع بتمويل ذاتي من ميزانية اجلماعة وأخرى بشراكة مع األغيار.
غير أن هذا اخملطط لم يحدد طريقة متوين بعض املشاريع املشتركة مع األغيار ،السيما من حيث حتديد أسماء الشركاء
ونسبة التمويل امللتزم بها .كما لم تقم اجلماعة باملساعي الضرورية حلمل األطراف ،بالنسبة للمشاريع التي مت فيها
حتديد الشركاء ،على الوفاء بالتزاماتهم ،وهو ما حال دون إجنازها ،كما هو الشأن بالنسبة ملشاريع ربط املنطقة بشبكة
التطهير السائل ،النادي النسوي ،روض األطفال واملركز التجاري بتجزئة الشالل.
أما بالنسبة للمشاريع ذات التمويل الذاتي فاقتصرت اجلماعة على التنصيص على رغبتها في اقتناء بعض األراضي من
أجل إجناز بعض املنشآت .غير أنها لم تقنت أيا من هذه القطع األرضية الواردة في مخطط التنمية ،علما أنها تراجعت
عن اختيار بعض األراضي احملددة سابقا ،كما هو الشأن بالنسبة لتلك اخملصصة لبناء مركزين جتاريني مبنطقة الشالل
ومحجز جماعي.
عدم استغالل دار املواطن بدوار أوالد معزة وتعرض املنشأة للتخريب
في نونبر  ،2007أبرمت اجلماعة اتفاقية مع املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني وشركة العمران الدار البيضاء ،واللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية بعمالة احملمدية ،من أجل بناء وجتهيز دار املواطن بدوار أوالد معزة بكلفة قدرت ب  1,4مليون
درهم.
في هذا اإلطار ،مت تسليم املشروع ملندوبية التعاون الوطني باحملمدية بعد إجنازه من طرف شركة العمران بتاريخ  5يوليوز
 ،2010بكلفة إجمالية بلغت  1,65مليون درهم .غير أن إجناز هذا املشروع مت على طابق أرضي فقط عوض طابقني كما هو
وارد في تصميم البناية وفي االتفاقية .كما لم تتم تصفية الوعاء العقاري للمشروع ،بحيث لم تقم اجلماعة ببرمجة
االعتمادات املالية القتناء العقار إال بتاريخ  11أبريل  .2011وجتدر اإلشارة إلى أن إجناز بناية دار املواطن قد مت بالقرب من
احلي الصفيحي «دوار أوالد معزة» ،الذي يعتبر من بني األحياء التي ستتم إزالته ،كما تبني أن اجلهات املعنية لم تقم
بتشغيله بعد ،وهو ما يطرح معه السؤال حول جدوى إجناز هذا املشروع .في نفس السياق ،بينت الزيارة التي قام بها
اجمللس اجلهوي للحسابات بعني املكان (بتاريخ  21مارس  )2013أن البناية املنجزة ظلت بدون حراسة مما عرض أجهزتها
للسرقة والتخريب .غير أن اجلهات املعنية لم تقم باإلجراءات القانونية ضد هذه األعمال التخريبية ،مع العلم أن اجلماعة
سبق لها أن رصدت مبلغ  52.704,00درهم من احلساب املرصود للمبادرة احمللية للتنمية البشرية ،كان مخصصا لتجهيز
املنشأة ،من أجل إصالح وتقوية السياجات احلديدية وإصالح ما مت تكسيره من الزجاج والقضبان املعدنية واألبواب وغيرها
من التجهيزات التي مت تخريبها (سند الطلب رقم  55/2010بتاريخ  04أكتوبر .)2010
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عدم إجناز مشروع الفضاء الرياضي بدوار أوالد معزة
أبرمت اجلماعة اتفاقية شراكة مع جمعية املهد للبيئة والتنمية واللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بعمالة احملمدية،
من أجل إجناز فضاء رياضي بدوار أوالد معزة .وقد تكلفت اجلمعية بتشييد الفضاء الرياضي واستغالله وتسييره ،في حني
التزمت اجلماعة باقتناء األرض .علما أنها برمجت لهذه الغاية مبلغ  44.800,00درهم في إطار ميزانية .2012
غير أن زيارة املشروع بينت أنه ال يتوفر على أي جتهيزات رياضية بل هو عبارة عن إسطبل يستغله بعض السكان إليداع
ماشيتهم ودوابهم ،باإلضافة إلى وجود بناية في مدخله ال تتوفر على أبواب أو نوافذ أو سياجات .غير أن اجلماعة واألطراف
املعنية األخرى لم تعمل على تصحيح هذه الوضعية بهدف تشغيل الفضاء الرياضي.
التقصير في أشغال تقوية الطريق اإلقليمية رقم 3002
في إطار اتفاقية مبرمة مع املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل وعمالة احملمدية ،قامت اجلماعة بإجناز أشغال تقوية الطريق
اإلقليمية رقم  ،3002مببلغ  2,26مليون درهم (الصفقة رقم  .)02/2009وقد حدد دفتر الشروط اخلاصة مدة إجناز األشغال
في ستة أشهر ( .)06غير أن إجناز هذه األشغال يثير بعض املالحظات نذكر من بينها:
— —التأخر في إجناز األشغال ،بحيث لم تصدر اجلماعة األمر بالشروع في إجناز األشغال ( 3غشت  )2009إال بعد مرور
أربعة أشهر من تاريخ املصادقة على الصفقة ( 3أبريل  .)2009كما أصدرت اجلماعة  16أمرا بتوقيف األشغال ملدة
إجمالية جتاوزت  5أشهر ونصف ،أي ما يعادل  % 94من املدة احملددة إلجناز الصفقة؛
— —قيام اجلماعة بأداء مبلغ زائد عن املستحق قدره  16.200,00درهم مقابل إجناز لوحات التشوير ،وذلك بسبب تصفية
النفقة على أساس  120يوما عوض  66يوما ،بحيث أن أشغال التشوير لم تنجز إال بعد تاريخ  15شتنبر 2009
(محضر ورش األشغال رقم )1؛
— —غياب التنسيق مع مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل إجناز الدراسة التقنية القبلية للمشروع،
وهو ما أدى إلى تسرب املياه من القناة املائية القادمة من الفوارات وأثر على جودة األشغال املنجزة ،كما هو مشار
إليه في محضر األشغال بتاريخ  05ابريل .2011
البطء في تنفيذ اتفاقية التدبير املفوض للتطهير السائل
ترتبط اجلماعة القروية الشالالت مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب باتفاقية مت توقيعها سنة  ،2006من أجل
تدبير التطهير السائل .غير أن اجلماعة لم تقم باإلجراءات الضرورية من أجل حت املكتب على احترام التزاماتها التعاقدية
الواردة في االتفاقية .في هذا الصدد ،مت تسجيل بطء مهم في إجناز أشغال محطة التصفية ومحطتي الضخ ومد قنوات
الشبكة.
عدم إكمال أشغال تهيئة غابة واد املالح ومنطقة الشالالت
تتوفر اجلماعة على منطقة سياحية تتكون من غابة واد املالح ومنطقة الشالالت .في هذا اإلطار ،أبرمت اجلماعة ،بتاريخ
 19يونيو  ،2000اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى من أجل إعداد دراسة لهيكلة منطقة الشالالت
كمنتزه سياحي .وبعد قيام اجلماعة بالدراسات التقنية الضرورية ،أبرمت جهة الدار البيضاء الكبرى الصفقة رقم 35/07
مببلغ  6,36مليون درهم من أجل إجناز أشغال التهيئة .غير أن هذا املشروع لم يتم إجنازه بصفة كاملة ،بحيث مت صرف
مبلغ  1,38مليون درهم فقط ،في حني لم يتم إجناز وتهيئة املسالك وموقف السيارات ومرافق الرياضة وفضاءات الترفيه.
كما لم يتم بناء إال جزء من السور احمليط بواجهة الغابة املطلة على الطريق اإلقليمية الرابطة بني جماعة الشالالت
وجماعة سيدي حجاج واد احلصار.
أما بالنسبة للمدار املغلق املزمع إجنازه لتهيئة منطقة الشالالت ،فقد مت صرف مبلغ  792.630,64درهم ومت عقد صفقة
مببلغ  5,13مليون درهم ،من أجل إيصال املاء للشالل داخل مدار مغلق ،وأعطي األمر ببدء اخلدمة بتاريخ  4فبراير .2011
إال أنه بعد ثالثة أيام فقط أمرت اجلماعة بإيقاف األشغال ،وذلك بسبب تعرض مجموعة من األشخاص بدعوى أن العقار
الذي سيقام عليه املشروع هو موضوع نزاع مع إدارة أمالك الدولة .وهكذا مت التخلي نهائيا عن املشروع.
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من أجل ذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اإلعداد اجليد للصفقات اجلماعية والتنسيق بني املتدخلني في إجنازها وإجراء الدراسات القبلية قبل البدء في
إجناز أي مشروع؛
— —العمل على تصفية الوعاء العقاري قبل البدء في إجناز املشاريع؛
— —تتبع ومراقبة إجناز األشغال من طرف اجلماعة وجتنب أداء الكشوفات املؤقتة قبل إجناز اخلدمة.
— —مالءمة مخطط التنمية اجلماعي للواقع ولإلمكانيات املتاحة للجماعة والعمل على تنزيل مخطط التنمية
اجلماعي في اآلجال احملددة ،وبشكل يلبي حاجيات السكان؛
— —احملافظة على املنشآت املنجزة وصيانتها والعمل على استغاللها واستفادة السكان من خدماتها؛
— —اتخاذ اإلجراءات واملساطر القانونية ضد أعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها املنشآت املنجزة؛
— —السهر على تنفيذ اتفاقية التطهير السائل املبرمة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتتبع األشغال
املنجزة بصفة مستمرة.

4 .4تدبير اخلدمات املتعلقة بنقط املاء الصالح للشرب واإلنارة العمومية
التقصير في تدبير السقايات العمومية للماء
صادق اجمللس اجلماعي ،خالل دورة أكتوبر العادية لسنة  ،2010على احلد من مجانية استهالك املاء بالسقايات العمومية
بدواري البراهمة والبراهمة  ،2كما صادق على تعيني حراس للسقايات العمومية للحد من مجانية استهالك املاء .من
أجل ذلك عمدت اجلماعة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى إلغاء بعض االشتراكات مع االبقاء على السقايات
وربطها بعداد واحد ،بحيث أصبحت كل ثالث سقايات مرتبطة بعداد واحد.
غير أن تدبير هذه السقايات يعرف عدة اختالالت ،السيما ما يتعلق بصعوبة حتديد أماكن تواجد بعض العدادات وربط
بعض املساكن مباشرة بالسقايات ،عن طريق قنوات عشوائية ،واستغالل بعض السكان بصفة حصرية بعض السقايات
العمومية مما يحول دون استفادة السكان اآلخرين من املاء الصالح للشرب .كما مت الوقوف على استغالل أحد السكان
إلحدى السقايات املتواجدة بدوار البراهمة  2لتزويد الراغبني في استعمال املاء في أشغال البناء.
توقيف خدمات صيانة شبكة اإلنارة العمومية
رغم أن اجلماعة تتوفر على شبكة مهمة لإلنارة العمومية ،إال أنها توقفت عن القيام بصيانتها منذ منتصف سنة
 ،2009بعد تعطل الشاحنة الوحيدة اخملصصة ألشغال اإلنارة العمومية.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على التقيد الفعلي بقرار اجمللس اجلماعي املتعلقة باحلد من مجانية استهالك املاء.
— —مراقبة طريقة تدبير واستغالل السقايات العمومية والعمل على التنسيق بني املصلحة التقنية ومصلحة
احملاسبة من أجل إعمال هذه املراقبة؛
— —توفير اآلليات الضرورية لصيانة شبكة اإلنارة العمومية.

5 .5عدم إجناز التجهيزات األساسية املتعلقة بعملية إعادة اإليواء
استفادت  1638أسرة من عملية إعادة اإليواء ،إال أنها لم تستفد من خدمات التطهير السائل ،بسبب عدم إجناز محطة
تصفية املياه العادمة وعدم ربط التجزئة بشبكة التطهير السائل من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،كما
هو منصوص عليه في اتفاقية التدبير املفوض للتطهير السائل ،وهو ما يعرض املساكن ملشاكل رجوع املياه العادمة.
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كما أن عدم تسلم أشغال التجزئة بسبب عدم إكمال التجهيزات األساسية دفع اجلماعة إلى تعويض رخص السكن
بشواهد إدارية ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  55من الظهير الشريف رقم  1.92.31الصادر في  17يونيو  1992بتنفيذ
القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
من أجل ذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على إجناز البنيات التحتية لشبكة التطهير السائل ،وذلك بتفعيل مقتضيات عقد التدبير املفوض
مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،والسهر على حتديد آجال معقولة إلجناز هذه البنيات.
— —جتنب منح رخص السكن قبل استكمال جميع التجهيزات األساسية والقيام بعمليات التسلم.

6 .6التقصير في تدبير املرأب و احملجز اجلماعي
يتم استعمال املرأب اجلماعي في نفس الوقت لتخزين العتاد وحفظ املواد وإليداع السيارات واآلليات واملواد احملجوزة .غير
أن البنايات اخملصصة لهذا الغرض توجد في حالة متقدمة من التالشي ،إذ أن األرضية غير صاحلة ،واجلدران متآكلة مع
انتشار اخليوط الكهربائية بشكل عشوائي ،إضافة إلى عدم ربط البناية بشبكة الكهرباء .ويتم تخزين العتاد بطريقة
حتول دون احملافظة عليه ،بحيث يتم تكديس بطريقة عشوائية الدراجات والسيارات ومعازل االنتخابات واخليام واألعمدة
احلديدية وأنابيب املاء البالستيكية في نفس املكان .كما أن املرأب غير مجهز برفوف كافية حلفظ العتاد واملواد ،مما
يعرضها للتلف والضياع بسبب الفيضانات.
على صعيد آخر ،ال تقوم اجلماعة باجلرد السنوي ملمتلكاتها ،كما ال متسك جذاذات التخزين سواء تعلق األمر بأدوات
املكتب أو بالعتاد التقني أو باملواد األخرى.
كما تقوم اجلماعة بإيداع السيارات والشاحنات احملجوزة في الشارع العام ،رغم ما يشكل ذلك من خطر على احملجوزات،
كالسرقة أو احلريق ،ومن مت إمكانية إثارة مسؤولية اجلماعة .في نفس السياق ،ال تقوم اجلماعة مبسك ومراقبة سجالت
احملجوزات بشكل منتظم ،مع تسجيل الغياب الكلي للسجالت اخلاصة باحملجز ملا قبل أكتوبر .2009

7 .7غياب معايير محددة لتوزيع اإلعانات على اجلمعيات
قدمت اجلماعة مبلغ  529.000,00درهم كإعانات للجمعيات خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  .2012غير أن اجلماعة ال
تتوفر على معايير حتدد شروط منح هذه اإلعانات للجمعيات ،كما لم يتم تكليف أي مصلحة بدراسة ملفات اجلمعيات
التي ترغب في االستفادة من إعانات ،ال سيما تلك التي تستفيد من دعم سنوي يتجاوز  10.000,00درهم ،وهو ما يخالف
مقتضيات الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  15نونبر  ،1958واملادة السادسة من
القرار املتعلق بالتنظيم املالي واحملاسبي للجمعيات املدعمة بصفة دورية من طرف جهاز عمومي الصادر بتاريخ  31يناير
.1959
كما تقدم اجلماعة دعما سنويا مببلغ  20 000,00درهم إلحدى اجلمعيات وتضع رهن إشارتها ،مجانا ،قطعتني أرضيتني
تبلغ مساحتهما أكثر من هكتارين مبوجب اتفاقية شراكة موقعة بينهما .غير أن هذه اجلمعية قامت بكراء جزء من
القطعة األرضية إلى إحدى الشركات الفاعلة في مجال االتصاالت من أجل تنصيب هوائيات ،بسومة شهرية قدرها
 8.166,00درهم .وقد مت تقدير املبالغ التي استخلصتها اجلمعية بدون التوفر على أي سند قانوني أزيد من 489.960,00
درهم خالل اخلمس السنوات األخيرة.

8 .8وضع موظفني جماعيني رهن إشارة مصلحة أخرى في غياب أي سند قانوني
رغم أن مصالح اجلماعية ال تتوفر على املوظفني واألطر الكافية للقيام باملهام املنوطة بها ،إال أن اجلماعة تضع بعض
املوظفني اجلماعيني رهن إشارة السلطة احمللية دون تأطير هذه العملية بأي سند قانوني.
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في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على ربط املرأب اجلماعي بشبكة الكهرباء وإصالح وصيانة مرافقه؛
— —إعداد مسطرة واضحة لضبط وحفظ اخملزونات ومسك السجالت الضرورية للقيام بذلك؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل إحداث محجز جماعي مبساحة كافية إليداع واحلفاظ على احملجوزات
ومسك السجالت الضرورية لتسجيل دخولها وخروجها؛
— — حتديد معايير واضحة الستفادت اجلمعيات من املنح اجلماعية وتكليف مصلحة جماعية بدراسة ملفاتها؛
— —تسوية الوضعية القانونية للموظفني املوضوعني رهن إشارة مصالح غير جماعية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للشالالت
(نص اجلواب كما ورد)

1 .1هشاشة بنية ميزانية اجلماعة وضعف وثيرة االستثمارات
اعتبارا لتطور بنية ميزانية اجلماعة من سنة  1993إلى سنة  2012والتي انتقلت من حتقيق فائض سنوي إلى تسجيل
عجز سنوي ،ابتداء من سنة  ،2008نتيجة اقتطاع حيز جغرافي من اجلماعة يشمل مجموعة من الوحدات الصناعية
وكذا دخول مقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية حيز التنفيذ ،مما أدى إلى انخفاض للمداخيل وتقليص
للنفقات مبا فيها اإلجبارية وبالتالي انخفاض وثيرة االستثمار احمللي وتأخير اجناز بعض املشاريع املدرجة باخملطط اجلماعي
( )2016 - 2011خالل اآلجال احملددة ولإلشارة فإن ترحيل اعتمادات التجهيز والتي قدرت سنة  2013ب  14.8مليون درهم
يهم اعتمادات ملتزم بها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون أو في إطار اتفاقية تنمية اجلماعات الترابية التابعة
لعمالة احملمدية واملوقعة أمام صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده.
هذا وستعمل اجلماعة على تنفيذ توصية مجلسكم املوقر بتسخير إمكانياتها الذاتية وكذا إمكانيات كافة املتدخلني
حيث أدرجنا بعض املشاريع التنموية (السوق األسبوعي  ،احملجز اجلماعي )...ضمن مخطط العمل االستعجالي ومخطط
العمل على املدى املتوسط والبعيد لوالية الدار البيضاء الكبرى وذلك استجابة للتوجيهات امللكية السامية الواردة
بخطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل خالل افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ  11أكتوبر .2013

2 .2التقصير في استخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات والرسم على النقل العمومي
للمسافرين
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
يعزى ثبات عدد امللزمني لعدة عوامل منها تلك املرتبطة بخصوصية اجلماعة ذات الطابع القروي و انتشار البنايات املتناثرة
التي ال تزاول بها األنشطة اخلاضعة لهذا الرسم وتقتصر فقط على النشاط الفالحي والزراعي.
كما أن فتح محالت جتارية جديدة بتجزئة الشالل مت خالل نفس مدة مراقبتها ولم يتم التصريح خاللها بالفتح
واالستغالل ،وقد اتخذت املصلحة لهذا الغرض كافة اإلجراءات اإلدارية واملالية لتصحيح هذه الوضعية وكذا إعمال
مقتضيات املراقبة ومراجعة اإلقرارات وتطبيق مسطرة التصحيح التي شملت جميع امللزمني بتراب اجلماعة وبأثر
رجعي.
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
على الرغم من اتخاذ اجلماعة لعدة إجراءات إدارية وقانونية فقد رفض أصحاب املأدونيات ومستغليها تأدية الرسم على
النقل العمومي للمسافرين ،باستثناء أربعة ( )4ملزمني .وقد عملت املصلحة املكلفة على تطبيق أوامر التحصيل
جزاءات عدم التصريح بالتأسيس كما ستواصل تنفيذ مقترحات مجلسكم املوقر في استخالص الرسمني املذكورين.

3 .3التقصير في تنفيذ املشاريع اجلماعية
عدم إجناز بعض املشاريع الواردة في مخطط التنمية اجلماعي
يعتبر متويل املشاريع اجلماعية وتعبئة العقار ومالئمته ملقتضيات التعمير (تصميم التهيئة ،تصميم التجزئة) من
األسباب الرئيسية لتأخير إجناز البعض منها ،لهذا عملت اجلماعة على إبرام اتفاقيات الشراكة لضمان تنفيذها خالل
آجال تقديرية ترتبط بطبيعة املشروع والسيما املتعلقة بالبنيات التحتية واخلدمات األساسية كالتطهير السائل،
وجتهيزات القرب كروض األطفال واملركز التجاري ،أما ما يتعلق مبشاريع القطاع اخلاص فتوجد في طور اإلجناز الرتباطها
مبقتضيات االستثناءات من مقتضيات التعمير كما اقترحنا خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  2013حتيني اخملطط
اجلماعي آخذين بعني االعتبار مالحظات وتوصيات مجلسكم املوقر.
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عدم استغالل دار املواطن بدوار أوالد معزة وتعرض املنشأة للتخريب
فيما يتعلق بعدم استغالل دار املواطن وتعرض املنشأة للتخريب جتدر اإلشارة إلى أن اتفاقية الشراكة املبرمة في هذا
الشأن حتدد مسؤولية التدبير والتسيير على عاتق مندوبية التعاون الوطني والتي تسلمت املشروع بعد إجنازه مبقتضى
محضر تسليم موقع وأي تقصير أو تهاون في احملافظة على املنشأة يقع على عاتقها بصفة صريحة.
عدم إجناز مشروع الفضاء الرياضي بدوار أوالد معزة
فيما يخص هذا املشروع كذلك يجب التذكير على أن االتفاقية املبرمة في نفس الشأن تؤكد على أن مسؤولية تدبير
وتسيير هذا املرفق الرياضي هي على عاتق جمعية املهد التي تسلمت املنشأة ،كذلك مبقتضى محضر تسليم رسمي
وعليه فكل إخالل أو تقصير في اإلدارة والتسيير تقع على عاتق هذه اجلمعية بالدرجة األولى.
التقصير في أشغال توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية 3002
بخصوص ما جاء في مالحظة مجلسكم املوقر ،فإن اجلماعة تقيدت باآلجال القانونية ،علما أن تاريخ املصادقة على
الصفقة مت بتاريخ  07ماي  2009من طرف السيد والي والية الدار البيضاء ،كما صدر األمر باخلدمة في  2009 /08/ 03أي
قبل مرور  60يوما من تاريخ تبليغ هذه املصادقة إلى نائلها في  2009 /06/ 29كما تنص على ذلك املادة  36من املرسوم 2
 1087 .99.بتاريخ  4ماي .2000
أما بخصوص التوقفات املتكررة لألشغال فهي ناجمة باألساس عن التساقطات املطرية التي عرفتها منطقة الشالالت
في هذه الفترة  ،باإلضافة إلى الصعوبات التقنية كتعرض إدارة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن املنشأة املائية
املزودة ملدينة الدار البيضاء باملاء الشروب.
أما بخصوص أداء مبلغ زائد في الكشف املؤقت رقم  01عن خدمة التشوير ،فقد مت تداركه في الكشوفات األخيرة
وبالتالي فعدد األيام التي استفادت منها املقاولة من التشوير لم يتجاوز  150يوما فقط دون احتساب أيام إضافية عن
هذه اخلدمة.
أما بخصوص غياب التنسيق مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،فقد عملت اجلماعة على حضور املكتب املذكور
كطرف أساسي خالل مختلف اجتماعات اللجنة التقنية والزيارات امليدانية ،وتبني من خالل التقارير املنجزة أن املكتب
لم يبد أي مالحظة تقنية في املوضوع ،أما فيما يتعلق بالعيوب املسجلة في احملضر من طرف اللجنة اخملتلطة قد متت
معاجلتها و مردها التسربات املائية لقناة الفوارات املزودة ملدينة الدار البيضاء الكبرى والتي تكتسي أهمية قصوى،
وكذا حركة السير الكثيفة بالطريق موضوع الصفقة (تواجد املنطقة الصناعية مبحاذاة الطريق – التزايد العمراني
باملنطقة).
البطء في تنفيذ اتفاقية التدبير املفوض للتطهير السائل
لقد بادرت اجلماعة فور توصلها مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات على مكاتبة املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب من أجل احترام التزاماته التعاقدية،
وفي هذا اإلطار فقد بلغت نسبة إجناز أشغال قنوات التطهير السائل ومحطتي الضخ  % 90ومحطة املعاجلة نسبة
 % 20ومن املتوقع حسب تقدم األشغال اجلارية أن تنتهي خالل السنة املوالية ليتم ربط جميع التجزئات العمومية
واخلاصة وكذا املنطقة الصناعية بهذه الشبكة.
عدم إكمال أشغال تهيئة غابة واد املالح ومنطقة الشالل
لقد صاحب الصفقة األولى لتهيئة غابة واد املالح عدة صعوبات تقنية ،استوجبت فسخها بعد إجناز السور احمليطي
وممرات الرأجلني ،وسيتم اإلعالن عن صفقة ثانية من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى صاحبة املشروع أما مشروع إيصال
املاء للشالل داخل مدار مغلق فقد قامت اجلماعة بفسخ الصفقة لتعذر تنفيذها ،ألسباب خارجة عن إرادة املتعاقدين.
كما أن القطع األرضية التي شملتها الدراسات التقنية ملنطقة الشالل وعملية االقتناء فقد أجنزت ببعض مواقعها
أشغال تهيئة (طاوالت وكراسي ،قنطرة ،وضع كشك للمعلومات وموقف السيارات )...من طرف كتابة الدولة في البيئة.
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هذا وستعمل اجلماعة على تنفيذ جميع توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات لتسريع وثيرة إجناز هذه األشغال.

4 .4تدبير اخلدمات املتعلقة بنقط املاء الصالح للشرب واإلنارة العمومية
التقصير في تدبير السقايات العمومية للماء
فيما يخص قطاع املاء الصالح للشرب فإن إرادة اجلماعة جد صريحة في احلد من اجملانية ،وذلك بواسطة مراسلة إدارة
املكتب الوطني للماء الصالح للشرب في هذا الشأن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها اجلماعة فيما يخص رفض
البعض أداء االستهالك وقيام البعض اآلخر بالربط السري.
توقيف خدمة صيانة شبكة اإلنارة العمومية
تتوفر اجلماعة على شبكة مهمة لإلنارة العمومية أخذة في االزدياد آخرها شبكة اإلنارة املمتدة على طول الطريق
اإلقليمية  ،3002غير أن صيانتها تستوجب توفير األدوات واملعدات اللوجستيكية الالزمة وهو ما حدا باجمللس إلى اقتراح
اقتناء شاحنة للصيانة ضمن مخطط العمل على املدى املتوسط والبعيد باإلضافة إلى الدراسة التي قامت بها
شركة « ليدك» من أجل تشخيص الوضعية باجلماعة مع القيام باإلصالحات والصيانة على غرار ما هو معمول به على
صعيد الدار البيضاء الكبرى ،كما أن اجلماعة تقوم من احلني واآلخر بتسخير بعض شاحنات الصيانة للقيام بإصالح
هذه الشبكة.

5 .5عدم إجناز التجهيزات األساسية املتعلقة بعملية إعادة اإليواء
تبعا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات قامت اجلماعة مبكاتبة مؤسسة العمران من أجل استكمال إجناز التجهيزات
األساسية للتجزئة ومباشرة عملية التسلم املؤقت خملتلف األشطر للتجزئة غير أن هذه األخيرة لم تستجب لطلب
اجلماعة.
أما الشواهد اإلدارية التي تسلمها اجلماعة فهي بسبب االحتجاجات املتكررة للساكنة على مختلف اإلدارات العمومية
(جماعة ،قيادة ،عمالة ،مؤسسة العمران) ومتت بعد تدخل السلطة اإلقليمية في املوضوع ،كما أن اجلماعة ال تسلم
رخص السكن.
هذا وستعمل اجلماعة على تنفيذ مختلف التوصيات التي تطلبونها في إطار حتسني شروط العيش الكرمي لرعايا صاحب
اجلاللة نصره اهلل.

6 .6التقصير في تدبير املرأب و احملجز اجلماعي
عمال مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات حول تدبير املرأب فإن اجلماعة اتخذت كافة اإلجراءات والتدابير الضرورية حلسن
سير هذا املرفق وذلك عن طريق العمليات التالية :
— —ربط احملجز بواسطة عداد كهربائي؛
— —وضع رفوف إضافية؛
— —وضع سجالت جلرد مختلف األدوات واملواد؛
— —تهيئة مختلف املرافق والقيام مبختلف اإلصالحات الضرورية؛
— —عزل املواد اخلاصة مبكتب حفظ الصحة عن باقي املواد األخرى.
بالنسبة للمحجز فهو يستقبل مختلف العربات والسيارات احملجوزة من طرف السلطات اخملتصة ( خاصة الدرك امللكي)
مبقتضى أوامر بالدخول وتدون مختلف العمليات بسجلني ممسوكني لدى كل من حارس احملجز ونظير لدى مصلحة تنمية
املوارد املالية .غير أن السجل األول مت إتالفه من خالل الفيضانات التي عرفها املنطقة سنة .2010
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ووعيا من اجلماعة بعدم توفر هذا احملجز على املواصفات املطلوبة فقد عملت على طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة
للملك اخلاص للدولة من أجل إحداث محجز جماعي كما اقترحته ضمن البرنامج االستعجالي واملتوسط.

7 .7غياب معايير محددة لتوزيع اإلعانات على اجلمعيات
فيما يتعلق باملعايير التي تعتمدها اجلماعة في منح اإلعانات على اجلمعيات فهي تتم بالتنسيق مع السلطة اإلقليمية
التي تعتمد بدورها على رأي السلطة احمللية وكذا دار الشباب فيما يخص اجلمعيات النشيطة ،كما أن اجلماعة تتوفر
على مصلحة قائمة تضطلع بهذه املهمة كما جتدر اإلشارة وفي إطار تفعيل توصيات اجمللس اجلهوي فقد مت إدراج ضمن
جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  2013نقطة تخص وضع كناش للتحمالت يحدد شروط موضوعية ومعايير
واضحة االستفادة من اإلعانات التي متنحها اجلماعة وكذا مختلف مجاالت الدعم في مختلف القطاعات االجتماعية
والرياضية والثقافية.

8 .8وضع موظفني جماعيني رهن إشارة مصلحة أخرى في غياب أي سند قانوني
بالنسبة للموظفني اجلماعيني املوضوعني رهن إشارة السلطة احمللية فإن اجلماعة آخذة في احلد من هذه الوضعية ،وذلك
عن طريق إصدار قرارات تعيني هؤالء مبصالح اجلماعة وإلغاء القرارات السابقة إال أنه لم يستجب لهذا اإلجراء جميع
املوظفني وكذا اإلدارة املستفيدة من هذه الوضعية ،مع اإلشارة في هذا السياق إلى إحلاق خمسة موظفني من أصل
عشرة إضافة إلى إحالة ملف بعض األطر العليا على وزارة الداخلية من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية املالئمة لعدم
التحاقهم مبصالح اجلماعة.
هذا ووعيا من اجلماعة بأهمية توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات من أجل جناعة التسيير والتدبير اجلماعي خملتلف
املصالح اجلماعية بطرق تكفل أداء مختلف اخلدمات على الوجه األكمل فقد شرعت في تطبيق بعض هذه التوصيات
في حدود اإلمكانيات املتاحة لديها ،وتدليل مختلف الصعوبات التي نعيق عملية تدبير الشأن احمللي.

374

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

اجلماعة القروية أوالد صالح
)إقليم النواصر(
متتد اجلماعة القروية أوالد صالح التابعة إلقليم النواصر على مساحة تناهز  139كلم مربع ،ويبلغ عدد سكانها حوالي
 15.300نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة  .2004و يتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من خمسة عشر عضوا
وطاقم إداري مكون من  85موظفا وعونا ،مبيزانية وصلت فيها املوارد سنة  2012إلى  194.679.048,07درهم والنفقات إلى
 104.632.640,36درهم ،بفائض إجمالي قدره  90.046.407,71درهم.

 I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -التنظيم اإلداري وآليات املراقبة الداخلية
أسفرت مهمة املراقبة عن تسجيل عدة نواقص على مستوى التنظيم اإلداري ومساطر العمل ،مع ضعف آليات املراقبة
الداخلية ،مما أثر سلبا على مستوى أداء املصالح اجلماعية .ويتجلى ذلك من خالل املظاهر التالية :

1 .1تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
تعمل املصالح اإلدارية للجماعة القروية أوالد صالح وفق هيكل تنظيمي مت اعتماده مبوجب قرار رئيس اجمللس اجلماعي
الصادر بتاريخ  04يناير  ،2010وهو قرار غير مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية ،كما نصت على ذلك مقتضيات املادة
 54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،كما مت تتميمه وتغييره بالقانون رقم  17.08بتاريخ  18فبراير .2009
وقد قسم القرار املذكور اجلماعة إلى عدد من املصالح ،مت االكتفاء بتسميتها وتسمية رؤسائها ،دون حتديد اختصاصاتها
واملهام املوكولة إلى رؤسائها أواملوظفني العاملني بها .األمر الذي ال يتماشى مع مبادئ حسن التدبير ،التي تقتضي حتديد
االختصاصات بشكل دقيق ،وتوزيع املهام واملسؤوليات داخل اإلدارة اجلماعية طبقا ملعايير واضحة وموضوعية.

2 .2نقص في األطر اإلدارية املؤهلة لتدبير بعض املصالح اجلماعية
تعاني اجلماعة القروية أوالد صالح من نقص ملحوظ في األطر العليا ،حيث ال يتجاوز عدد املوظفني املصنفني في السلم
 10فما فوق  11موظفا ،وذلك من بني  85موظفا وعونا .وهكذا ،فإن بعض املصالح اجلماعية تظل مفتقرة إلى الكفاءات
واألطر املؤهلة لتدبيرها ،كمصلحة حفظ الصحة التي يترأسها كاتب إداري لعدم توفر اجلماعة على إطار صحي ميكنه
اإلشراف على هذه املصلحة ،ومصلحة الصفقات التي تترأسها موظفة من درجة عون عمومي.

3 .3إشراف وكيل املداخيل على جميع املهام املرتبطة بتدبير املوارد
في إطار التنظيم اإلداري الذي تعتمده اجلماعة ،لوحظ غياب مصلحة خاصة بإحصاء ووضع الوعاء الضريبي وتصفيته،
حيث يقوم وكيل املداخيل باإلشراف على جميع الوظائف املرتبطة بتدبير املوارد من إحصاء وإثبات للديون العمومية
وتصفية وإعداد لألوامر باملداخيل ،إلى جانب املسؤوليات املوكولة إليه في مجال االستخالص.

4 .4نقائص في تدبير اخملزن اجلماعي
تبني عند مراقبة اخملزن اجلماعي أن تدبيره اليخضع لضوابط من شأنها ضمان ترشيد استعمال مختلف املواد واألدوات.
وقد سجل بهذا اخلصوص غياب بطاقات اخملزون ،التي ميكن من خاللها تتبع عمليات دخول وخروج كل سلعة ،ومعرفة
الكمية املتبقية منها.
كما لوحظ أن خروج املواد واألدوات يتم فقط بطلب من التقنيني الراغبني في استخدامها ،دون أية أوامر كتابية أوسندات
من املصلحة اخملتصة حتدد وجهة استعمالها.
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بالنظر إلى ما تقدم ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —العمل على حتديد االختصاصات املوكولة خملتلف املصالح اجلماعية وتعريف املهام املسندة إلى العاملني بها
واملسؤوليات املنوطة برؤسائها بشكل دقيق متاشيا مع قواعد حسن التدبير ومبادئ املراقبة الداخلية؛
— —بذل املزيد من اجلهود لتدعيم اإلدارة اجلماعية بالكفاءات البشرية الالزمة لتدبير مختلف املصالح؛
— —فصل املهام املرتبطة بالوعاء الضريبي وتصفية املوارد عن مهام االستخالص املوكلة إلى وكيل املداخيل؛
— —توفير مخزن جماعي مهيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير اخملزون بشكل يضمن احلفاظ على ممتلكات
اجلماعة وترشيد استعماله.

ثانيا -تدبير املداخيل الذاتية
1 .1تقصير في إحصاء امللزمني بالرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
تتوفر اجلماعة القروية أوالد صالح على مركز محدد خاضع للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية .ورغم أن هذا املركز
يعرف نشاطا عمرانيا مهما ،إال أن اجلماعة ال حترص على تفعيل مقتضيات املادة  49من القانون رقم  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية ،والتي تنص على ضرورة إجراء إحصاء سنوي تقوم به املصلحة اجلبائية لضبط جميع األراضي
اخلاضعة لهذا الرسم.
وتتم عملية استخالص الرسم املذكور إما مبناسبة تقدم امللزم طواعية ألدائه ،وهي حاالت نادرة ،أو عند طلب احلصول
على رخص البناء ،حيث تلزم اجلماعة طالبي هذه الرخص بأداء هذا الرسم مع الرسوم األخرى .هذه املمارسة التي جتعل
العديد من احلاالت معرضة للتقادم ،مما يفوت على اجلماعة موارد مهمة.

2 .2تقصير اجلماعة في مراقبة استغالل املقالع واإلقرارات املقدمة من طرف أصحابها
تشكل الرسوم املتعلقة باستخراج مواد املقالع جزءا مهما من مداخيل اجلماعة القروية أوالد صالح .لكن هذا القطاع
يعرف العديد من االختالالت التي قد تكون لها انعكاسات خطيرة على اجلماعة ،ومستقبلها االقتصادي والبيئي .ويتجلى
ذلك في املظاهر التالية:
عدم تفعيل اختصاصات رئيس اجمللس اجلماعي في مجال تنظيم ومراقبة املقالع
أناط املشرع برئيس اجمللس اجلماعي في إطار االختصاصات املوكولة إليه في مجال الشرطة اإلدارية ،مبوجب املادة 50
من القانون رقم  17.08سالف الذكر ،مسؤولية تنظيم استغالل املقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية املعمول بها في هذا اجملال.
وقد لوحظ بهذا اخلصوص أن تدخالت اجلماعة في مراقبة املقالع تقتصر فقط على اجلانب اجلبائي من خالل املطالبة
بوضع اإلقرارات وتبرير الكميات املصرح بها ،في حني لم يسجل وجود أية مراسالت مع أصحاب املقالع أو املصالح األخرى
اخملتصة تفيد بتدخل رئيس اجمللس اجلماعي لتنظيم هذا القطاع.
عدم احترام أصحاب املقالع لشروط االستغالل احملددة في كناش التحمالت
لقد تبني أن عمليات االستغالل ال تراع كل الشروط املنصوص عليها في كناش التحمالت املرفق مبنشور الوزير األول رقم
 6/2010بتاريخ  14يونيو  ،2010واملوقع من طرف أصحاب املقالع املذكورة .ورغم أن اجلماعة تظل الطرف املعني مباشرة
بهذه التجاوزات ،إال أنها لم تتخذ أي إجراء لفرض احترام شروط االستغالل املنصوص عليها في كناش التحمالت املذكور.
وتتمثل اخلروقات املسجلة في النقط التالية:
•عدم وجود أي مخاطب باسم صاحب املقلع كما نصت على ذلك املادة الثانية من كناش التحمالت التي
اشترطت على كل من يرغب في فتح واستغالل مقلع “تعيني شخص دو كفاءة في تدبير املقالع يتوفر على
تفويض صريح ليكون اخملاطب الرئيسي باسم صاحب املقلع جلميع املصالح اإلدارية املعنية”.كما تنص نفس
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املادة على ضرورة تقيد أصحاب املقالع املذكورة بإجراء دراسة التأثير على البيئة طبقا ألحكام القانون رقم
 12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة واملرسوم املتخذ لتطبيقه ،وااللتزام بالتوصيات الناجتة عن هذه
الدراسة .و هو ما لم يتم إجنازه حيث متت دعوتهم جميعا بواسطة الرسائل املوجهة إليهم من طرف املدير
اجلهوي للتجهيز والنقل بتاريخ  22نونبر  2012إلى إجناز دراسات تأثير مقالعهم على البيئة من طرف مكتب
دراسات معتمد.
•عدم تطبيق مقتضيات املادة اخلامسة من كناش التحمالت التي تنص على أن مدة االستغالل “حتدد
حسب طبيعة ونوعية املقلع ونتائج الدراسات التقنية ودراسة التأثير على البيئة .وفي جميع األحوال ،يجب
أال تتجاوز مدة االستغالل خمس سنوات حتتسب ابتداء من تاريخ البدء في استغالل املقلع .وميكن جتديد هذه
املدة بناء على طلب يقدمه املستغل ثالثة أشهر قبل نهايتها” .ذلك أن املقالع املشار إليها أعاله قد جتاوزت
مدة استغاللها خمس سنوات دون جتديد الرخصة ،حيث مت االكتفاء بدعوة املستغلني إلى التوقيع على دفتر
التحمالت اجلديد في غياب الدراسات التقنية ودراسة التأثير على البيئة.
•عدم التزام أصحاب املقالع بالشروط املنصوص عليها في املادة الثامنة من كناش التحمالت ،والتي تلزم
املستغل بالتشوير و التحديد املناسبني للمقلع و جتهيزه مبيزان لضبط الكميات املستخرجة...
•خالفا ملقتضيات املادة التاسعة من كناش التحمالت املذكور التي نصت على أنه يتعني على املستغل
احترام الكمية املرخص باستخراجها واحملددة في وصل التصريح و أن كل جتاوز لهذه الكمية يؤدي إلى
إغالق املقلع ،تبني أن التصاريح املتعلقة باملقالع املشار إليها أعاله ،باسثناء مقلع واحد ،ال تتضمن أي حتديد
للكميات املرخص بها.
استخالص الرسم املتعلق باستخراج املواد من املقالع دون مراقبة فعالة للكميات املصرح بها في
اإلقرارات
تقوم مصلحة املداخيل باستخالص الرسم املتعلق باستخراج املواد من املقالع بناء على اإلقرارات التي يضعها امللزمون،
دون إجراء مراقبة فعالة ميكن من خاللها التأكد من صحة البيانات املصرح بها .ولتبرير إقراراتهم ،يكتفي أصحاب
املقالع باإلدالء بالتصاميم الطبوغرافية التي ينجزونها عند نهاية السنة عوض ثالثة أشهر املنصوص عليها في كناش
التحمالت ،وهي تصاميم غير مؤشر عليها من قبل مهندس طبوغرافي معتمد من طرف اجلماعة ،وال تتضمن أية
مذكرة توضيحية أو حتليلية كما هو منصوص عليه في املادة التاسعة من كناش التحمالت ،وبالتالي ال ميكن التأكد من
صدقيتها.
كما أن اجلماعة ال تلجأ إلى تفعيل آليات املراقبة املنصوص عليها في املواد  149و 150و 151من القانون رقم  47.06سالف
الذكر ،وذلك باالطالع على الوثائق احملاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب املقالع مبسكها ،طبقا لألحكام التشريعية
والتنظيمية ،ال سيما وصوالت الزبائن املنصوص عليها في املادة  95من نفس القانون.

3 .3ضعف الرصيد العقاري للجماعة
ال تتوفر اجلماعة القروية أوالد صالح على رصيد عقاري ميكنها استغالله في مشاريعها االستثمارية .كما أن أغلب
العقارات املدرجة في سجل املمتلكات حازتها اجلماعة عن طريق وضع اليد دون اتخاذ أي إجراء لتسوية وضعيتها
القانونية .ورغم أن اخملطط اجلماعي للتنمية أشار إلى تسوية الوضعية القانونية لألمالك إال أنه لم يرصد أي مبلغ
مالي لهذه العملية ،ولم تفتح اجملالس املتعاقبة أية اعتمادات لهذا الغرض .األمر الذي ال يتماشى مع مقتضيات امليثاق
اجلماعي التي نصت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للممتلكات اجلماعية.
و تبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي
— —تفعيل املقتضيات اجلبائية بخصوص اإلحصاء السنوي الذي يتعني إجراؤه على األراضي احلضرية غير املبنية؛
— —ضبط ومراقبة أنشطة املقالع املتواجدة بتراب اجلماعة وإلزام أصحابها باحترام شروط االستغالل احملددة في
كناش التحمالت واتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من صحة اإلقرارات املدلى بها من طرف أصحاب املقالع.
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ثالثا -تدبير نفقات التسيير
بلغت نفقات التسيير برسم سنة  2012ما يقارب  47مليون درهم ،مسجلة ارتفاعا بنسبة  11باملائة باملقارنة مع سنة
 .2011وقد أظهرت مراقبة تدبير هذه النفقات وجود االختالالت التالية:

1 .1ضعف وظيفة التخطيط للشراءات
يتميز تدبير مصاريف التسيير بضعف وظيفة التخطيط للشراءات ،التي تعد من بني الشروط األساسية لترشيد
النفقات .إذ يغلب منطق التدبير اليومي على عمليات الشراء التي تتم دون أية معايير أو تخطيط ،ميكن معه حتقيق
االقتصاد والفعالية والنجاعة املطلوبة في تدبير النفقات .فالقصور الذي سجل في هذا اجلانب يتبني من خالل العديد
من النواقص كاضطرار اجلماعة إلى التعامل مع موردين غير متخصصني ،وإلى اللجوء إلى نفقات التسوية ألداء الفواتير
املرتبطة ببعض اخلدمات واألدوات التي مت تسلمها قبل إصدار سندات الطلب.

2 .2طلب توريدات من ممونيني غير متخصصني
تعتمد اجلماعة في أغلب الشراءات على مقاوالت غير متخصصة في التوريدات املطلوبة .وبغض النظر عن االنعكاسات
السلبية التي قد تنتج عن هذه املمارسة سواء على مستوى األثمان أو جودة اخلدمات ،فقد لوحظ في الفترة ما بني 2009
و 2012استحواد بعض املمونني غير املتخصصني على النفقات املتعلقة ببعض بنود امليزانية .يتعلق األمر باخلصوص
مبقاولة «  »L Nاملورد األساسي للجماعة في كل ما يتعلق باألدوات والتجهيزات املكتبية ،ومقاولتي “ “ LNBCو””B O
اللتان تعتمد عليهما اجلماعة في معظم مقتنياتها املتعلقة مبواد البناء والصباغة واملضخات والتجهيزات الكهربائية
والعتاد الصغير .هاتان املقاولتان اللتان سجل استفرادهما في الوقت ذاته بجميع األشغال املنجزة عن طريق سندات
الطلب باإلضافة إلى بعض الصفقات ،يفيد سجالهما التجاريان إلى تخصصهما في أشغال البناء.

3 .3عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار بعض النفقات
تبني من خالل مراقبة اخملزن اجلماعي وفحص السجل اخلاص بدخول السلع ،أن عددا من التوريدات لم يتم إيداعها في اخملزن
ولم يتم العثور على أي أثر يثبت أوجه استعمالها أو اجلهات التي خصصت لها .ويتعلق األمر على سبيل املثال بتجهيزات
اإلنارة العمومية وجتهيزات اآلبار و أدوات التزين و مواد الصباغة و قطع الغيار.

4 .4تقدمي منح للجمعيات دون حتديد مسبق لألهداف املتوخاة منها
تقدم اجلماعة كل سنة إعانات للجمعيات احمللية وجلمعية األعمال االجتماعية للموظفني .وقد بلغ مجموع هذه اإلعانات
سنة  2012ما يناهز  460.000,00درهم .وقد لوحظ أن القرارات املتعلقة بهذه املنح ال حتدد مجاالت وبرامج استخدامها.
األمر الذي ال يسمح للجماعة فيما بعد مبراقبة مآل تلك األموال من خالل احلسابات التي يجب أن تقدمها تلك اجلمعيات،
طبقا ملقتضيات الفصلني  32و 32مكرر من الظهير رقم  1-58-376بتاريخ  15نونبر  1958املتعلق بحق تأسيس اجلمعيات،
كما مت تغييره وتتميمه.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تدبير عمليات الشراء بشكل يضمن حتقيق مبادئ االقتصاد والفعالية والنجاعة الضرورية لترشيد النفقات
اجلماعية؛
— —طلب التوريدات واخلدمات من مقاوالت متخصصة في األنشطة املرتبطة بها؛
— —اللجوء إلى املنافسة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —احترام القواعد املتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية وعدم تسلم التوريدات واخلدمات قبل االلتزام بالنفقات
املتعلقة بها؛
— —عدم اإلشهاد على إجناز اخلدمة قبل التسلم الفعلي للتوريدات واخلدمات موضوع سندات الطلب؛
— —ربط اإلعانات املقدمة للجمعيات ببرامج وأهداف محددة بشكل يضمن مراقبة مآل هذه األموال وطرق استعمالها.
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رابعا -تدبير مشاريع االستثمار
متيزت الفترة  2012 - 2008بدخول اجلماعة القروية ألوالد صالح في برنامج استثماري مهم ،تعلق باخلصوص بأشغال
تهيئة املسالك التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة ،إلى جانب املشاريع املندرجة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية
واحلساب اخلاص بالتجزئة اجلماعية.

1 .1املشاريع املتعلقة بتهيئة املسالك
غياب تخطيط معقلن وممنهج لعمليات التهيئة
أبرمت اجلماعة ما بني  2008و 2012عدة صفقات قصد تهيئة املسالك املتواجدة مبختلف الدواوير ،وصل مجموع مبالغها
إلى  87,6مليون درهم .وقد متيز تدبير املشاريع املتعلقة باملسالك بنواقص عديدة .فبعد فسخ الصفقات رقم 2/2008
و 09/2008و  19/2008خلالف مع مقاولة “ ،”Sانطلقت أشغال التهيئة ابتداء من سنة .2010
وقد همت األشغال التي أجنزت في فترة واحدة نفس الدواوير تقريبا ،وذلك على أجزاء متفرقة على مختلف الصفقات،
دون ترتيب عقالني ميكن معه خفض التكاليف وحتقيق االقتصاد والفعالية املطلوبة .هذه الوضعية انعكست سلبا على
سير األشغال وتنسيقها ،وذلك بالنظر إلى تعدد األوراش وتداخل الصفقات.
انطالق املشاريع قبل تسوية الوضعية القانونية للعقارات
تبني خالل مراقبة عدد من الصفقات أن اجلماعة تنجز مشاريعها االستثمارية قبل تسوية وضعية العقارات التي تقام
عليها ،دون مراعاة التبعات القانونية واملالية التي قد تنتج عن ذلك.
وقد أظهرت محاضر األوراش اخلاصة بتهيئة املسالك تعثر األشغال وتأخر إجناز عدد من الصفقات بسبب التعرضات التي
تصدر عن أصحاب األراضي ،نتيجة عدم اتباع املساطر القانونية .هذه التعرضات أدت في بعض الصفقات إلى التخلي
عن بعض املسالك املبرمجة واالشتغال على مسالك أخرى كما حدث في الصفقة رقم  01/2010عند مسلك كروتة
والصفقة رقم  10/2010عند دوار العمامرة والصفقة رقم  12/2010عند مسلك أوالد عزوز .3
عدم اعتماد معايير موضوعية في حتديد نوعية األشغال
قامت اجلماعة بتهيئة حوالي  76مسلكا بعضها بالتفنة وبعضها بالطالء السطحي ،وبعضها بالزفت فيما سجلت
حاالت مت فيها إعداد املسلك بالتفنة ثم متت إعادته بالطالء أو بالطالء ثم الزفت ،وذلك في غياب معايير واضحة وموضوعية
ميكن من خاللها تبرير هذه االختيارات وحتديد احللول املناسبة واألقل كلفة.
وقد اقتصرت الدراسات التقنية التي مت إجراؤها ،والتي همت فقط  18مسلكا ،على اجلانب املتعلق بالتربة دون أية
دراسة حلركة السير التي تعتبر املعيار احلاسم في مثل هذه املشاريع .وحيث اقترح اخملتبر املكلف بإجراء هذه الدراسات
على اجلماعة عددا من اخليارات ،فإن هذه األخيرة لم تلجأ إلى أية معايير للتخطيط لتدخالتها وفق اإلمكانيات املتوفرة،
وبشكل يضمن حتقيق االقتصاد والفعالية والنجاعة.
إسناد الدراسات اخلاصة بالصفقات إلى مقاولة غير متخصصة
أسندت اجلماعة مهمة إجراء الدراسات وتتبع بعض املشاريع إلى شركة “ ”RBBفي حني أن السجل التجاري لهذه
األخيرة يفيد بأنها مجرد مقاولة أشغال وليست مكتب دراسات تقنية.
وقد كلفت املقاولة املذكورة ،على اعتبار أنها مكتب للدراسات ،بإعداد دفاتر الشروط اخلاصة ووضع تصاميم التنفيذ
وتتبع الصفقات رقم  02/2008و 03/2008و 9/2008و 19/2008و 01/2010و 02/2010و 10/2010باإلضافة إلى صفقات أخرى
كالصفقة رقم  05/2009املتعلقة ببناء مالجئ محطات وقوف احلافالت والصفقة رقم  02 / 2009املتعلقة بتهيئة بعض
املالعب الرياضية.
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إن إسناد دراسات ملقاولة غير متخصصة يتنافى مع قواعد حسن التدبير ،ويدل على عدم إيالء األهمية الالزمة للدراسات
التقنية واخملاطر التي قد تنجم عن قصور هذه الدراسات.
تكليف أصحاب الصفقات بأداء مصاريف الدراسات
أدرجت اجلماعة في الصفقات رقم  02/2008و 03/2008و 9/2008و 19/2008و 01/2010و 02/2010و 10/2010بندا ينص على
أداء صاحب الصفقة مصاريف الدراسة لفائدة “ ”RBBاملكلفة بدراسة وتتبع الصفقة ،وذلك بنسبة  % 2,5من مبلغ
الصفقة دون احتساب الرسوم .وتطبق هذه النسبة على كل كشف حساب ،حيث ال يتم أداء مبلغ األشغال املدرجة في
أي كشف إال إذا أديت حصة “مكتب الدراسات” من الكشف السابق.
إن تكليف صاحب الصفقة بأداء أتعاب مكتب الدراسات ،كجهة مكلفة بالدراسة بتتبع إجناز األشغال وحصر الكميات
املنجزة والتوقيع على جداول املنجزات وكشوف احلساب ،ال يضمن استقاللية كل طرف عن اآلخر وقد يفتح الباب أمام
إمكانية التواطؤ بني اجلانبني مما قد يشكل خطرا على مصالح اجلماعة.
عدم دقة الدراسات املنجزة في بعض الصفقات
أظهرت ملفات الصفقات التي متت مراقبتها حدوث تغييرات مهمة على مستوى الكميات ،مما يدل على قصور في
الدراسات األولية املتعلقة بها .وقد سجلت العديد من احلاالت التي توقفت فيها األشغال بطلب من املقاول ،في انتظار
صدور األمر بالزيادة في الكميات أو بأمر من اجلماعة في انتظار إجراء التزام تكميلي .وكمثال على ذلك الصفقة رقم
 09/2010والصفقة رقم  10/2010والصفقة رقم .12/2010
وقد أدى ضعف الدراسات األولية إلى حدوث تغيرات كبرى على مشاريع الصفقات ،التي عرفت عند إجنازها زيادات مهمة
في كميات بعض األثمان على حساب أثمان أخرى .األمر الذي يجعل عملية املنافسة قائمة على أسس غير موضوعية.
عدم احترام املقتضيات اخلاصة مبسطرة طلب العروض
تبني عند دراسة ملفات طلب العروض املتعلقة بالصفقات التي شملتها املراقبة و التي بلغت  46صفقة ،أن جلنة العروض
ال تطبق مقتضيات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر بخصوص العروض واألثمان األحادية املنخفضة
بكيفية غير عادية .فرغم وجود حاالت عديدة كانت فيها أثمان بعض املتنافسني أقل من  25باملائة عن املعدل احلسابي
الناجت عن الثمن التقديري ومعدل عروض املتنافسني اآلخرين ،فإن اللجنة لم تطلب من املعنيني باألمر تبرير هذه األثمان
طبقا ملا هو منصوص عليه في املادة  40السالفة الذكر.
تسلم بعض الصفقات قبل إنهاء األشغال
في إطار الصفقة رقم  02/2010املبرمة بتاريخ  ،2010/ 06/ 04لم يتم وضع طبقة التوفنة مبسلك عبد السالميني
حلسينات أوالد عزوز كما هو منصوص عليه في الصفقة حيث مت االكتفاء بأشغال األساس .ومع ذلك فقد مت تسلم
الصفقة بتاريخ  2011/ 08/ 09وبرمجت األشغال من جديد في الصفقة رقم  10/2012املبرمة بتاريخ  ،2012 /10 /31حيث
متت إعادة أشغال األساس املنجزة ،و هو األمر الذي أحدث خسارة مالية للجماعة مببلغ  49.237,20درهم.
كما مت في إطارنفس الصفقة رقم ،02/2010على مستوى مسلك دوار أوالد علي بن ابراهيم ،االكتفاء بأشغال احلفر والدك
ووضع التوفنة األساس ،دون وضع الطالء السطحي .وقد متت إعادة هذه األشغال عند تهيئة املسلك مرة أخرى في إطار
الصفقة رقم  09/2010املبرمة بتاريخ  ،2010 /12 /10مما أدى إلى خسارة مبلغ مالي قدره  253.058,40درهم.
املبالغة في الكميات املؤداة في بعض الصفقات
تبني من خالل التدقيق في امللفات التقنية والوضعيات املقدمة عن مختلف الصفقات وجود معطيات غير متجانسة،
تشير إلى املبالغة في كميات بعض األشغال .و يتعلق األمر باخلصوص بالصفقة رقم  02/2010حيث مت احتساب األشغال
املقامة في مسلك أوالد سليمان-أوالد عزوز موضوع األثمان رقم  9و 10و 11و ،12على أساس طول قدره  5.535متر فيما
مت احتساب كمية الطبقة األساس من التفنة ( 0/ 60الثمن رقم  )8على طول  5725متر .في حني تشير محاضر الورش
إلى أن مسافة املسلك ال تتجاوز  4700متر ،وهو ما تؤكده املقاييس املعتمدة في األثمان رقم  2و .14األمر الذي يعني زيادة
380

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

غير مبررة تقدر قيمتها على األقل مببلغ  365.730,00درهم باعتبار األثمان من  9إلى  12باإلضافة إلى  138.375,00درهم
الزائدة بخصوص الثمن رقم . 8
كذلك بالنسبة للصفقتني رقم  09/2010و رقم  12/2010حيث مت احتساب سمك التفنة األساس  GNFعلى أساس 0.20
متر عوض  0.15املنصوص عليها في جدول األثمان .األمر الذي أدى إلى زيادة غير مبررة على مستوى الثمن رقم  6بلغت
 963.043,68درهم بالنسبة للصفقة األولى و  593.772,48درهم بالنسبة للصفقة الثانية.
إجناز مسالك ال تدخل ضمن موضوع الصفقة رقم 12/2010
تبني من خالل محاضر األوراش وجداول املنجزات اخلاصة بالصفقة رقم  12/2010املبرمة بتاريخ  2011/ 02/ 09واملتعلقة
بتهيئة مسالك بدواوير جوابر-دار الضمانة-اوالد سليمان-جوالة -اوالد عزوز-عبد السالميني-لعمامرة ،أن اجلماعة أمرت
املقاول بالتخلي عن مسلك أوالد عزوز  3وفتحت في املقابل مسالك أخرى غير مدرجة في الصفقة باإلضافة إلى مسالك
بدواوير أخرى (الهواورة ،الهواورة الساحل ،كروتة ،أوالد عامر) .ويقدر مجموع هذه األشغال حسب كشف احلساب رقم 5
واألخير مببلغ  1.510.567,18درهم.
عدم تقدمي تصاميم جرد املنشآت بعد انتهاء الصفقات
قامت اجلماعة بالتصريح باالستالم املؤقت للصفقات رقم  09/2010مببلغ  15.800.004,00درهم ورقم  12/2010مببلغ
 8.952.000,00درهم ورقم  07/2010مببلغ  22.907.328,00درهم رغم أن أصحابها لم يقدموا تصاميم األشغال املنصوص
عليها في دفاتر الشروط اخلاصة ،مما يعني إعفاء هؤالء من تقدمي خدمة مت أخذها بعني االعتبار عند تقدمي عروض األثمان.
وقد مت اإلدالء ،بعد طلب هذه الوثائق برسوم خطية ال تتضمن أية معلومات ميكن استغاللها في معرفة األشغال املنجزة
أو مواقعها.

2 .2املشاريع املندرجة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية
في إطار احلساب اخلاص باملبادرة احمللية للتنمية البشرية ،قامت اجلماعة بإجناز حوالي  47مشروعا ،همت على اخلصوص
مراكز متعددة االختصاصات ورياض األطفال وقاعات رياضية و مستوصفات .وقد أسفرت مراقبة عدد من هذه املشاريع
عن تسجيل املالحظات التالية:
عدم دقة املعايير املعتمدة في التخطيط للمشاريع املندرجة في إطار املبادرة
إن تدبير املشاريع املنجزة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية على مستوى اجلماعة ال يتم وفق مخطط استراتيجي
واضح املعالم .كما أن اختيار املشاريع ال ينبني على دراسات دقيقة للحاجيات ومعايير محددة ،تضمن حتقيق األهداف
بالنجاعة والفعالية املطلوبة .وكمثال على ذلك ،فقد مت إنشاء مركزين متعددي االختصاصات وروضني لألطفال متقاربني
بدوار عبد السالميني حلسينات رغم عدم ثبوت احلاجة إلى ذلك .وحيث برر ذلك مبطالبة كلتا اجلهتني باالستفادة من هذا
النوع من املشاريع ،فقد تبني من خالل املراقبة أن كالهما لم يشغل بعد ،مما يدل على قصور في املعايير املعتمدة في
برمجة هذه املشاريع.
إجناز املشاريع في غياب إشراف هندسي
خالفا للقواعد اجلاري بها العمل في مجال البناء ،لوحظ بخصوص الصفقات املتعلقة باملشاريع التي متت مراقبتها أن
إجنازها مت دون إشراف هندسي .فرغم وجود تصاميم معمارية مؤشر عليها من طرف بعض املهندسني ،ضمن ملفات
بعض الصفقات إال أن هؤالء لم يقوموا بإعداد دفاتر الشروط اخلاصة بهذه الصفقات ،ولم يوقعوا على أي من الوضعيات
أو كشوف احلساب ،حيث لم تتعاقد اجلماعة معهم بهذا اخلصوص .باإلضافة إلى ذلك ،تبني أن إجناز هذه املشاريع مت أيضا
في غياب أية مراقبة أو تتبع تقني من مكتب للدراسات التقنية.
وهكذا ،فقد مت بناء عدد من املراكز متعددة اإلختصاصات ورياض األطفال ،دون إشراف أو تتبع هندسي أو تقني ،ميكن معه
ضمان سالمة املنشآت ومطابقة األشغال للتصاميم واملعايير املطلوبة.
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عدم حتقيق األهداف املتوخاة من أغلب املشاريع
تبني عند زيارة بعض املراكز املتعددة االختصاصات التي مت إنشاؤها وجتهيزها دون حتديد الغرض منها أو األنشطة اخملصصة
لها ،أن أغلبها غير مشغل .كما لم تتم االستفادة من رياض األطفال والقاعات الرياضية التي مضت سنوات على
إنشائها وجتهيزها ،والتي لم تشغل بعد في انتظار إيجاد الصيغة املالئمة لتدبيرها واجلهة التي ستكلف باإلشراف
عليها.

3 .3تدبير مشروع التجزئة السكنية جلماعة أوالد صالح
بناء على مقرر اجمللس اجلماعي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير  ،1993صدر مقرر مشترك بني وزير الداخلية ووزير
املالية حتت عدد  F 4408بتاريخ  04غشت  1993يقضي بفتح حساب خصوصي إلجناز جتزئة سكنية بجماعة أوالد صالح.
غير أن تدبير هذا املشروع شابته عدة نواقص أدت إلى تأخر إجنازه ،ميكن تلخيصها في املالحظات التالية:
فتح احلساب اخلاص قبل إجراء دراسات أولية للمشروع وإمكانية جناحه
بعد صدور املرسوم رقم  2.96.440بتاريخ  16يونيو  1996باملوافقة على مقرر اجمللس اجلماعي باقتناء قطعة أرضية من
أمالك الدولة اخلاصة ،وبعد التوصل بوثيقة أداء ثمن البقع األرضية اخملصصة للمشروع مببلغ  4.974.000,00درهم من
رئيس دائرة األمالك اخملزنية بسطات بتاريخ  09يونيو  ،1997لم تتخذ اجلماعة أي إجراء القتناء األرض بل قامت بإلغاء
احلساب اخلاص .األمر الذي يدل على أن قرار اجمللس اجلماعي لم يكن منذ البداية مبنيا على رؤية واضحة وعلى دراسات
دقيقة تأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املادية والتقنية املتوفرة لدى اجلماعة لتحقيق املشروع املذكور.
عدم كفاية العقار الذي مت اقتناؤه إلجناز املشروع
لم تتمكن اجلماعة من تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي أقيم عليه املشروع .فقد تبني أن بعض املرافق العمومية
والبقع األرضية توجد خارج حدود التجزئة وفوق أراضي السكان اجملاورين ،باإلضافة إلى تواجد بعض السكان فوق البقعة
األرضية التي مت اقتناؤها .كما أنه ما زالت اجلماعة ملزمة باستكمال مسطرة نزع امللكية إلجناز املنشآت اخلاصة بتصريف
املياه الشتوية مما يثير التساؤل عن جناعة الدراسات األولية للمشروع.
غموض املعايير املعتمدة في اختيار املستفيدين
بعد إحداث جلنة للبت في الطلبات وتتبع التفويتات ،جلأت هذه األخيرة إلى جريدتني وطنيتني لإلعالن عن الشروع في بيع
البقع األرضية للراغبني في االستفادة من مشروع التجزئة ،الذين عليهم أن يتقدموا ملقر اجلماعة مللء استمارة خاصة.
ورغم أنه لم يتم وضع أية شروط مسبقة لالستفادة ،قامت اللجنة املذكورة بعد تقدمي الطلبات بعملية انتقائية الختيار
املستفيدين ،وذلك في غياب معايير واضحة للعموم ومحددة سلفا.
تأخر اجلماعة في إجناز أشغال التجزئة
بعد اقتناء األرض ،عرفت أشغال التجزئة تأخرا كبيرا في اإلجناز ،حيث لم يتم تسلم الدراسات التقنية املسندة إلى
مكتب “ ”Bمبوجب الصفقة رقم 05/2007إال بعد سنة من األمر باخلدمة ،رغم أن مدتها حددت فقط في ثالثة أشهر.
وبعد فسخ الصفقة رقم  11/2008املتعلقة بأشغال الطرق والتطهير ثم الصفقة رقم  09/2009أسندت األشغال في
األخير إلى شركة “ ”Mمبوجب الصفقة رقم  ،06/2011التي عرفت بدورها تأخرا ملحوظا في املصادقة عليها ،حيث لم
تتم إال بتاريخ  2012/ 02/ 07وذلك بعد أكثر من  7أشهر من فتح العروض اخلاصة التي متت في  .2011/ 07/ 05هذا األمر
انطبق أيضا على الصفقة رقم  04/2012املتعلقة بأشغال الكهربة التي أجري فيها طلب العروض بتاريخ ،2012 /12/ 23
ولم يصادق عليها إال في  .2013/ 06/ 25باإلضافة إلى ذلك ،فإن كلتا الصفقتني ما تزاالن في طور اإلجناز رغم انتهاء املدة
احملددة لكل منهما.
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بالنظر إلى ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —برمجة مشاريع االستثمار وفق احلاجيات احلقيقية وتدبيرها بشكل يضمن حتقيق االقتصاد والفعالية و النجاعة؛
— —إبرام عقود الدراسات مع مكاتب دراسات متخصصة؛
— —تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في إجناز األشغال؛
— —حتري الدقة الالزمة في حتديد املواصفات التقنية وكميات األشغال املراد إجنازها في إطار الصفقات؛
— —احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة مبسطرة طلب العروض ،ال سيما فيما يتعلق باألثمان املنخفضة أو املرتفعة
بطريقة غير عادية؛
— — حتديد مختبرات معتمدة أو مقبولة من طرف اجلماعة بشكل ميكنها من ضمان مصداقية أكبر لنتائج االختبارات
املنصوص عليها في الصفقات؛
— —احترام موضوع الصفقات وإجنازها وفق املواصفات التقنية املنصوص عليها في دفاتر الشروط اخلاصة؛
— —اعتماد معايير دقيقة وموضوعية في حتديد املشاريع املدرجة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية؛
— —مصاحبة إجناز املشاريع بإشراف هندسي مالئم طبقا للمعايير املعمول بها في مجال البناء؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استفادة ساكنة اجلماعة من املشاريع املنجزة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية؛
— —إجناز دراسات أولية دقيقة للمشاريع املنجزة في إطار احلسابات اخلصوصية واتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على حقوق
املساهمني في هذه احلسابات.
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 -IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد صالح
(نص مقتضب)
استطاعت اجلماعة القروية ألوالد صالح أن تتبوأ مكانة مهمة ومتميزة في مجال التنمية احمللية ،بحيث عمل اجمللس
منذ انطالق واليته االنتدابية سنة  2009وفي ظرف وجيز على إحداث نقلة نوعية وإخراج اجلماعة من وضعية التهميش
واإلقصاء الذي كانت تتخبط فيه إلى وضعية أصبحت فيها جماعة منوذجية على صعيد اجلهة واإلقليم بشهادة
السلطات الوصية إقليميا وجهويا ،وذلك بالرغم من اإلكراهات واإلشكاليات التنموية التي كانت مطروحة في جميع
القطاعات والتي انبرى اجمللس ملعاجلتها بعزم أكيد وحرص موصول على رفع حتدي هذه اإلشكاليات وجتاوزها وحتسني تدبير
الشأن احمللي بوجه عام بالشكل الذي مكن من فك العزلة عن اجلماعة ،وذلك من خالل االنفتاح أكثر على احمليط اخلارجي
وتقوية التواصل وتطوير عالقات التعاون والشراكة مع جميع الفاعلني  ،وكان اجمللس حريصا في ذلك على تبني وتفعيل
سياسة التدبير التشاركي انطالقا من قناعته وإميانه على أن تدبير الشأن احمللي ال ميكن أن يكون إال تدبيرا تشاركيا ،وذلك
في إطار االنسجام مع أهداف وتوجهات امليثاق اجلماعي الذي يترجم اإلصالح العميق في املنظومة التشريعية اخلاصة
باجلماعات الترابية ،و خاصة في مجال تطوير آليات اشتغالها ،بحيث مت عقد و إبرام اتفاقيات شراكة مكنت اجلماعة من
احلصول على مساعدات وعلى دعم مهم في متويل مشاريعها التي تندرج ضمن األولويات احمللية  ،وقد قطعت اجلماعة
بفضل ذلك وبفضل اجلهود املبدولة من قبل اجلهاز التنفيذي مراحل وأشواطا كبيرة في حتقيق هذه املشاريع ،وذلك
اعتمادا على قدراتها وإمكانياتها الذاتية ومواردها البشرية وذلك بالرغم من محدودية هذه اإلمكانيات واملوارد.
()...
وجتدر اإلشارة في هذا السياق كذلك إلى االنخراط القوي وااليجابي للجماعة في تنفيذ وتفعيل برامج ومشاريع املبادرة
الوطنية للتنمية احمللية التي حظيت برعاية واهتمام خاص وحتقيق أهدافها وتوجهاتها التنموية  .وقد ساهمت األوراش
املفتوحة في إطار املبادرة من خلق دينامية تنموية بحيث أن من شأن املشاريع املنجزة في إطارها املساهمة بشكل كبير
في فك العزلة عن كثير من املناطق واجلهات البعيدة عن مركز اجلماعة وذلك من خالل إجناز جتهيزات ومرافق خدماتية
مهمة وذات طابع اجتماعي واقتصادي.
()...
وال بد من التذكير كذلك باخلطوة اجلريئة وااليجابية التي أقدم عليها اجمللس تنفيذا لواحدة من أهم وأبرز مقتضيات امليثاق
اجلماعي املنصوص عليها في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية واملتمثلة في إعداد مخطط جماعي للتنمية يروم
تخصيصا أفضل لإلمكانيات وتسييرا محكما ومعقلنا للموارد اجلماعية  ،وهو اخملطط الذي يعول عليه في استكمال
معاجلة جميع اإلشكاليات واالختالالت التنموية في األمد القريب ،وبخاصة في مجاالت التعمير والهيكلة العمرانية
والبنيات التحتية ،وكذا في مجال تدبير الوعاء العقاري وتوسيع مجال ولوج اخلدمات وغيرها من البرامج واألهداف
املسطرة في وثيقة اخملطط اجلماعي للتنمية .
كما حرص اجمللس على تفعيل مقتضيات امليثاق اجلماعي في مجال التعمير وإعداد التراب وكذا في مجال الوقاية
الصحية والنظافة واحملافظة على البيئة وحمايتها ،حيث عمل اجمللس في حدود اإلمكانيات والوسائل املتوفرة وبالتعاون
مع السلطات احمللية على احلد من البناء العشوائي ومحاربته وااللتزام باملقتضيات والضوابط املنصوص عليها في قانون
التعمير ،كما حرص على معاجلة إشكالية العائق التنموي الذي يشكله التلوث في اخملطط اجلماعي للتنمية الذي مت
التأكيد فيه على ضرورة الربط بني إشكالية البيئة وإشكالية التنمية املستدامة على اعتبار أن التنمية احمللية ال ميكن
فصلها عن االنشغاالت البيئية وتستدعي تدبيرا عقالنيا للموارد الطبيعية وللمجاالت .
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أوال -التنظيم اإلداري وآليات املراقبة الداخلية
1 .1تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
الهيكل التنظيمي للمصالح اإلدارية املعمول به من طرف جماعة أوالد صالح أملته اإلكراهات املرتبطة بقلة املوارد
البشرية ومت اعتماده مؤقتا في انتظار صدور قرار وزير الداخلية املنصوص عليه في املادة  54مكرر من القانون رقم 78.00
واملتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتغييره بالقانون رقم  17.08بتاريخ  18فبراير .2009
وتبعا لتوصيات ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،مت حتديد االختصاصات واملهام املوكولة إلى الرؤساء أو املوظفني
العاملني بهذه املصالح.

2 .2نقص في األطر اإلدارية املؤهلة لتدبير بعض املصالح اجلماعية
هذه الوضعية ليست وليدة اليوم فقد ظلت جماعة أوالد صالح تشكو من قلة املوارد البشرية وعلى اخلصوص األطر
العليا لتدبير بعض املصالح احليوية  .وقد عمل اجمللس احلالي منذ انتخابه على مراسلة السلطات املركزية واإلقليمية
حول هذا اإلشكال وحول ضرورة خلق مناصب وإحلاق أطر عليا مؤهلة لتسيير بعض املصالح (طبيب ومهندس دولة).
وهكذا مت في مرحلة أولى تعزيز مصالح اجلماعة بإطار تقني عالي ويتعلق األمر مبهندس معماري  ،الذي مت تكليفه فور
التحاقه باجلماعة بتدبير مصلحة التعمير.
وفي نفس اإلطار ،مت توظيف ستة أطر متوسطة ( أربعة تقنيني ومحررين ) ،وهي التعيينات التي من شأنها حتسني األداء
اإلداري والتقني خملتلف املصالح والرفع من مستوى مردوديتها.

3 .3إشراف وكيل املداخيل على جميع املهام املرتبطة بتدبير املوارد
هذه الوضعية بدورها مرتبطة بقلة املوارد البشرية وقد عملنا على تصحيح هذه الوضعية وذلك بإحلاق موظف حاصل
على إجازة ،مت توظيفه حديثا ،باملصلحة لتعزيزها وإعادة تأطيرها .كما عملنا على إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي
للمصلحة حيث مت الفصل بني مراحل إحصاء وإثبات الديون وتصفية وإعداد األمر باملداخيل من جهة ومراحل االستخالص
من جهة أخرى ،وذلك لتفادي جمع هذه املهام في إطار وحدة إدارية واحدة.

4 .4نقائص في تدبير اخملزن اجلماعي
على ضوء مالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات ،مت إخضاع العون املكلف بتدبير اخملزن اجلماعي إلى تكوين
قصد اكتساب التجربة الالزمة في هذا اجملال وخاصة كيفية استعمال بطاقات اخملزون التي ستمكنه من مواكبة وتتبع
عمليات دخول وخروج السلع ومعرفة الكميات املتبقية .وفي نفس اإلطار وقصد ضمان تدبير عقالني للمصلحة وحفاظا
على ممتلكات اجلماعة وترشيد استعمال اخملزون ،مت اعتماد أألوامر الكتابية من مصلحة األشغال اخملتصة حتدد وجهة
استعمال املواد أو األدوات.

ثانيا – تدبير املداخيل الذاتية
1 .1تقصير في إحصاء امللزمني بالرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
لقد شرع في تطبيق هذا الرسم بالنسبة للجماعات القروية مع صدور القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات
احمللية .وينحصر تطبيقها على املركز احملدد للجماعة ،وبخصوص جماعة أوالد صالح تبقى العقارات اخلاضعة لهذا
الرسم منحصرة في املنطقة الصناعية التي قامت بتهيئتها الوكالة احلضرية للدار البيضاء.
وبالتالي .فإن األراضي اخلاضعة لهذا الرسم معروفة ومحصاة مسبقا .حيث قامت الوكالة احلضرية منذ سنة 2010
بإيداع اإلقرارات وأداء الرسم بالنسبة للبقع التي بقيت بحوزتها .كما قامت مبوافاة اجلماعة بالئحة محينة لألشخاص
املستفيدين من تفويت بقع بالتجزئة.
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وفور حصولها على املعلومات املتعلقة بامللزمني قامت اجلماعة بإصدار األمر بالتحصيل عن سنوات  2008إلى 2011
وتفادت بالتالي أي تقادم ملستحقاتها.
وتبعا لتوصيات ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات مت إجراء اإلحصاء السنوي لألراضي احلضرية غير املبنية

2 .2تقصير اجلماعة في مراقبة استغالل املقالع و اإلقرارات املقدمة من طرف أصحابها
عدم تفعيل اختصاصات رئيس اجمللس اجلماعي في مجال تنظيم ومراقبة املقالع
إذا كان امليثاق اجلماعي قد أوكل اختصاصات واسعة لرؤساء اجلماعات في ميدان الشرطة اإلدارية و خاصة مسؤولية
تنظيم واستغالل املقالع و مراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية و التطبيقية املعمول بها  ،فإنه ال يوجد في حدود
علمنا نص تنظيمي لتطبيق القانون رقم  08.01بتاريخ  19أغسطس . 2002
وفي غياب مقتضيات قانونية واضحة تنظم هذا القطاع  ،تبقى الدورية املشتركة رقم  87بتاريخ  08يونيو 1994
ومنشور الوزير األول رقم  6/2010بتاريخ  14يونيو  ، 2010اإلطار املتوفر لتنظيم قطاع استغالل املقالع .
هذه النصوص خولت للجنة اإلقليمية ملتابعة قضايا املقالع ،وللمديرين اجلهويني لوزارة التجهيز صالحيات واسعة
للتدخل في هذا امليدان.
عدم احترام أصحاب املقالع لشروط االستغالل احملددة في كناش التحمالت
عمال بتوصيات ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،قمنا بتفعيل اختصاصاتنا في مجال الشرطة اإلدارية و تفعيل
آليات املراقبة عبر مراسلة مستغلي املقالع املتواجدة بتراب اجلماعة و حثها على ضرورة احترام شروط االستغالل احملددة
في كناش التحمالت املعمول به في هذا امليدان و املتمثلة في :
— —ضرورة تعيني شخص دو كفاءة في تدبير املقلع يتوفر على تفويض صريح ليكون اخملاطب الرئيسي باسم صاحب
املقلع؛
— —تكليف مكتب دراسات معتمد باجناز دراسة حول تأثير املقلع على البيئة؛
— —االلتزام باملقتضيات املتعلقة بالتشوير والتحديد املناسبني للمقلع و كذا جتهيزه مبيزان لضبط الكميات املستخرجة؛
— —ضرورة احترام مدة االستغالل املرخصة بها و جتديدها عند االقتضاء؛
— —ضرورة احترام املقتضيات املتعلقة بالكمية املرخص باستخراجها واحملددة في وصل التصريح.
استخالص الرسم املتعلق باستخراج املواد من املقالع دون مراقبة فعالة للكميات املصرح بها في
اإلقرارات
في أفق إرساء مراقبة فعالة متكننا من التأكد من صحة البيانات املصرح بها من طرف مستغلي املقالع  ،قامت اجلماعة
بتخصيص اعتمادات كافية ستمكنها من التعاقد مع مساح طوبوغرافي والذي سيتم اعتماده وستوكل له مهمة
التأكد من مصداقية التصريحات املدلى بها من طرف أصحاب املقالع.
كما سيتم إلزام هؤالء باإلدالء بالتصاميم الطبوغرافية كل ثالثة أشهر طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في كناش
التحمالت مع ضرورة تضمنها مذكرة توضيحية أو حتليلية وذلك طبقا لتوصيات ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات .

 3 .ضعف الرصيد العقاري للجماعة
وعيا من اجمللس اجلماعي ألوالد صالح بضرورة توفير رصيد عقاري مهم استثماري ميكن استغالله في مشاريع اقتصادية
واجتماعية ،صادق هذا األخير خالل دورته العادية لشهر فبراير  2011واملنعقدة بتاريخ  25فبراير 2011على مشروع اقتناء
قطعة أرضية تابعة ألراضي اجلماعة الساللية كروطة والبالغة مساحتها  30هكتار من أجل إحداث سوق أسبوعي
ومرافق عمومية وسكنية.
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إال أن هذا العقار مت اختياره من طرف الوكالة احلضرية للدار البيضاء الستقطاب مشروع يكتسي أهمية وطنية واملتمثل
في إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في جهة الدار البيضاء حيث قامت الوكالة باقتناء عقار تبلغ مساحته  322هكتار
إلقامة مشروع « مدينة النصر» .كما صادق اجمللس خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  2012على مشروع اقتناء قطعة
أرضية تابعة ألراضي اجلموع مساحتها  5هكتارات  42آر  27س من أجل إعادة هيكلة وإعادة إسكان دوار أوالد سعيد
العمامرة ،هذه العملية ستمكن اجلماعة من توفير رصيد عقاري إلجناز مرافق عمومية مختلفة.
وموازاة مع ذلك تعمل اجلماعة على تسوية الوضعية القانونية لبعض العقارات املشيدة فوقها بنايات إدارية كمقر
اجلماعة ،املركز الصحي -مركز متعدد االختصاصات – دار الشباب – ملعب رياضي ومحالت جتارية....وذلك عن طريق سلك
مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة.
ومن أجل مواكبة عمليات االقتناء ونزع امللكية ،قامت اجلماعة برصد اعتمادات خالل السنوات األخيرة حيث بلغ مجموع
االعتمادات اخملصصة لهذه الغاية  19.939.152,98درهم.
ومن جهة أخرى وعند إجناز عمليات عقارية كبرى بتراب اجلماعة كمشروع « ميسان» لصاحبه شركة( )Oأو مشروع
«النصر» لصاحبه الوكالة احلضرية للدار البيضاء ،ستعمل هذه الهيئات على وضع قطع أرضية رهن إشارة اجلماعة عن
طريق هبات إلجناز مختلف التجهيزات.
بالنسبة ملشروع ميسان ،فإن هاته املساحات ستخصص إلجناز مصالح إدارية  1.561متر مربع و قاعة رياضية متعددة
االختصاصات  3.301متر مربع ومقاطعة للشرطة  3.011متر مربع و مدرسة ابتدائية  5.173متر مربع وثكنة للوقاية
املدنية  2.641متر مربع و إعدادية  8.067م  2أي ما مجموعه  23.754متر مربع .
أما في ما يتعلق مبشروع النصر ،فإن هاته املساحات ستخصص إلجناز ثانوية و مدرسة ابتدائية و مستشفى و دار الشباب
ومركب ثقافي و قاعة مغطاة.

ثالثا -تدبير نفقات التسيير
1 .1ضعف وظيفة التخطيط للشراءات
جوابا على مالحظاتكم بخصوص ما ورد في هذا احملور ،فإننا على العموم حريصون كل احلرص على أن يتميز تدبير
النفقات اجلماعية بالعقلنة والترشيد كما أن التدبير املالي يسير وفق مخططات و برامج يفصل فيها اجمللس مبداوالته،
وذلك أثناء انعقاد الدورات التي تسبقها االجتماعات التحضيرية للجن الدائمة للمجلس التي تناقش فيها جميع
حاجيات والتزامات اجلماعة في التسيير حيث يتم برمجة وتخصيص االعتمادات املالية ورصدها لكل مشروع على حدة ،
و بالتالي فإن برمجة أي اعتماد مالي يكون مرتبطا باحلاجيات الضرورية واألساسية للجماعة مما يدل على التدبير املعقلن
و احملكم للنفقات بشكل خاص و للشأن اجلماعي بوجه عام ،وذلك في إطار التقيد باملقتضيات القانونية املنصوص عليها
بامليثاق اجلماعي و باألخص القانون املتعلق بالتنظيم املالي و نظام احملاسبة العمومية .

2 .2طلب التوريدات من ممونني غير متخصصني
إن جلوء اجلماعة لهذا اإلجراء أملته اإلكراهات املتمثلة في قلة املشتريات واملبالغ املرصودة لها والتي ال تسمح بالتعامل
مع املمونني املتخصصني املتعاملني باجلملة والذين يرفضون التعامل مع اجلماعات احمللية لتخوفهم من عدم األداء أو
التأخير أو التماطل فيه و كذا ضعف املبلغ املرصود .وبخصوص الوسطاء املتعامل معهم املذكورين في املالحظة ،سبق
ألغلبهم التعامل مع اجلماعة ،الشيء الذي جعلهم يحظون بثقتها .السيما وأن األثمنة املقترحة من طرف هؤالء تعتبر
جد معقولة ومتداولة بجميع األسواق  .كما أن نوع اخلدمات واملواد املعروضة تتميز باجلودة .
ومن أجل إجناز النفقات عن طريق سندات الطلب ،فان اجلماعة تقوم باستشارة على األقل ثالثة ممونني محتملني كتابة
أو عن طريق الفاكس ،إال إذا تعذر هذا اإلجراء ،و في هذه احلالة يتم التعامل معهم مباشرة عن طريق الهاتف من أجل
إعداد طلبات العروض قبل تسليم سند الطلب ،و بناء عليه يتم اختيار عرض األثمان األقل كلفة ،كما يتم احلرص على
تفعيل القانون اجلاري به العمل في هذا الشأن بحيث ال يتم تسلم أية بضاعة أو مواد مطلوبة إال بعد توجيه سند
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الطلب وااللتزام بالنفقة إلى مصالح اخلازن اإلقليمي من أجل التأشير باستثناء بعض احلاالت النادرة و التي يقع فيها
بعض األخطاء املادية أثناء تسلم البضاعة و سنعمل على تفاديها مستقبال.

3 .3عدم ثبوت اخلدمة املنجزة في إطار النفقات
إن التوريدات التي تقوم بها مصالح اجلماعة تتم عن طريق اخملزن اجلماعي باستثناء بعض احلاالت التي متر فيها مواد
البناء مباشرة إلى ورش األشغال .ولإلشارة ،فإن جميع املالحظات الواردة هي ناجتة عن إهمال وإغفال في التدوين بسجل
دخول السلع من طرف العون املكلف الذي اعتمد فقط على سندات التوريد وسجالت اخلروج املمسوكة من طرف األعوان
اآلخرين .وهذا راجع إلى قلة خبرة العون اجلماعي.
وعلى العموم فإننا سنعمل على تفادي جميع املالحظات التي وردت في هذا الباب وذلك بإخضاع العون املعني باألمر
لدورات تكوينية في مجال ضبط وتدوين محتويات اخملزن اجلماعي.
قد باشر بالفعل إعادة تدوين جميع املشتريات بناء على ما جاء في توصيات اجلهوي للحسابات في املوضوع.

4 .4تقدمي منح للجمعيات دون حتديد مسبق لألهداف املتوخاة منها
في إطار تشجيع وتطوير العمل اجلمعوي احمللي وإشراك نسيج اجملتمع املدني في االنخراط في تسيير الشأن احمللي
وخاصة في املشاريع التي تكتسي طابع سوسيو اقتصادي ،وذلك متاشيا مع روح الدستور اجلديد ،فإن اجلماعة تسهر على
إشراك جميع اجلمعيات احمللية والرياضية املستوفية للشروط القانونية قصد االستفادة من املنح واإلعانات اخملصصة
من طرف اجمللس .
ومن أجل تقدمي املنح للمستفيدين تقوم مصالح اجلماعة باإلجراءات اإلدارية الالزمة واملتمثلة في نشر إعالن يوضح
شروط االستفادة ويحدد اآلجال .كما يتعني على اجلمعيات تقدمي تبريرات حول أوجه صرف آخر اعتماد متوصل به من
اجلماعة.هذه التبريرات يتم إرسالها لسلطات الوصاية مرفوقة بالتقرير املالي واألدبي التي تصادق على الالئحة النهائية
للجمعيات املؤهلة لالستفادة من الدعم .
وجتدر اإلشارة إلى أن املبالغ املرصودة لفائدة اجلمعيات احمللية جد ضعيفة حيث تتراوح ما بني  10.000,00درهم و30.000,00
درهم باستثناء جمعية املوظفني.
وعمال بتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الباب والتي من شأنها أن تؤخذ كقاعدة توجيهات أساسية ،مت صياغة
دفتر حتمالت منوذجي صودق عليه من طرف اجمللس اجلماعي خالل الدورة العادية لشهر يوليو ، 2013يحدد كافة الشروط
وااللتزامات التي تضبط العالقة بني اجلماعة كطرف مانح واجلمعية كطرف مستفيد.

رابعا :تدبير مشاريع االستثمار
1 .1املشاريع املتعلقة بتهيئة املسالك
غياب تخطيط عقالني و ممنهج لعمليات التهيئة
عرفت اجلماعة القروية ألوالد صالح منذ نشأتها خصاصا كبيرا في بنياتها التحتية و ذلك نظرا لقلة املوارد املالية .وقد
الحظ اجمللس السابق أن اجلماعة توجد في عزلة عن العالم اخلارجي حيث مت تخصيص مبالغ من فائض امليزانية احملقق
برسم كل سنة من أجل إصالح و تهيئة الشبكة الطرقية .
وفي إطار االستمرارية و وعيا منه بحجم اخلصاص الذي يعرفه هذا اجملال احليوي و خاصة أن الشبكة الطرقية تعتبر
قاطرة التنمية ,ومن أجل النهوض بالعالم القروي ،فقد جعل اجمللس اجلديد هذا احملور ضمن أولوياته حيث تدارس السادة
أعضاء اجمللس في بداية واليتهم وضعية الشبكة الطرقية باجلماعة واإلستراتيجية التي يجب اعتمادها إليجاد احللول
املالئمة لتهيئ وإصالح مختلف املسالك والطرق ()...
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— —و بناء على توصيات اجمللس اجلماعي قامت املصالح التقنية باجلماعة بدراسة ميدانية خملتلف الدواوير حيث مت إشراك
الساكنة و ممثلي السكان وبالرغم من كل اإلكراهات ،فقد مت احترام اإلستراتيجية احملددة سلفا وهذا يتجلى واضحا
من خالل الصفقات املبرمة والتي وبالرغم من التقارب في اجنازها ،فقد تفادت املصالح التقنية التداخل فيما بينها
إال في حالة الضرورة وهي حاالت شاذة وقد مت تدوينها في محاضر الورش كما توخت الدقة في احتساب الكميات
املؤداة.
انطالق املشاريع قبل تسوية الوضعية القانونية للعقارات
بخصوص هذه املالحظ،ة فإن من بني  76مسلكا لم تسجل أية شكاية في املوضوع باستثناء حالتني ،ألن اجلماعة لم
تعمد قط إلى شق طرق جديدة و لكن التهيئة تهم املسالك التي تستعمل من طرف السكان و التي تكون في حالة
سيئة كما أن أغلب األراضي لم تكن محفظة .
وفي حالة تعرض أحد اجملاورين لهذه املسالك في حالة توسيعها يتم اللجوء إلى الطرق القانونية املعمول بها إذا كانت
احلاجة ملحة لذلك أو تغيير مسار األشغال.
عدم اعتماد معايير موضوعية في حتديد نوعية األشغال
فقد مت حتديد نوعية األشغال بناء على الدراسة امليدانية التي قامت بها مصالح اجلماعة و كذا الدراسة اجليوتقنية
التي قام بها اخملتبر والتي مت اعتمادها من طرف مكاتب الدراسات لتحديد نوع وسمك مختلف الطبقات و كون اقتصار
الدراسة اجليوتقنية على اجلانب املتعلق بالتربة فيرجع باألساس إلى الطابع القروي الذي تتميز به املسالك والذي يصعب
معه إجراء الدراسة املتعلقة بحركة السير بالدقة الالزمة.
إسناد الدراسات اخلاصة بالصفقات إلى مقاولة غير متخصصة
حسب الوثائق املدلى بها من طرف شركة «،   »R. Bفإن هذه املقاولة باإلضافة إلى تخصصها في مقاولة األشغال فهي
تعمل كمكتب للدراسات.
تكليف أصحاب بعض الصفقات بأداء مصاريف الدراسات
إن جلوء اجلماعة لهذه الطريقة ألداء مصاريف الدراسات راجع باألساس إلى االعتبارات التالية:
— —طريقة أداء معمول بها لدى العدد الكبير من اجلماعات احمللية و كذا اإلدارات العمومية والتي لم تبد مصالح
الوصاية بخصوصها أي اعتراض أو مالحظات في جميع املراحل اخلاصة للصفقات واملتمثلة في  8أيام السابقة
لنشر اإلعالن عن طلب العروض أو أثناء املصادقة من طرف مصالح العمالة أو من طرف املصالح املركزية بوزارة
الداخلية؛
— —إن نسبة  % 2,5التي خصصتها جماعة أوالد صالح في الصفقات تعتبر قليلة باملقارنة مع بعض اجلماعات التي
تخصص % 5؛
— —-إن جلوء اجمللس لهذه اإلجراءات أملته وضعية اجلماعة آنذاك بعد تولي اجمللس اجلديد ملهمة تسييره في أواخر ،2009
حيث لوحظ عدم توفر اعتمادات مالية مخصصة للدراسة باإلضافة إلى رغبة اجمللس في تلبية مطالب السكان
امللحة باإلسراع في إجناز املسالك و الطرق والتي كانت في حالة يرثى لها خاصة أمام إحلاح الناخبني الذين وضعوا
الثقة في هذا اجمللس اجلديد .
وعمال بتوصيات ومالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات شرعت اجلماعة في تفادي التعامل بهذه الطريقة وعملت على
إبرام صفقات للدراسات.
عدم دقة الدراسات املنجزة
بخصوص هذه النقطة ،فإن التغيير على مستوى الكميات غير ناجت عن ضعف الدراسة و إمنا راجع إلى تطبيق املواد:
 52و 53و 54من املرسوم رقم  2 -99- 1087باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة لصفقات األشغال التي تتيح
لصاحب املشروع زيادة  % 10من قيمة األشغال و نظرا للمنافسة التي حتدث بني املترشحني التي تساعد على تخفيض
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األثمان لنيل الصفقة باملقارنة مع املبالغ املرصودة لهذه املشاريع فإن اجلماعة تلجأ لتفعيل هذه املادة القانونية بزيادة
مسالك إضافية تغني من إجراء صفقة عمومية أخرى و ما يتطلب ذلك من ضياع للوقت و خاصة أن اجلماعة في حاجة
إلى إصالح جميع املسالك .
عدم احترام املقتضيات اخلاصة مبسطرة فتح العروض
فيما يخص هذه النقطة ،فإن جلنة العروض كانت أكثر حرصا في تطبيق مقتضيات املادة  40من املرسوم رقم 2.06.388
بخصوص العروض املنخفضة بكيفية غير عادية ،فكل العروض التي تكون أقل من  25باملائة عن املعدل احلسابي الناجت
عن الثمن التقديري ومعدل عروض املتنافسني اآلخرين تطالب اللجنة بخصوصها املعنيني باألمر بتبرير هذه األثمان،
و كانت مصالح اجلماعة تراسلهم في هذا الشأن و تتلقى التأكيدات في املدة احملددة طبقا ملقتضيات املادة املذكورة،
ثم تعرض على اللجنة في جلسة ثانية للتحقق وإبداء الرأي ،و كل ذلك مدون في محاضر فتح العروض ،كما أن هذه
املراسالت موجودة ضمن امللف اإلداري لكل صفقة .
تسلم الصفقات قبل انتهاء األشغال
إن تسلم األشغال قبل انتهائها يتنافى مع مقتضيات املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة لصفقات األشغال و قد
سهرت مصالح اجلماعة على إعطاء العناية اخلاصة لهذه املادة ،إال في حاالت الظروف القاهرة.
فبالنسبة للصفقة ( 02/2010مسلك العبد السالميني احلسينات) ،مت اجناز هذا املسلك وفق اإلستراتيجية املتبعة من
طرف اجمللس اجلماعي حيث مت اقتراحه ضمن الصنف الثالث وبالتالي التدرج في تهيئته ومت االكتفاء باستعمال «التفنة»
في املرحلة األولى  .ليتم برمجته من جديد في إطار الصفقة رقم  10/2012حيث مت اإلشارة إليها في الورش (محضر رقم
 06بتاريخ  )2012 /12/ 26و لم يتم إعادة احتساب طبقة األساس(  )GNF0/60حيت مت احتساب فقط طبقة القاعدة
( )GNAوالغطاء السطحي.
املبالغة في الكميات املؤذاة في بعض الصفقات
كما متت اإلشارة إلى ذلك سابقا ،فإن مصلحة األشغال باجلماعة تفادت التداخل بني الصفقات رغم التقارب في إجنازها،
حيث كانت يقظة وتوخت الدقة في احتساب الكميات املؤداة في جميع الصفقات ومما يبرر حسن نيتها هو اإلشارة إلى
جميع أشغال الصفقات السابقة مبحاضر األوراش حتى ال يتم احتساب الكميات بشكل مزدوج.
— —الصفقة رقم  02/2010مسلك أوالد سليمان –أوالد عزوز-العبدالسالميني –احلسينات
يعتبر هذا املسلك أطول وأهم مسلك برسم هذه الصفقة ،حيث ساهم في فك العزلة عن خمسة دواوير باجلماعة
ويفصل بني طريقني إقليميني وقد مت تهييئه على طول  6.635متر وجتزيئه إلى أربع مقاطع:
— —املقطع( )1يربط الطريق اإلقليمية رقم  3011والطريق اإلقليمية رقم  3040ويبلغ طوله  3.770متر؛
— —املقطع( )2يربط الطريق اإلقليمية رقم  3040التجمع السكاني أوالد حجاج ويبلغ طوله  930متر؛
— —املقطع() 3يربط الطريق التجمع السكاني أوالد حجاج و التجمع السكاني الكنزاري ويبلغ طوله  835متر؛
— —املقطع() 4يربط التجمع السكاني الكنزاري التجمع السكاني أوالد قريفة العبدسالميني ويبلغ طوله  1.100متر.
عرف املقطع( )2إصالحات سابقة بالتوفنة من نوع  GNFممولة من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى ،و بالتالي فقد طلب
من املقاول أخذ ذلك بعني االعتبار و االكتفاء بوضع «التوفنة» من نوع  GNAو الطالء السطحي وعدم احتساب طبقة
األساس  GNFبهذه الصفقة باعتبار قد مت اجنازها من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى كما متت اإلشارة إلى ذلك في
محضر الورش .
وعليه ،يستنتج ما يلي:
•فاألثمان رقم  12 - 11 -10- 9مت احتسابها في املقاطع  1-2-3أي على مسافة  5.535متر؛
•والثمن رقم  8مت احتسابه في املقاطع  1و 3و 4أي على مسافة على مسافة  5.725متر مع تعرض  25متر من
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املقطع للتلف؛
•أما األثمان رقم 2و 14فقد مت احتساب املسافة التي أجنزت بها اإلشغال في حدود  4.700متر.
• وبالتالي فان املقاييس املعتمدة بجدول املنجزات تعبرعن املسافة املنجزة بالنسبة لكل ثمن على حدة.
— —الصفقتني رقم  09/2010و12/2010
إن جدول األثمان املتعلقة بالصفقتني رقم  9/2010و 12/2010اعتمد سمك التوفنة  GNFفي 0.15متر عن طريق اخلطأ
بخالف التصاميم الهندسية و خاصة املقطع العرضي الذي حدد  0.20متر كسمك لتوفنة األساس . GNF
وتبعا للدراسات اجليوتقنية املنجزة من طرف مختبر  LCوالتي أوصت بوضع طبقة االساس  GNFعلى سمك  0.20متر،
فقد مت إجناز واحتساب سمك طبقة األساس التوفنة  GNFعلى سمك  0.20متر وليس  0.15متر كما هو مدون بجدول
االثمان.
إجناز مسالك ال تدخل ضمن موضوع الصفقة رقم 12/2010
إن إجناز مسالك ال تدخل ضمن موضوع الصفقة مرده إلى تطبيق املواد 52:و  53و 54من املرسوم رقم 2 -99- 1087
باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة لصفقات األشغال التي تتيح لصاحب املشروع زيادة  % 10من قيمة
األشغال ،لذا فإن اجلماعة تلجأ لتفعيل هذه املادة إلى زيادة مسالك إضافية تغني من إجراء صفقة عمومية أخرى و ما
يترتب عن ذلك من ضياع للوقت و خاصة أن اجلماعة في حاجة إلى إصالح جميع املسالك كما مت اإلشارة إلى ذلك سابقا .
عدم تقدمي تصاميم جرد املنشآت بعد انتهاء الصفقات
تبعا لدفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بصفقات تهيئة املسالك ،فإن املقاولني ملزمون بتقدمي تصاميم جرد املنشآت قبل
النطق بالتسلم املؤقت كما أنه وطبقا للمادة  65من املرسوم رقم  ، 2 -99- 1087فإن املقاولني يعمدون إلى تقدمي هذه
التصاميم عند التسلم املؤقت لألشغال.
و حيث وبالنظر إلى أن تسديد كشفي حساب النهائية املتعلقني بالصفقتني رقم  09/2010و 07/2011لم يتم لعدم توفر
مبالغهما املالية لكونهما ممولتان من طرف صندوق التجهيز اجلماعي ،فإن مصالح اجلماعة لم تشدد في املطالبة بهذه
التصاميم إلى حني التسديد الفعلي ،.طاملا أن الفقرة «د» من املادة 67من املرسوم سالف الذكر تضمن لصاحب املشروع
احلصول على هذه التصاميم عند التسلم النهائي لألشغال .
و بعد مطالبة فريق املراقبة لهذه التصاميم ،قامت الشركة بإعدادها في وقت وجيز مما جعلها تعاني من بعض العيوب
والتي مت تصحيحها بعد مطالبة املقاولة بتقدمي تصاميم موقعة من طرف مهندس طوبوغرافي قبل النطق بالتسلم
املؤقت .

2 .2املشاريع املندرجة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم دقة املعايير املعتمدة في التخطيط للمشاريع املندرجة في إطار املبادرة
إن تدبير املشاريع املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يأخذ بعني االعتبار حتديد احلاجيات املعبر عنها في
إطار تشخيص تشاركي من طرف الساكنة احمللية حتت إشراف فريق التنشيط اجلماعي وجمعيات اجملتمع املدني .فيما
يخص برنامج اإلقصاء االجتماعي كمرحلة أولية تليه بعد ذلك مرحلة االنتقاء واملصادقة على مستوى أجهزة احلكامة،
حيث يتم التعاقد مع مجموعة من الشركاء عبر اتفاقية تبني التزامات كل شريك  .أما فيما يخص برنامج األفقي الذي
يهم كافة تراب اجلماعة  ،فاملبادرة تعمل فقط على جتهيز بعض املرافق املنجزة مسبقا من طرف إدارة اإلنعاش الوطني
لفائدة اجلماعة مثال ( دار الوالدة – النادي النسوي  -رياض األطفال – دار الشباب – قاعة الرياضة)...
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إجناز املشاريع في غياب إشراف هندسي
إن هذا اإلجراء أملته الظروف املالية حيث إن االعتمادات املرصودة لم تكن تسمح بالتعاقد مع مهندسني معماريني .وقد
مت إعداد هذه التصاميم من طرف بعض املهندسني بصفة تطوعية مساهمة منهم في هذا الورش الوطني املتمثل في
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما أن مصالح اجلماعة كانت تطالب أصحاب الصفقات بتحمل مصاريف التجارب وتتبع األشغال املتعلقة باخلرسانة
املسلحة اللذان من شأنهما إعطاء ضمانات بخصوص جودة األشغال.
وسنعمل على اخذ هذه املالحظة بعني االعتبار أثناء إعداد املشاريع املقبلة وذلك بتخصيص اعتمادات للدراسات
الهندسية.
عدم حتقيق األهداف املتوخاة من أغلب املشاريع
فيما يتعلق بتحقيق األهداف بالنجاعة والفعالية املطلوبة ،فهذا مرتبط باجلانب املتعلق بالتسيير حيت أن كل مشروع
تسند فيه هذه املهمة لقطاع خارجي معني حسب طبيعة املشروع ،وذلك مبوجب اتفاقيات مصادق عليها ،وإن كان
السبب يعزى غالبا لقلة املوارد البشرية لدى القطاع املعني فقد متكنت اجلماعة من حل املشكل عبر االستعانة
بجمعيات اجملتمع املدني عن طريق عقد اتفاقيات شراكة حتث إشراف القطاع الوصي ،ومن ضمن ذلك :
— —مركز متعدد االختصاصات العبدالسالميني الذي تنشط به مجموعة من اجلمعيات حتت إشراف قطاع التعاون
الوطني في مجال احلالقة واإلعالميات ومحاربة األمية واملسرح ،فضال عن كونه سيستوعب في القريب العأجل
اجتماعات كل التعاونيات النسوية املؤسسة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
— —ونفس األمر ينطبق على القاعة املتواجدة مبدرسة العبدالسالميني التي تسير من طرف جمعية العهد اجلديد في
مجال التعليم األولي ومحاربة األمية واإلعالميات حتت إشراف قطاع التربية الوطنية؛
— —وروض األطفال العبدالسالميني الذي يبعد عن القاعة املتواجدة باملدرسة بحوالي أكثر من كيلومتر والذي
سيستفيد منه التجمع السكني الثاني دو الكثافة املهمة .فمن املرتقب أن تباشر فيه مهام التعليم األولي
ومحاربة األمية مباشرة بعد نهاية أشغال التأهيل والتجهيز.

3 .3تدبير مشروع التجزئة السكنية جلماعة أوالد صالح
فتح احلساب اخلاص قبل إجراء دراسات أولية للمشروع و إمكانية جناحه
يعتمد احلساب اخلصوصي عند وضعه على معطيات تقنية و مالية من أجل حتديد االعتمادات اخلاصة بفصول التجهيز.
حيث يقوم املهندس املعماري ومكتب الدراسات ،بتنسيق مع مصالح بعض اإلدارات كاملكتب الوطني للكهرباء والشركة
املشرفة على تدبير املاء وكذا الهاتف بناءا على التصميم املنجز من طرف املهندس والدراسات الطبوغرافية ،على وضع
اعتمادات الفصول اخلاصة بأشغال التطهير والطرق واملاء والهاتف ،في حني يرتكز وضع اعتماد اقتناء األرض على تقرير
جلنة التقييم.
عدم كفاية العقار الذي مت اقتناؤه الجناز املشروع
تواجد بعض البقع األرضية خارج حدود التجزئة السكنية أملته بعض اإلكراهات املتمثلة باألساس في تقيد املهندس
املعماري املشرف على املشروع مبقتضيات وثيقة تصميم التهيئة املصادق عليه سنة  1989والذي مت مبوجبها حتديد احلدود
العمرانية للتجمع السكاني بجماعة أوالد صالح.
إال أن اجمللس اجلماعي احلالي تدارك املوقف وعمل على إصالح هذه الوضعية وذلك بتقدمي تعديل لتصميم التجزئة،
وبالتالي تسوية جميع البقع األرضية وجعلها ضمن املساحة اخملصصة لهذا الغرض  ،وذلك من أجل تفادي ما من شأنه
أن يعرقل املشروع الذي أشرفت األشغال املتعلقة به على نهايتها.
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كما أن إغفال إشارة إدارة األمالك اخملزنية عند ديباجة قرار التفويت بتواجد للسكان فوق أرض املشروع ومعاجلة مشاكلهم
في حينها شكل عبئا آخرا للجماعة تطلب منها جهذا ووقتا كبيرين لتتمكن في األخير مبساعدة سلطات الوصاية في
إيجاد حل ملعاجلة هذا املشكل ميثل في إبرام اتفاقية بهذا الشأن يرضي جميع األطراف.
أما عن األمطار الشتوية ،فقد مت اقتراح قرار تقني يقضي بتجميعها قي مقلع مهجور إلعادة استغاللها وعدم ضياعها،
حيث قامت اجلماعة بتخصيص اعتماد مالي باحلساب خصوصي للتجزئة قصد نزع ملكية األرض املتواجد عليها املقلع.
غموض املعايير املعتمدة في اختيار املستفيدين
بعد االستحقاقات االنتخابية لسنة  ،2003انتخب مجلس جديد لتدبير شؤون اجلماعة إذ شرع هذا األخير في مباشرة
مهامه بدراسة امللفات املعروضة عليه من بينها ملف املشروع السكني للجماعة .إال أن التحاق هذه األخيرة بالنفوذ
الترابي لعمالة إقليم النواصر احملدث حينها حديثا تطلب مزيدا من الوقت من أجل التشاور مع سلطات الوصاية في
إطار عدة اجتماعات ،أسفرت عن إحداث جلنة محلية يعهد إليها باإلشراف على تتبع املشروع السكني ألوالد صالح
والتي تتكون من ممثل سلطة الوصاية ( قائد ) و ممثل مصالح املالية ( القابض ) وكذا املكتب املسير للجماعة ورؤساء
اللجن .ومباشرة بعد تشكيلها ،قامت بتحديد معايير االستفادة بعد وضع رهن إشارة الراغبني في ذلك مطبوع يتضمن
كافة املعطيات املادية والشخصية و الوظيفية .وقد هم هذا اإلجراء كذلك واضعي الطلبات السابقة لتأكيد رغبتهم
في االستفادة .وقد مت نشر هذا القرار بجريدتني وطنيتني لإلعالن للعموم.
مباشرة بعد انصرام األجل احملدد باإلعالن وتوصل اجلماعة باالستمارات املطلوبة ،شرعت اللجنة في حتديد أسماء
املستفيدين بناءا على املعطيات املتضمنة بها .وقد أسفرت هذه العملية بعد عدة اجتماعات و مشاورات في حتديد
أسماء املستفيدين ،إذ متت على مرحلتني؛ األولى همت البقع اخلاصة بالعمارات والفيالت فيما شملت املرحلة الثانية
بقعا من الصنف االقتصادي لتشمل بذلك االستفادة كل الفئات وفق ما هو متوفر عليه من بقع أرضية ،حيث ضمت
املوظفني احملليني واملتمثلني في موظفي اجلماعة والعمالة والقيادة وموظفي قطاعي الصحة والتعليم وأبناء املنطقة
سواء القاطنني أو املنحدرين منها وكذا العموم  .كما شملت أيضا فئة من املغاربة املقيمني باخلارج.
تأخر اجلماعة في إجناز األشغال
متيزت جل الصفقات التي أبرمتها اجلماعة باحترام اآلجال احملددة لألشغال والشروط املنظمة لذلك ،ماعدا تأخر بسيط
ناجت عن مسطرة املصادقة على امللفات التقنية من طرف املصالح اخلارجية وخاصة شركة ليدك واملكتب الوطني
للكهرباء ،باإلضافة إلى املصادقة من طرف سلطة الوصاية في بعض األحيان.
بالنسبة للصفقة املتعلقة بالدراسة ،فقد مت إجنازها من طرف مكتب الدراسات على ثالث مراحل منفصلة:
— —املرحلة األولى  :همت الدراسة األولية ،مدتها شهر ،أمر اخلدمة  – 2007 /10/ 29التسليم 2007 /11/ 27؛
— —املرحلة الثانية  :همت الدراسة ما قبل املشروع ،مدتها شهر  ،أمر اخلدمة  - 2007/ 12/ 27التسليم 2008 /01/ 25؛
— —املرحلة الثالثة:دراسة مشروع إعداد ملف التشاور ،مدتها شهر ،أمر اخلدمة – 2008 /08/ 04التسليم .2008 ./02/09
وقد عرفت بداية املرحلة الثالثة بعض التأخر نظرا الرتباطها باملصادقة على امللفات التقنية من طرف املصالح اخلارجية
(ليدك واملكتب الوطني للكهرباء ).
أما الصفقات املتعلقة بإجناز األشغال ،فبعد إلغاء الصفقة  11/2008املتعلقة بالتطهير والطرق ( الشطر األول ) لعدم
امتثال الشركة ألمر اخلدمة وتخليها عن الورش ،مت اإلعالن عن طلب عروض جديد حيث نالت شركة  SMالصفقة رقم
 ،07/2009فيما نالت شركة  MOالشطر الثاني املتعلق بأشغال التطهير والطرق وأشغال الربط باملاء الصالح للشرب
الشطر األول والثاني (صفقة .) 06/2011
و يرجع التأخير في املصادقة على هذه الصفقة للعوامل التالية :
— —قيمة الصفقة فاقت االعتمادات املرصودة لهذه األشغال في برنامج احلساب اخلصوصي؛
— —إجراء تعديل احلساب اخلصوصي و املصادقة عليه من طرف اجمللس اجلماعي؛
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— —املصادقة على هذا التعديل من طرف سلطات الوصاية؛
— —التأشير على االلتزام بالنفقة من طرف مصالح وزارة املالية؛
— —املصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية.
و فيما يخص الصفقة  ،04/2012فإن التأخر في املصادقة مرده باألساس ألسباب مسطرية واملتمثلة فيما يلي:
— —فتح طلبات العروض بتاريخ ( 2012 /02/ 23اجللسة األولى)
— —و تبعا للفصل  39من القانون املنظم للصفقات مت مراسلة شركة  AFRICA TEGEبتاريخ  2012 /02/ 28قصد
تصحيح اخلطأ الوارد بجدول األثمان حيث مت الرد من طرف الشركة بتاريخ .2012 /03/ 01
— —مت فتح طلبات العروض للجلسة الثانية بتاريخ 2012 /03/ 02
— —املصادقة على االلتزام بالنفقة من طرف وزارة املالية.
— —إعداد الوثائق املكملة للملف.
— —بتاريخ  2012 /04/ 17مت إرسال امللف إلى سلطات الوصاية قصد املصادقة.
— — بتاريخ  2012 /06/ 25متت املصادقة على الصفقة.
خامتة
وعلى العموم البد أن نوضح لسيادتكم أن ما مت رصده في مذكرة اجمللس اجلهوي للحسابات وما اعتبرته نقائص
و اختالالت تدبيرية في ملفات بعينها لم يكن مقصودا أو متعمدا وقد أدلينا لكم من الوثائق واملستندات ما يفيد بأننا
كنا نشتغل في إطار الوضوح والشفافية والتزام القانون  ..وإن كانت هناك أخطاء فإنها لم تكن في عمومها متعمدة
أو ناجتة عن سوء نية وإمنا جاءت نتيجة إما إهمال أو عدم املعرفة التامة لبعض األعوان باملقتضيات واملساطر القانونية.
وقد كنا منذ تولينا مسؤولية تدبير شؤون اجلماعة حريصني على معاجلة األخطاء املرتكبة في التسيير وتسوية جميع
امللفات التي كانت عالقة و تراكمت بفعل اإلهمال في فترات سابقة  ،وسنواصل العمل على تفادي ما ميكن أن يعتبر
مخالفا ومتنافيا مع القانون وتقومي ما ظهر عيبه ،وذلك في التزام تام باملقتضيات القانونية واحترام كامل للمساطر اجلاري
بها العمل وعلى االستمرار ،بالتالي ،في تدبير الشأن اجلماعي على النحو الذي يتماشى مع مالحظاتكم وتوصياتكم
التي تعتبر في احلقيقة مبثابة توجيه وحتفيز إلدارتنا على تطوير وحتسني أدائها وعلى االرتقاء بها إلى املستوى املطلوب.
وسنعمل على تطبيق وتفعيل هذه املالحظات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع إلى خلق دينامية على مستوى اإلدارة
اجلماعية وتصحيح مسار العمل اجلماعي.
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اجلماعة القروية سيدي موسى بن علي
)عمالة احملمدية(

أحدثت اجلماعة القروية سيدي موسى بن علي سنة  1960مبقتضى الظهير الشريف رقم 1-59-161املؤرخ في فاحت شتنبر
 .1959و مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  . 1992ويقدر عدد سكانها لسنة  2013بحوالي  23.420نسمة حسب التقديرات
الواردة باخملطط اجلماعي للتنمية.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء مبراقبة تسيير اجلماعة القروية سيدي موسى بن علي عن الفترة 2008
 ، 2012-سجلت على إثرها مالحظات نسوقها فيما يلي مرفقة بالتوصيات:

أوال -مشاريع اجلماعة
مشاريع في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية 2016 - 2011
طبقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  36من القانون رقم  78 - 00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما وقع تتميمه وتغييره
مبقتضى القانون رقم  17 - 08والذي منح صالحيات إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية للمجلس اجلماعي ،صادق اجمللس
اجلماعي للجماعة القروية سيدي موسى بن علي على اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة املمتدة من  2011إلى  2016خالل
دورته العادية املنعقدة في  29دجنبر .2012
وقد عمدت اجلماعة إلى برمجة  14مشروعا بكلفة إجمالية بلغت حوالي  100.210.000,00درهم .وفي هذا اإلطار سجلت
مجموعة من النواقص اعترت وضع اخملطط اجلماعي للتنمية والتي متثلت على اخلصوص في:
— —اعتماد اجلماعة في حتقيق أهداف برنامجها التنموي على الشركاء واملتدخلني ،في غياب أي التزام منهم باملساهمة
في إجناز هذه املشاريع من قبيل إبرام اتفاقيات مع اجلماعة ،وبالتالي تُطرح صعوبة التحكم في وتيرة إجناز املشاريع؛
— — غياب أي دراسة تشخيصية من طرف اجلماعة مع حتديد األولويات قبل برمجة املشاريع باخملطط ؛
— —عدم الشروع في إجناز املشاريع املبرمجة باخملطط باستثناء مشروع إعداد وتهيئة املقطع الطرقي  3326مبركز
اجلماعة على طول  450متر ،وهو مشروع متت برمجته قبل اعتماد اخملطط اجلماعي للتنمية؛
— —عدم وفاء باقي الشركاء بالتزاماتهم املالية والتقنية في إطار اخملطط اجلماعي.
مشاريع في إطار اتفاقيات شراكة
خالل السنوات  ،2012 - 2008قامت اجلماعة بإبرام سبع اتفاقيات شراكة .وفي هذا الصدد سجلت املالحظات التالية:
— —عدم إصدار قرار انتخاب ممثلي اجلماعة في األجهزة التسييرية لالتفاقيات املبرمة ،باستثناء قراري إحداث مجموعة
اجلماعات احمللية إلجناز وتدبير املطرح العمومي ،وكذا مجموعة اجلماعات احمللية لتدبير مرافق النفايات املنزلية؛
— —عدم تفعيل االتفاقيات وتنفيذ املشاريع املتعاقد بشأنها ،باستثناء االتفاقية حول إجناز وتدبير املطرح العمومي
وتفويض تدبيره إلحدى الشركات اخلاصة ،من طرف مجموعة اجلماعات احمللية التي مت إحداثها لهذا الغرض؛
— —وجود صعوبات متعلقة بتوفير الوعاء العقاري إلجناز محطة لتصفية املياه العادمة ،وهي من املكونات األساسية
لقطاع التطهير السائل موضوع اتفاقية التدبير املفوض ،موقعة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكلفة
تقدر ب  780ألف درهما.
اعتمادا على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات ببرمجة املشاريع اجلماعية مع األخذ بعني االعتبار الوسائل
واإلمكانات املتاحة لها وكذلك بالعمل على تفعيل االتفاقيات املبرمة مع مختلف الشركاء.
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ثانيا -تدبير املداخيل
من خالل حتليل بنية املداخيل اجلماعية ،يتبني أنه باستثناء الرسم املهني ،فإن باقي املداخيل الذاتية تبقى ضعيفة
مقارنة بحصة اجلماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة .ويعرف تدبير املداخيل التالية نواقص ندرجها كاآلتي:
الرسم على استخراج مواد املقالع
تتواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة أربعة مقالع يستغلها خواص من بينهم مقاولة تدعى «م .أ.ن» ،صدر في حقها
قرار بتوقيف نشاطها إلى حني جتديد الرخصة املمنوحة لها من لدن املديرية اإلقليمية للتجهيز .لكن املالحظ أن الشركة
املعنية الزالت تستغل املقلع ،وهو ما تؤكده اإلقرارات املقدمة بالكميات املستخرجة لوكالة املداخيل عن السنوات املالية
 2010و 2011و .2012باإلضافة إلى ذلك ،لم تقم اجلماعة إلى حدود تاريخ املراقبة بتنسيق مع املصالح اإلقليمية لوزارة
التجهيز وكذا عمالة احملمدية بالبت في وضعية هذه املقاولة؛
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
متسك وكالة املداخيل الئحة بإحصاء حملال بيع املشروبات تتضمن سبع مقاهي فقط ،وذلك على الرغم من وجود عدة
محالت خاضعة للرسم بتراب اجلماعة .واملالحظ أن مقهى واحدة فقط تضع إقرارات مبداخيلها احملققة .وبالتالي ،فإن
اجلماعة ال حتصل هذا الرسم من طرف امللزمني مبا فيهم مكتري ومستغل مقهى في ملك اجلماعة .وأمام هذه الوضعية،
يسجل عدم فرض اجلماعة التلقائي للرسم عبر املساطر القانونية على امللزمني الذين ال يدلون باإلقرارات داخل اآلجال
احملددة في القانون رقم  06-47املتعلق باجلبايات احمللية؛
الر سم املفروض على وقوف سيارات األجرة
تتوفر اجلماعة على محطة لوقوف سيارات األجرة ،مرخصة للنقل العمومي انطالقا من مركز اجلماعة .لكن ،ومن خالل
اإلطالع على الوثائق احملاسبية املتعلقة باملداخيل احملققة ،يتبني أن اجلماعة ال تقوم بتحصيل منتوج الرسم املفروض
على وقوف سيارات األجرة بشكل منتظم على مدى السنوات املعنية باملراقبة .فعلى سبيل املثال ،لم يتم حتصيل هذا
الرسم خالل سنة 2010؛
منتوج كراء احملالت التجارية
تتوفر اجلماعة من بني ممتلكاتها اخلاصة على  26محال جتاريا ،إال أنه لوحظ أن اجلماعة ال تقوم بتحصيل املدخول اإلجمالي
ملنتوج كراء هذه احملالت واحملدد سنويا في  46.560,00درهم ،مما يفوت على ميزانية اجلماعة مداخيل مهمة .إضافة إلى ذلك،
لم تقم اجلماعة بإعداد أوامر املداخيل اخلاصة مبنتوج الكراء ،والتي لم يتم حتصيلها عن طريق وكالة املداخيل وتوجيهها
إلى مصالح القباضة اجلماعية قصد استخالصها عن طريق مسطرة التحصيل اجلبري.
وبناء عليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على تفعيل املراقبة ألنشطة املقالع ،مع احلرص على تسوية وضعيتها طبقا للمقتضيات القانونية
والتنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —حتيني إحصاء اخلاضعني للرسم املفروض على محال بيع املشروبات؛
— —فرض الرسوم تلقائيا على اخلاضعني للرسوم اإلقرارية عند عدم إيداع إقراراتهم بعد استيفاء كل اآلجال
اخملولة لهم قانونا؛
— —إصدار أوامر املداخيل في اآلجال القانونية الستخالص منتوج كراء احملالت التجارية.
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ثالثا -تدبير النفقات
من خالل حتليل بنية نفقات اجلماعة ،يتبني أنه باستثناء النفقات اإلجبارية كما هو الشأن بالنسبة لنفقات املوظفني،
والتي تطورت نسبتها من مجموع نفقات اجلماعة  ،فإن بقية النفقات ظلت مستقرة على الرغم من تطور املداخيل
اجلماعية .وفي إطار تدبير النفقات ،متت إثارة املالحظات التالية:
الصفقة املتعلقة بتهيئة املقطع الطرقي 3326
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  01/2009ألجل تهيئة املقطع الطرقي  3326مبركز اجلماعة على طول  450متر .في هذا
الصدد ،لوحظ ما يلي:
— —أشار محضر جلنة فتح األظرفة ،ومن خالل دراسة امللف التقني ،أن ال أحد من املتنافسني قد سبق له وأن قام بإجناز
أشغال طرقية  .وعلى الرغم من أن هذا النوع من األعمال يتطلب تخصصا من طرف املقاول وخصوصا أشغال
اإلسفلت الناعم ،فإن جلنة فتح األظرفة اختارت مقاولة « »M.Eاخملتصة في أشغال البناء بحسب معطيات سجلها
التجاري .النتيجة هي أن املقاولة وجدت صعوبات في تنفيذ األشغال املوكولة لها ،ويتضح ذلك من خالل ظهور
عيوب ونواقص في جودة األشغال .وهو ما أكده محضر االجتماع املنعقد بتاريخ  16شتنبر  ،2010وكذا محضرا
اخلبرتني املنجزتني من طرف كل من اخملتبر العمومي للتجارب والدراسات L.P.E.Eو مختبر أفريتست AFRITEST
بتاريخ  03يوليوز 2012؛
— —على الرغم من توجيه مراسلة بتاريخ  30دجنبر  2010من املقاولة إلى اجلماعة تخبرها بانتهاء األشغال بتاريخ
 24دجنبر  2010وتدعوها لالستالم املؤقت لألشغال ،فإن الصفقة لم يتم استالمها إلى حدود تاريخ نهاية مهمة
املراقبة؛
— —تنص الفقرة السابعة من املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال على أن »:كل
حيازة للمنشآت من لدن صاحب املشروع يجب أن تسبقها عملية التسلم ،غير أنه في حالة االستعجال ،ميكن
حيازة املنشآت قبل تسلمها ،بشرط اإلعداد املسبق لبيان حضوري لألماكن» ،وهو ما مت تأكيده من طرف جلنة
الصفقات العمومية في رأيها رقم  330/08بتاريخ  16يناير  .2008لكن و من خالل املعاينة امليدانية ملشروع تهيئة
املقطع الطرقي ،تبني أن اجلماعة قد قامت باحليازة الفعلية للمقطع الطرقي الذي يربط اجلماعة باملناطق اجملاورة،
وذلك دون إتباع املساطر التنظيمية.
نفقات استهالك املاء بالصنابير العمومية
تضع اجلماعة رهن إشارة الساكنة صنابير عمومية لتزويدهم باملاء الصالح للشرب .و قد انتقلت نسبة النفقات املرتبطة
باستهالك املاء بهذه الصنابير من  18باملائة من مجموع نفقات التسيير سنة  2010إلى  6باملائة سنة  .2012ويرجع ذلك
أساسا لتقليص اجلماعة لعدد الصنابير العمومية بعد استفادة ساكنة اجلماعة من البرنامج الوطني لتزويد العالم
القروي باملاء الشروب .و في هذا اإلطار لوحظ ما يلي:
— —غياب تتبع استهالك املاء من لدن اجلماعة من خالل املراقبة املنتظمة لدالئل استهالك املاء بالعدادات واملسجلة من
طرف أعوان املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
— —عدم قيام اجلماعة بأي إجراءات تهدف إلى ترشيد استهالك املاء من طرف العموم من قبيل توعيتهم ومراقبة
استعمالهم للماء .فعلى سبيل املثال سجلت فاتورة االستهالك املتعلقة بالعداد رقم  369مبلغ 50.497,90
درهم فقط عن األشهر األربعة األخيرة من سنة  ،2012وهو ما ميثل  19,42باملائة من االستهالك السنوي من املاء
للجماعة برسم نفس السنة.

— —رابعا -تدبير املمتلكات
كراء األمالك اخلاصة
تتوفر اجلماعة على رصيد من املمتلكات اخلاصة مكتراة خلواص واملتمثلة على اخلصوص في  26محال جتاريا ومسكن واحد
وثالث بقع أرضية ،إضافة إلى حمام وفرن .لكن املالحظ أن اجلماعة لم توثق العالقة التعاقدية مع كل املكترين ،إذ لم يبرم
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سوى  15عقد كراء مع  15مستغال للمحالت التجارية .إضافة إلى ذلك ،لم تقم اجلماعة مبراجعة السومة الكرائية للرفع
منها مبا يتناسب والقيمة التجارية لهذه احملالت ،السيما أن عقود الكراء تنص صراحة على ذلك ،وأن مداخيل األكرية
احملصلة ضعيفة.
تدبير اخملزن اجلماعي
مكنت الزيارة امليدانية للمخزن من الوقوف على بعض النواقص نسوق منها:
— —افتقار اخملزن ملواصفات تراعي التدبير السليم و املنظم للمخزون من حيث احملافظة على املواد وسهولة تتبع وتيرة
استعمالها؛
— —غياب نظام لتدبير اخملزون خملتلف التوريدات؛
— —عدم مسك محاسبة السلع و التوريدات وذلك طبقا ملقتضيات املادة  112من املرسوم رقم  2 -09 - 441الصادر
بتاريخ  18فبراير 2010بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيأتها؛
— —عدم القيام بجرد للمخزون وذلك طبق ملقتضيات املادة  113من املرسوم املشار إليه أعاله؛
بناء على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —إسناد إجناز الصفقات العمومية للمقاوالت التي تتوفر فيها الشروط التقنية واملادية طبقا ملقتضيات طلب
العروض؛
— —احلرص على اإلعالن على تسلم الصفقات طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —وضع نظام لتدبير اخملزون بشكل يساعد على التحديد الدقيق حلاجيات اجلماعة من مختلف املواد واملعدات؛
— —مسك محاسبة للسلع والتوريدات طبقا للمقتضيات التنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —العمل على إبرام عقود الكراء بخصوص كل املمتلكات املكتراة وتطبيق أثمنة كراء متناسبة وقيمها التجارية؛
— —احلرص على ترشيد نفقات استهالك مياه الصنابير العمومية من خالل املراقبة املنتظمة الستعمالها من
طرف العموم .
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي موسى بن علي
(نص اجلواب كما ورد)

أوال  :مشاريع اجلماعة
مشاريع في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية 2016 - 2011
— —اعتمدت جماعة سيدي موسى بن علي في وضع مخططها التنموي ،على الشركاء املؤهلني ملساعدة اجلماعة
ماديا وتقنيا في اجناز مشاريعها املبرمجة ،ودلك العتبار أساسي يتمثل في ضعف ميزانية اجلماعة والتي ال ميكن
االعتماد عليها لتحقيق أهداف اخملطط .هذا وان حتديد الشركاء املتدخلني مت بتوجيه من السلطات اإلقليمية في
غياب أي تعهد صريح وواضح من طرف اجلهات املقترحة .
— —غياب أي دراسة تشخيصية من طرف اجلماعة مع حتديد األولويات قبل برمجة املشاريع باخملطط لكون اجلماعة
ليست لديها اإلمكانيات املالية الضرورية للقيام بالدراسات التقنية املسبقة وإعداد امللفات التقنية الالزمة .هذا
وأن أغلب املشاريع التي برمجت في إطار اتفاقيات شراكة ،فإن تكاليف الدراسات متول أثناء تنفيذ بنود االتفاقيات.
— —عدم الشروع في اجناز املشاريع املبرمجة باخملطط ،باستثناء مشروع إعداد وتهيئة املقطع الطرقي  3326مبركز
اجلماعة على طول  450متر ،يعود باألساس إلى التزامات الشركاء اآلخرين والتي لم يتم احترامها ومكتب اجمللس
مازال يعمل حلد أالن جاهذا على إخراج املشاريع املبرمجة إلى حيز الوجود .
— —عدم وفاء باقي الشركاء بالتزاماتهم املالية والتقنية في إطار اخملطط اجلماعي للتنمية واضحا وجليا ،ومكتب
اجمللس وجه عدة ملتمسات في هذا الشأن إلى اجلهات املعنية قصد توفير االعتمادات املتفق عليها .
 مشاريع في إطار اتفاقيات شراكة
— —عدم إصدار قرار انتخاب ممثلي اجلماعة في األجهزة التسييرية لالتفاقيات املبرمة لكون مصالح اجلماعة لم
تتوصل بأية مراسلة من طرف سلطات العمالة تقضي بانتخاب ممثلي اجلماعة في مشاريع االتفاقيات املبرمة،
حيث أن اجلماعة توصلت فقط بقراري إحداث مجموعة اجلماعات احمللية الجناز وتدبير املطرح العمومي ،وكذا
مجموعة اجلماعات احمللية لتدبير مرفق النفايات املنزلية ،وهذا يعني أن سلطات الوصاية هي املدبر الرئيسي لهذا
امللف .
— —عدم تفعيل االتفاقيات وتنفيذ املشاريع املتعاقد بشأنها ،باستثناء االتفاقية حول اجناز وتدبير املطرح العمومي
وتفويض تدبيره إلحدى الشركات اخلاصة من طرف مجموعة اجلماعات احمللية التي مت إحداثها لهذا الغرض ،ناجت
كما أسلفنا عن كون سلطات الوصاية لم تعمل على تفعيل هذه االتفاقيات في إطار عدم وفاء باقي الشركاء
بالتزاماتهم .
— —وجود صعوبات متعلقة بتوفير الوعاء العقاري الجناز محطة لتصفية املياه العادمة موضوع اتفاقية التدبير املفوض
لقطاع التطهير السائل املوقعة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكلفة تقدر ب  780ألف درهم  .ومن
املالحظ أنه مت جتاوز هذه الصعوبات باختيار قطعة أرضية مخزنية املسماة « الوجلة» ذات الرسم العقاري عدد
/23778س ،لكن مازال ملف اجناز احملطة املذكورة يراوح مكانه لدى مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب .

ثانيا  :تدبير املداخيل
الرسم على استخراج مواد املقالع
بخصوص استغالل املقالع داخل تراب اجلماعة فيوجد أربعة مقالع تستغل من طرف اخلواص واحد هو مقلع النصر
كان مرخصا وانتهت رخصته والثالثة األخرى لم يسبق لها أن حصلت على أي ترخيص .ومنذ  2010 - 08 - 27ومصالح
اجلماعة مافتئت توجه انذارات إلى املستغلني قصد التوقف عن االستغالل العشوائي لهذه املقالع مع مطالبتهم
بتسوية وضعيتهم في أقرب اآلجال  .وقامت السلطة احمللية بتوقيف استغالل املقالع إلى حني تسوية الوضعية
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القانونية .وراسلنا السيد املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل باحملمدية حول وضعية هذه املقالع  .وفيما يخص مقلع
شركة األجور « النصر » فقد وضعت لدى وكالة املداخيل باجلماعة طلبا لتجديد رخصة االستغالل وكذا لدى املديرية
اإلقليمية للتجهيز باحملمدية وعبئت إقرارات لتأدية فترات االستغالل ، 2012 - 2011مما يعني أن مستغل املقلع أملذكور
مستعد لتأدية املبالغ املستحقة مبا في ذلك عن سنة . 2013هذا وقد أعطينا أوامرنا للسيد وكيل املداخيل باجلماعة
الستخالص الواجبات املستحقة عن االستغالل في انتظار جتديد الترخيص وفق املسطرة القانونية  .أما عن سنة 2010
فهي غير واردة على اعتبار أنها سويت سابقا .
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
فيما يهم هذا الرسم فهناك مجموعة من املقاهي مبركز اجلماعة وعددها سبع مقاهي .فاإلكراه الوحيد في هذا
الصدد هو أن بعض من هذه املقاهي ال تشتغل بصفة مستثمرة طيلة السنة ،مما يصعب معه ضبط نشاطها وإخضاعه
للرسم املفروض .وهذا ال يعني أننا لم نقم بتوزيع اإلقرارات على أصحاب هذه املقاهي بل وزعناها عليهم في أكثر من
مناسبة لكن يقع دائما التماطل والتملص بدعوى انعدام رواج جتاري لديها  .ولعلمكم فقد أصدرنا مؤخرا أوامرنا إلى
مكتب وكالة املداخيل لتنظيم حملة مكثفة شملت جميع املقاهي دون استثناء ابتداء من شهر شتنبر املنصرم على
أمل أن نصل إلى نهاية السنة املالية  2013ونحن نكون قد عملنا على تسوية هذا الرسم .
الرسم املفروض على وقوف سيارات األجرة
بالنسبة لهذا الرسم ومتابعة استخالصه فان اجلماعة لم تدخر أي جهد لتسوية هذه الوضعية عبر مراسالت عديدة
وجهت إلى أصحاب رخص االستغالل .غير أن اغلب هذه املراسالت ال تصل إلى أصحابها نظرا لتغيير عناوين اإلقامة أو
تغيير عقود االستغالل وتعاقب املستفيدين على كراء مأدونيات النقل دون إخبار مصالح اجلماعة بهذه التغييرات  .وفي
هذا اإلطار مت مكاتبة مصالح العمالة ابتداء من  29غشت  2012من أجل متكني اجلماعة من التوفر على الئحة بأسماء
املستفيدين القدامى واجلدد من رخص االستغالل وكذا عناوينهم الكاملة .هذا وان مصالح العمالة وافتنا بالئحة
كاملة ألصحاب طاكسيات األجرة التي لها نقطة انطالق من تراب اجلماعة مؤخرا ومكتب وكالة املداخيل يعمل
جاهذا على استخالص هذا الرسم ،علما بأن جل اخلاضعني يرفضون التأدية ما لم يكن هناك إكراه قسري يجبرهم
على ذلك .
منتوج كراء احملالت التجارية
بخصوص هذا املنتوج فإن مكتب وكالة املداخيل ينظم حاليا حملة مكثفة الستخالص منتوج كراء احملالت التجارية
.وللعلم فإن هناك ثالثة دكاكني جتارية مغلقة مند سنة  ،2005واملشكل معروض أمام القضاء ومكتريها ال يؤدون ما
بذمتهم من واجبات الكراء .
فيما يتعلق بإعداد أوامر التحصيل فإنها لم تعد بالنسبة للمحالت املكتراة مببلغ  80.00درهم في الشهر واحملالت
املكتراة مببلغ  120.00درهم في الشهر حيث أن مصلحة اجلبايات هي التي تقوم بعملية االستخالص .هذا ويتم توجيه
أوامر املداخيل الى القابض بالنسبة للمحالت ما فوق املبالغ املذكورة سلفا .وعلى كل فإن اجلماعة منكبة حاليا
على تطبيق جميع املساطر القانونية مبا فيها إمكانية اللجوء إلى القضاء لفسخ عقود الكراء .

ثالثا  :تدبير النفقات
الصفقة املتعلقة بتهيئة املقطع الطرقي 3326
لقد مت فتح األظرفة بالنسبة لهذه الصفقة بتاريخ  2009 - 05- 20من طرف رئيس اجمللس السابق و الذي ترأس جلنة
فتح األظرفة .وكما بلغنا فإنه قبل هذا التاريخ سبق للجماعة أن أعدت إعالنات إلجراء هذه الصفقة إال أنه في كل مرة
تصطدم إما بانعدام وجود متنافسني أو عائق مسطري .مما اضطر في األخير إلى قبول املقاولة املعنية خاصة وأنه كان
هناك إحلاح من طرف السلطات اإلقليمية بضرورة التعجيل باجناز املشروع وإخراج مشروع الصفقة إلى الوجود .هذا ،ومت
تسوية الوضعية املالية للمشروع بتأدية كشف احلساب األخير للمقاولة املعنية بتاريخ  2012 - 09- 11بعد اإلفراج عن
مبلغ التسديد من طرف املصالح املركزية املالية بوزارة الداخلية على اعتبار أن مبلغ املشروع برمته ممنوح للجماعة
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من طرف املديرية العامة للجماعات احمللية في إطار اتفاقية تأهيل اجلماعات القروية التابعة لعمالة احملمدية .هذا وان
مبلغ كشف احلساب األخير املسدد بلغ  205.438,99درهم  .وبتاريخ  2013 - 07- 09اجتمعت اللجنة التقنية للتسليم
املؤقت لألشغال بحضور املقاولة املعنية ومتت معاينة األشغال املنجزة  .وأثناء املعاينة الحظت اللجنة املعنية حصول
أضرار على رصيف جنبات املقطع املذكور وأعد محضر في هذا الشأن مت رفض توقيعه من طرف ممثل املقاولة والذي
مازال حلد اآلن يرفض االمتثال إلى تنفيذ مالحظات اللجنة ومازالت عملية التسليم املؤقت معلقة  .هذا وللعلم فإن
اللجنة التقنية تكونت من ممثل للمديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل باحملمدية .وممثل عن قسم التجهيز بالعمالة وممثل
عن مكتب األشغال باجلماعة.وان اجلماعة قامت فعال بحيازة املقطع الطرقي دون إتباع املسطرة القانونية والتنظيمية
املنصوص عليها في مدونة الصفقات خاصة مقتضيات املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال ،وذلك لكون املقطع الطرقي املعني املتجه إلى مدينة بن سليمان والدار البيضاء يعرف حركة مستمرة ودؤوبة
ليال ونهارا  .وبالتالي ال ميكننا توقيف حركة السير باملقطع إلى حني القيام بالتسلم املؤقت لألشغال  .وقد نتج عن ذلك
ظرفا قاهرا ألزمنا احليازة الفعلية للمقطع والذي يعتبر شريانا هاما لربط اجلماعة باملناطق اجملاورة .
نفقات استهالك املاء بالصنابير العمومية
— —بخصوص غياب تتبع استهالك املاء من لدن اجلماعة خالل املراقبة املنتظمة لدالئل استهالك املاء بالعدادات
من طرف أعوان املكتب الوطني للماء الصالح للشرب فان اجلدير بالذكر أن قطاع املاء كانت تتكلف به شركة
« ليديك » إلى حدود شهر يونيه  2009وهو الشهر الذي حتملنا فيه مسؤولية رئاسة اجمللس  .بعد دلك حل
املكتب الوطني للماء محل شركة « ليديك » وأمام مشاكل تسليم منشآت املاء الصالح للشرب وإجراءات نقل
االختصاص جعلت اعوان املكتب يرجتلون في قراءة عدادات االستهالك دون حضور ممثل اجلماعة .على اثر ذلك قمنا
باتصاالت قصد متكني التقني التابع للجماعة من حضور عملية القراءة  .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فقد
كان للخصاص الذي يعرفه املكتب التقني للجماعة من حيث األطر التقنية دور كبير في هذه العملية حيث انه
لفترة فاقت السنة والنصف تولى تقني واحد مهام التعمير والشؤون التقنية بعد اعتقال مهندس وتقني
تابعني للجماعة بتاريخ .2011 -05- 23
— —وبالنسبة لعدم قيام اجلماعة بإجراءات ترشيد استهالك املاء من طرف العموم مثال ذلك فاتورة االستهالك
املتعلقة بالعداد رقم  3698مببلغ  50.497,90درهم فقط عن األشهر األربعة األخيرة عن سنة  ،2012فهنا جتدر
اإلشارة أن السقاية العمومية حاملة العداد املذكور عرفت ضغطا كبيرا من حيث االستهالك ناجت عن إلغاء عدادين
لصنبورين عموميني متجاورين في إطار ترشيد نفقات االستهالك .
— —وحاليا نشير بأن مكتب اجمللس واع كل الوعي بضبط استهالك املاء وعملنا على إلغاء اشتراك العداد رقم 369
بتاريخ  2013 - 05-07ولم يتبق من الصنابير العمومية اال صنبورين :األول باحلي الصفيحي باملركز والثاني بدوار
العثامنة

رابعا  :تدبير املمتلكات
كراء األمالك اخلاصة
تتوفر اجلماعة على  26محال جتاريا ومسكن واحد وثالث بقع أرضية إضافة إلى فرن وحمام وبخصوص احملالت التجارية
املكتراة والتي ال تتوفر على عقد كراء وعددها  16محال ،فتجدر اإلشارة إلى أن هذا املشكل طرح مند انتخابنا على رأس
هذا اجمللس بتاريخ  2009 - 06- 18وقد اتخذنا جميع اإلجراءات والتدابير الضرورية مع مستغلي احملالت التجارية املعنية
لتسوية هذه الوضعية واتخاذ مقرر جماعي بشأن ذلك في دورة أكتوبر املقرر عقدها يوم  31أكتوبر .2013
تدبير اخملزن اجلماعي
— —فيما يخص افتقار اخملزن ملواصفات تراعي التدبير السليم واملنظم للمخزون من حيث احملافظة على املواد وسهولة
تتبع وثيرة استعمالها فهو مشكل يعاني منه مكتب اجمللس والذي يسعى جاهذا إلى اجناز مشروع صيانة وجتهيز
البنيات اإلدارية للجماعة ضمن برنامج يستهدف جميع املكاتب اإلدارية للجماعة والعمل على توفير االعتمادات
الالزمة لهذا الغرض .
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— —وبخصوص غياب نظام تدبير اخملزون خملتلف التوريدات وعدم مسك محاسبة السلع والتوريدات وعدم القيام بجرد
للمخزون ،فتجدر اإلشارة إلى أن عائق النقص احلاد في عدد التقنيني املؤهلني قد أثر كثيرا على سير اخملزن اجلماعي
من جراء اعتقال املهندس اجلماعي ومساعده ،وبقي تدبير اخملزن من تكليف السيد حيسوب اجلماعة والذي بذل
جهذا ال بأس به فيما يخص تسليم التوريدات والسلع وتوزيعها دون وجود أحد يساعده .هذا وابتداء من تاريخ شهر
يوليوز  2013فإن اخملزن أصبح يخضع للتسيير القانوني املطلوب .
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اجلماعة القروية سيدي حجاج واد حصار
)إقليم مديونة(
أحدثت اجلماعة القروية سيدي حجاج واد حصار سنة  1993مبوجب املرسوم رقم  2. 468.92بتاريخ  28ذي احلجة 1412
املوافق ل  30يونيو .1992وتقع باجلنوب الشرقي ملدينة الدار البيضاء ،ويوجد مقرها مبركز سيدي حجاج واد حصار مشيخة
أوالد بوعزيز قيادة تيط مليل إقليم مديونة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
1 .1تنظيم وتسيير اجلماعة
غياب مخطط جماعي للتنمية
لم تقم اجلماعة بإعداد مخطط جماعي للتنمية ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  36من القانون رقم  78.00املتعلق
بامليثاق اجلماعي.
ضعف تنظيم اإلدارة اجلماعية
أصدرت اجلماعة مذكرات مصلحيه بتاريخ  25يونيو  ،2012من أجل تنظيم مصاحلها وحتديد املهام املنوطة بكل مصلحة.
غير أنها لم تقم بإعداد هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية ،كما تنص على ذلك مقتضيات املادة 54
مكررة من القانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.153الصادر في  22صفر  18( 1430فبراير .)2009
في نفس السياق ،لم يتم تعيني رؤساء املصالح مبقرر مطابق ملقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم  2.77.338بتاريخ 27
شتنبر  1977مبثابة النظام األساسي ملوظفي اجلماعات .كما مت إسناد بعض املهام املتنافية لنفس املوظفني ،السيما في
ميدان تدبير املكتب الرئيسي واملكتب الفرعي للحالة املدنية ومهام شرطة البناء.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعداد مخطط جماعي للتنمية يتضمن إستراتيجية واضحة للرفع من أداء اجلماعة؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بضمان استقرار سير املرافق اجلماعية ،السيما ما يتعلق بالتأشير
واملصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي من طرف سلطة الوصاية وعلى مقررات تعيني رؤساء املصالح.

2 .2تدبير املوارد املالية للجماعة
ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه من مداخيل اجلماعة
عرف مبلغ الباقي استخالصه من مداخيل اجلماعة ارتفاعا مهما خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2012بعد أن انتقل
من  14,89مليون درهم إلى  24,25مليون درهم ،علما أن نسبة االرتفاع ما بني  2010و 2012قد جتاوزت على التوالي % 15
و .% 19يتشكل املبلغ الباقي استخالصه باألساس من مداخيل الضرائب احملولة.
استخالص بعض الرسوم اجلماعية بدون التوفر على سند قانوني
قامت اجلماعة ،خالل الفترة املمتدة من  1993إلى  ،2008باستخالص أزيد من  5,11مليون درهم من مداخيل الرسم على
عمليات البناء ،مت إدراجها في خانة «مداخيل طارئة ومختلفة» .غير أن القرار اجلبائي لم ينص على استخالص هذا الرسم
إال بعد حتيينه بتاريخ  25دجنبر .2008
نفس املالحظة مت تسجيلها بالنسبة الستخالص الرسم على عمليات جتزئة األراضي والرسم املفروض على شغل
األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء ،اللذين بلغت املداخيل املستخلصة في إطارهما إلى غاية  2012حوالي
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 5,05مليون درهم و  2.340,00درهم على التوالي بالرغم من أن مقتضيات املادة الثالثة من القانون رقم  39.07واملادة
الثانية من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ال تتيح استخالص هذين الرسمني بالنسبة للجماعات
القروية إال باملراكز احملددة ،فيما ال تتوفر جماعة سيدي حجاج واد حصار على أي مركز محدد.
عدم إبرام عقد التأمني اخلاص بوكيل املداخيل
أحدثت وكالة املداخيل مبوجب املقرر رقم F/5457بتاريخ  12دجنبر  .2012و تنص املادة الثانية من مقرر تعيني وكيل
املداخيل على ضرورة توفره على عقد تأمني .غير أن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ هذا املقتضى.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —حث املتدخلني املعنيني باستخالص الديون اجلماعية على اتخاذ اإلجراءات الضرورية حلمل امللزمني بتسديد ما
بذمتهم وتنظيم حمالت مكثفة لتحقيق هذه الغاية؛
— —االلتزام باملقتضيات القانونية املتعلقة باجلبايات احمللية وعدم استخالصها إال مبوجب سند قانوني؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلبرام عقد تأمني وكيل املداخيل لتغطية اخملاطر احملتملة.

3 .3تدبير نفقات اجلماعة
 ضعف مجهود االستثمار باجلماعة
اقتصر مجهود االستثمار باجلماعة خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  2012على بعض العمليات املتعلقة باقتناء
السيارات والدراجات واآلليات ومعدات الضخ املستعملة في اآلبار ،باإلضافة إلى إجناز بعض املسالك القروية .كما اتسمت
نسبة استهالك اعتمادات التجهيز بالضعف ،بحيث لم تتجاوز  % 27في أحسن األحوال.
ضعف تدبير أشغال املسالك القروية
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  10/2008من أجل إجناز أشغال املسالك القروية .وقد حدد دفتر الشروط اخلاصة مدة إجناز
الصفقة في شهرين .كما مت األمر بالشروع في األشغال بتاريخ  26دجنبر  .2008غير أن االستالم املؤقت لألشغال لم يتم
إال بتاريخ  28ماي  ،2009وهو ما يعني استمرار األشغال حلوالي خمسة أشهر ،بسبب كثرة التوقفات التي جتاوزت في
بعض األحيان  40يوما.
كما لم تقم املقاولة بتقدمي بعض الوثائق املنصوص عليها في املادة  9من دفتر الشروط اخلاصة داخل اآلجال التعاقدية،
كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج األشغال وتنظيم الورش وقائمة املعدات واألدوات.
على صعيد آخر ،بني تدقيق بيانات احلسابات رقم  1ورقم  2واألخير أن كمية وطبيعة األشغال التي مت اجنازها لم تتم
حسب جدول األثمان التقديرية بحيث أن املقاولة أجنزت األشغال التي اقترحت بشأنها أثمانا مرتفعة مقارنة مع باقي
املتنافسني ،في حني لم تنجز األشغال التي اقترحت بشأنها أثمنة منخفضة.
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —استغالل اإلمكانيات املالية املتاحة من أجل برمجة مشاريع تنموية تستجيب حلاجيات اجلماعة؛
— —القيام بالدراسات املسبقة للمشاريع ،لتفادي إيقاف األشغال والعمل على احترام املقتضيات القانونية
املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وكذا مختلف الشروط التعاقدية.
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4 .4تدبير األمالك اجلماعية
عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك املستغلة من طرف اجلماعة
يشتمل كناش مشموالت امللك اخلاص باجلماعة على ثالثة تقييدات تتعلق بالرسوم العقارية عدد /21746س (أرض سوق
السبت) وعدد /6325س (أقيمت على جزء منه دار اجلماعة) ،وهما في ملكية الدولة ،و عقار خاص عبارة عن مقهى .غير أن
اجلماعة ال تتوفر على املستندات والوثائق القانونية لهذه العقارات ،كما لم تقم باإلجراءات القانونية لتسوية وضعيتها
العقارية.
عدم جتديد عقد كراء املقهى اجلماعي
بالرغم من جتاوز  10سنوات على تاريخ إبرام عقد استغالل املقهى اجلماعي من طرف أحد اخلواص ،لم تدل اجلماعة مبا
يفيد جتديده ،خاصة أنه يستلزم في هذه احلالة مصادقة سلطة الوصاية على مقرر اجمللس املتخذ بشأنه ،وهو ما يخالف
مقتضيات املادة  69من امليثاق اجلماعي.
من أجل ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لألمالك التي تستغلها
اجلماعة واستخالص واجبات االستغالل بشكل قانوني.

5 .5تدبير مرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
عدم استقرار منتوج كراء السوق األسبوعي وغياب معايير واضحة لتحديد الثمن التقديري
تراوح منتوج كراء السوق األسبوعي ومرافقه ما بني  3,57و 5,01مليون درهم خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  .2012غير
أن اجلماعة لم تتمكن من احملافظة على وتيرة تصاعدية لهذه املداخيل.
في نفس السياق ،لم تعتمد اجلماعة على معايير واضحة وموضوعية لتحديد الثمن التقديري لكراء السوق األسبوعي
ومرافقه .فبالنسبة لسنة  ،2008لم تتضح األسس التي مت اعتمادها لتحديد الثمن التقديري .أما بالنسبة لسنتي 2009
و ،2010فقد مت اعتماد مبلغ السنة السابقة .فيما مت اعتماد معدل الثالث سنوات السابقة بالنسبة لسنة .2012
كما سجل منتوج كراء اجملزرة اجلماعية انخفاضا ملحوظا خالل سنة  2012بعد أن انتقل من  140.000,00درهم شهريا
خالل سنة  1.120.000,00( 2011ملدة ثمانية أشهر) إلى  101.666,67درهم شهريا خالل سنة  1.220.000,00( 2012درهم
ملدة سنة).
عدم احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة باستغالل السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
•الشروع في استغالل اجملزرة اجلماعية قبل املصادقة على محضر جلنة طلب العروض
شرع املستغل في استغالل اجملزرة اجلماعية ،خالل سنة  ،2011قبل املصادقة على محضر اجتماع جلنة طلب العروض من
طرف سلطة الوصاية.
•عدم تطابق الوسائل البشرية املصرح بها مع شواهد الضمان االجتماعي
ال تتطابق شواهد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املدلى بها من طرف مستغلي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
مع الوسائل البشرية التي صرحوا بها في املذكرات املقدمة في إطار ملفاتهم اإلدارية .هذه الوضعية تخالف مضموم
الفصل التاسع من دفتر التحمالت والفصل التاسع من العقد املبرم بني اجلماعة واملستغلني.
•عدم إشهار األثمنة املتداولة داخل السوق واجملزرة
ال يتم إشهار األثمنة املتداولة داخل مرافق السوق واجملزرة اجلماعية ،وهو ما يخالف مقتضيات الفصل العاشر من كناش
التحمالت والفصل التاسع من عقد االستغالل املتعلق بالسوق األسبوعي والفصل عشرين من ملحق دفتر التحمالت
والفصل التاسع من عقد استغالل اجملزرة اجلماعية التي تلزم املستغلني على تعليق الئحة الواجبات باملداخل الرئيسية
للمرافق لتمكني العموم من االطالع عليها.
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•غياب شروط الصحة والنظافة داخل مرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
خالفا ملقتضيات كناش التحمالت وعقد االستغالل ،ال يقوم املستغل بعمليات النظافة داخل مرافق السوق في كل يوم
موالي النعقاده .كما أن اجلماعة ال تتوفر على أية محاضر تشير إلى قيامها مبراقبة مرافق اجملزرة اجلماعية وفق ما تنص
عليه مقتضيات الفصل عشرين من ملحق دفتر التحمالت والفصل الثامن من عقدة استغالل نظافة اجملزرة ومحيطها
في األيام املوالية الستغالل اجملزرة وذلك باستعمال املواد املطهرة.
كذلك ،لم يتم ربط اجملزرة اجلماعية بشبكة املاء الصالح للشرب ،بحيث يتم استعمال مياه اآلبار ،دون أن يتم فحص هذه
املياه عبر حتليل جودتها في مختبرات مختصة ،وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الرابع والثمانني من القرار اجلماعي
املستمر .كما لم يتضمن دفتر التحمالت اخلاص باملرفق الشروط اإلجرائية لتفعيل حيثيات القرار اجلماعي املستمر بشأن
النظام الصحي السيما فرض بطائق صحية للعاملني.
•غياب املراقبة وعدم تطبيق الغرامات
بالرغم من عدم احترام مستغلي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية لبعض االلتزامات التعاقدية لم تقم اجلماعة
بتطبيق الغرامات املنصوص عليها في دفاتر التحمالت وعقود االستغالل ،وذلك بعد حترير محاضر معاينة في هذا الشأن.
كما لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات الضرورية لتشكيل اللجنة القروية حلفظ الصحة وتعيني عون صحي مختص بهذه
اللجنة للقيام بإجراءات املراقبة الضرورية ،وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصلني األول والثالث من القرار اجلماعي
املستمر رقم  02/97بتاريخ  20أكتوبر  .1997و جتدر اإلشارة إلى أن مقتضيات الفصل اخلامس عشر من دفتر التحمالت
املتعلق باستغالل السوق األسبوعي يحدد غرامة مالية قدرها  % 2من الثمن اإلجمالي لالستغالل في حالة االخالل بهذه
االلتزامات .كما ينص الفصل السابع عشر من دفتر التحمالت والفصل العاشر من عقدة استغالل اجملزرة اجلماعية على
إمكانية استحواذ اجلماعة على مبلغ الضمان احملدد في  100.000,00درهم.
عدم استخالص مداخيل عمليات الذبح باجملزرة اجلماعية املنجزة أيام اخلميس خالل الفترة املمتدة من
 02فبراير إلى  21يونيو 2012
زاولت اجملزرة اجلماعية نشاطها كل يوم خميس طيلة الفترة املمتدة من  02فبراير إلى  21يونيو  21( 2012يوما) ،على
اعتبار أن ذلك يدخل ضمن األيام االستثنائية للذبح .غير أن هذه العمليات متت في غياب أي اتفاق بني اجلماعة واملستغل
من أجل حتويل عمليات الذبح من سوق اخلميس إلى سوق السبت .كما أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يتخذ أي إجراء من
أجل تصحيح هذه الوضعية ،علما أن دفتر التحمالت لم يحدد احلاالت املرتبطة بعمليات الذبح االستثنائي التي ميكن أن
تفتح مبوجبه اجملزرة اجلماعية أبوابها خارج أيام العمل املنصوص عليها.
في نفس اإلطار ،لم تتمكن اجلماعة من استخالص منتوج الذبح عن هذه العمليات والتي مت تقديرها في مبلغ 365.702,00
درهم .كما ال تتوفر عن املعطيات املتعلقة باالستغالل خالل هذه الفترة ،السيما ما يتعلق بإحصائيات عمليات الذبح
ومدى احترام الشروط الصحية والوقائية.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على الرفع من منتوج استغالل السوق األسبوعي ومرافقه واجملزرة اجلماعية ،السيما من خالل اعتماد
أسس موضوعية لتحديد الثمن التقديري لالستغالل؛
— —احترام مقتضيات دفاتر التحمالت املتعلقة بكراء السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية وكذا مختلف اإلجراءات
التعاقدية املتعلقة بتدبير امللك اجلماعي؛
— —حتديد مفهوم وشروط عمليات الذبح االستثنائي داخل اجملزرة اجلماعية وإصدار أوامر باستخالص واجبات
الذبح املتعلقة بالفترة االستثنائية املمتدة من  02فبراير إلى  21يونيو .2012
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6 .6التعمير وتدبير اجملال اجلماعي
االعتماد على الرخص االستثنائية في مجال التعمير
بالرغم من توفر اجلماعة على نظام للتهيئة فإن غالبية التجزئات السكنية متت بواسطة رخص استثنائية .كما لم يتم
إلزام املستفيدين منها بتقدمي دراسات التأثير على البيئة ،مع العلم أنه مت الترخيص إلجناز هذه التجزئات واملشاريع فوق
أراضي فالحية ال تتوفر على التجهيزات األساسية للصرف الصحي.
عدم استكمال اإلجراءات القانونية في حق اخملالفني لقانون التعمير
يشير سجل مخالفات البناء إلى أن عدد مخالفات قانون التعمير داخل اجملال الترابي للجماعة ،تتراوح كل سنة ما بني
 208و 237مخالفة .غير أن اجلماعة لم تستكمل اإلجراءات القانونية في حق جميع اخملالفني.
وجود وحدات عشوائية جلمع املتالشيات
متارس مجموعة من الوحدات أنشطة عشوائية وغير مرخصة مرتبطة بجمع املتالشيات املصنوعة من احلديد .غير أن
اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات القانونية في حق هؤالء املستغلني من أجل تسوية وضعيتهم.
في هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على احترام مقتضيات تصميم التهيئة وتوفير دراسات التأثير على البيئة املتعلقة باملشاريع موضوع
الرخص االستثنائية؛
— —اتخاذ التدابير القانونية في حق مرتكبي اخملالفات في مجال التعمير؛
— —العمل على تسوية الوضعية القانونية لوحدات جمع املتالشيات التي متارس أنشطتها بطريقة عشوائية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي حجاج واد حصار
(نص مقتضب)
()....

1 .1تنظيم و تسيير اجلماعة
غياب مخطط جماعي للتنمية
لقد صادق اجمللس اجلماعي لسيدي حجاج واد حصار خالل انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل  2010على انطالق اخملطط
اجلماعي للتنمية  ،2016 - 2011و في هذا اإلطار متت مراسلة مجموعة من املصالح اخلارجية باعتبارها شريكا في هذا
اخملطط ( )....وذلك من أجل موافاة اجلماعة مبشاريعها املبرمجة داخل نفوذ تراب اجلماعة ،كما مت إبرام اتفاقية مع مكتب
للدراسات ،ومتت املوافقة عليها من طرف اجمللس خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر.2010
( ،)....غير أن املكتب املذكور توقف عن األشغال بسبب عدم املصادقة على االتفاقية املبرمة معه.
وسنعمل على استئناف العمل من أجل إمتام اخملطط اجلماعي وإخراجه إلى حيز الوجود تنفيذا لتوصيات اجمللس اجلهوي
للحسابات في هذا الشأن .
ضعف تنظيم اإلدارة اجلماعية
لقد مت إعداد هيكل تنظيمي منظم ملصالح اجلماعة حسب املوارد البشرية املتوفرة ،ولم يتم إرساله إلى سلطة الوصاية
من أجل املصادقة عليه بسبب عدم صدور قرار لوزير الداخلية يحدد الشروط و املعايير التي على أساسها ميكن تهيئ
التنظيم الهيكلي للجماعة ،كما لم يتم تعيني رسمي لرؤساء املصالح مطابق ملقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم
 2. 77 .338بتاريخ  27شتنبر 1977مبثابة النظام األساسي ملوظفي اجلماعات احمللية سببه أيضا غياب قرار لوزير الداخلية
الذي ميكن االستناد عليه في هيكلة املصالح اجلماعية  ،بحيث مت االقتصار على مذكرات مصلحية من أجل تنظيم
مصالح اجلماعة و حتديد املهام املنوطة بكل مصلحة  ،كما أن تكليف موظف جماعي مبهام مزدوجة ال ارتباط بينها
كضابط للحالة املدنية مفوض له باملكتب الفرعي مللحقة السوق ،و نائب عن الضابط املفوض له باملكتب املركزي
باإلضافة إلى تكليفه بتدبير شؤون مكتب مراقبة البناء ،مرده إلى قلة عدد املوظفني و السيما األطر التقنية و املتوسطة،
وبعد تزويد اجلماعة بأطر تقنية  ،مت تكليف ثالثة تقنيني مبراقبة البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة و مت إعفاء العون
املكلف باحلالة املدنية من مهمة مراقبة البناء.

 2 .2تدبير املوارد املالية للجماعة
ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه من مدا خيل اجلماعة
إن ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه خصوصا في الضرائب احملولة مرده إلى قلة املوارد البشرية التابعة لوزارة املالية
واملكلفة باستخالص الضرائب احملولة لفائدة اجلماعة من جهة  ،وكذلك عدم توفر وكالة املداخيل على العدد الكافي من
املوظفني (موظفان اثنان) للقيام مبهمة االستخالص من جهة أخرى ،ناهيك عن إغالق أو انتقال مجموعة من الوحدات
الصناعية التي كانت متواجدة بتراب اجلماعة والتي كانت مسجلة باللوائح الضريبية للجماعة حيث تبقى الضريبة
مسجلة باللوائح رغم إغالق الشركة أو انتقالها من اجلماعة.
وسنعمل على تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد ،و ذلك بتنظيم حملة لالستخالص بتنسيق
مع السلطة احمللية واملصالح التابعة لوزارة املالية من أجل استخالص الضرائب والرسوم املستحقة لفائدة اجلماعة.
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استخالص بعض الرسوم اجلماعية بدون التوفر على سند قانوني
إن حتصيل الرسم املفروض على عمليات البناء دون أن يكون مضمنا في القرار اجلبائي قبل حتيينه كان يتم بناء على رغبة
الرئيس السابق في حتسني مداخيل اجلماعة نظرا لضعف املداخيل غداة إحداث اجلماعة سنة  ،1992وجتدر اإلشارة في
هذا الصدد بأن القرار اجلبائي احلالي يتضمن الرسم املفروض على عمليات البناء.
كما أن استخالص الرسم على عمليات جتزئة األراضي ،والرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا
ألغراض البناء ،رغم أن اجلماعة قروية و ال تتوفر على مركز محدد مرده إلى توفر اجلماعة على تصميم للتهيئة مصادق
عليه مبقتضى مرسوم رقم  2. 97. 732بتاريخ فاحت أكتوبر  ،1997وإحداث جتزءات سكنية داخل النفوذ الترابي للجماعة
مبقتضى رخص استثنائية علما بان هذه الرسوم مضمنة بالقرار اجلبائي رقم  2008/1املصادق عليه و كذا مبلحق القرار
اجلبائي عدد  1/2012املصادق عليه كذلك .و سنعمل على تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد.
عدم إبرام عقد التامني اخلاص بوكيل املداخيل
لقد مت إبرام اتفاقية للتامني مع شركة التأمني سينيا السعادة حتت عدد  020713000005و تتضمن هذه االتفاقية التأمني
على األخطار الناجمة عن احلريق و االنفجار و السرقة.
و سنعمل على إعادة النظر في هذه االتفاقية لتنفيذ هذا املقتضى تطبيقا لتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات في
املوضوع.

3 .3تدبير نفقات اجلماعة
ضعف مجهود االستثمار باجلماعة
لقد جعل اجمللس من أولوياته إمتام املشاريع التي انطلقت في عهد اجملالس السابقة في مجال الكهربة القروية ،وتزويد
الدواوير باملاء الصالح للشرب و تهيئة الطرق .).…( ،
وفي هذا الصدد فان اجلماعة ستعمل على تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الشأن.
ضعف تدبير أشغال املسالك القروية
لقد عرفت أشغال تهيئة املسالك القروية املتعلقة بالصفقة رقم  10/2008عدة توقفات إما بسبب تهاطل األمطار
أو بسبب تعرض بعض املالكني اجملاورين للمسالك موضوع الصفقة  ،لتواجد أسوار وقائية بجانب هذه املسالك و رفضهم
اجناز مجاري املياه (  )Fossésبجانب هذه األسوار.
كما أن بعض املالكني اجملاورين لهذه املسالك تعرضوا على عرض املسلك بسبب مروره فوق أراضيهم.
أما بالنسبة للتباين املالحظ بني جدول األثمان التقديري و بيان احلساب املؤقت رقم  1وبيان احلساب التقديري رقم 2
واألخير فهو راجع إلى زيادة كمية بعض األشغال التي أفرزتها احلالة الطبوغرافية الواقعية للمسلك ،أو عدم اجناز بعض
األشغال كما هو احلال في الفصل  3من جدول األثمان التقديري  ،حيث أن ملتقى املسلك مع بعض الطرق املصنفة
يتطلب وضع أنابيب لصرف مياه األمطار ،الشيء الذي قد يؤدي إلى غمر الضيعات اجملاورة مبياه األمطار.
ونظرا لهذا اإلكراه و احلالة الطبوغرافية لهذه املسالك ،مت االستغناء عن وضع هذه األنابيب واالكتفاء بتسرب املياه
حسب االنحدار الطبيعي للمسلك ( .) par Gravitaire
أما بالنسبة للثمن املتعلق بهذه األنابيب و احملدد في  1400،00درهم للمتر الواحد دون احتساب الضرائب ( أي 25.200،00
درهم لكمية  18مترا ) فهو ميثل  % 2,9فقط ملبلغ الصفقة ،وهذا يعتبر ثمنا متوسطا باملقارنة مع األثمان املقدمة من
طرف باقي املتنافسني.
وبالرجوع إلى املادة  9من دفتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقة والتي تنص على الوثائق التي يتعني على املقاول
تقدميها جند برنامج األشغال و قائمة املعدات واألدوات .أما تنظيم الورش ،فتتم املوافقة عليه في عني املكان.
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وسنعمل على أخذ توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بعني االعتبار في هذا الشأن.

4 .4تدبير األمالك اجلماعية
عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك املستغلة من طرف اجلماعة
إن األرض ذات الرسم العقاري عدد  21746س البالغة مساحتها  19هكتار  26ار املقام عليها السوق األسبوعي السبت
واألرض ذات الرسم العقاري عدد  6325س املقام على جزء منها دار اجلماعة على مساحة تقدر ب  2113م ،²تسلمتها
اجلماعة من اجلماعة األم جماعة تيط مليل سابقا عقب التقسيم اجلماعي لسنة .1992
و بالنسبة لألرض ذات الرسم العقاري عدد  21746س املقام عليها السوق األسبوعي السبت متت برمجة مبلغ االعتمادات
احملدد من طرف اإلدارة املركزية لألمالك اخملزنية والذي يبلغ  9.630.000,00درهم وقد متت مراسلة مديرية األمالك اخملزنية من
أجل أداء املبلغ املذكور ،وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للعقار ،غير أننا توصلنا برسالة من مديرية األمالك اخملزنية
مفادها أن الثمن يجب أن يحني على اعتبار أن األرض املقام عليها السوق أصبحت منطقة سكنية مبقتضى مشروع
تصميم التهيئة املوجود قيد الدراسة.
وعلى اثر توصلنا بهذه املراسلة من مديرية األمالك اخملزنية متت مراسلة السيد وزير الداخلية في املوضوع من أجل التدخل
لدى إدارة األمالك اخملزنية وحثها على قبول تسوية الوضعية القانونية للعقار املذكور بناء على الثمن احملدد من طرف
اإلدارة املركزية لألمالك اخملزنية املشار إليه أعاله.
و بعد ذلك توصلنا مبراسلة من مديرية األمالك اخملزنية من أجل موافاتها بتصميم يتضمن جميع التجهيزات املقامة على
العقار املقام عليه السوق  ،و بالفعل مت تكليف مهندس طوبوغرافي للقيام بهذا العمل من أجل موافاة األمالك اخملزنية
بالتصميم املطلوب.
أما بالنسبة لألرض ذات الرسم العقاري عدد  6325س املقام على جزء منها مقر اجلماعة  ،فقد اتخذ اجمللس مقررا من
أجل اقتناء هذا اجلزء ومتت برمجة اعتمادات مالية لهذا الغرض  ،كما متت مراسلة األمالك اخملزنية في املوضوع و نحن اآلن
بصدد استخراج املساحة املقام عليها مقر اجلماعة في الرسم املذكور من أجل تسوية وضعيتها العقارية.
عدم جتديد عقد كراء املقهى اجلماعي
(…).متت املوافقة على جتديد عقد الكراء من طرف اجمللس في عهد الرئيس السابق خالل الدورة العادية لشهر أبريل ،1996
غير أنه لم يتم جتديد هذا العقد منذ ذلك التاريخ.
ورغم احملاوالت التي بذلت من أجل تسوية الوضعية القانونية لألرض املقامة عليها املقهى ،لم نتمكن من ذلك بسبب
عدم متكننا من احلصول على سند امللكية.)…( ،
وسنواصل العمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه األمالك عمال بتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات.

5 .5تدبير مرفقي السوق األسبوعي و اجملزرة اجلماعية
عدم استقرار منتوج كراء السوق األسبوعي وغياب معايير واضحة لتحديد الثمن التقديري
( )...بخصوص مدخول كراء السوق األسبوعي واملرافق التابعة له الذي لم يكن مستقرا بل تدحرج بني االنخفاض
و االرتفاع منذ سنة  2008إلى غاية  ،2012ولم نتمكن من احملافظة على وتيرة تصاعدية لهذه املداخيل ،فمرده إلى
املنافسة القوية التي حتتدم بني املتنافسني (…).
كما أن املعيار الذي تعتمد عليه اجلماعة في حتديد الثمن التقديري هو معدل مداخيل السوق خالل الثالث سنوات
السابقة عن السنة التي يتم فيها كراء السوق ،ويتم االستئناس به عند الشروع في دراسة العروض املالية للمتنافسني.
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أما بالنسبة للمجزرة اجلماعية فان (…) الثمن التقديري الذي يتم االستئناس به في حتديد عملية الكراء يتم أيضا على
أساس معدل مداخيل ثالث سنوات السابقة عن السنة التي تتم فيها عملية الكراء.
()....
عدم احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة باستغالل السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
• الشروع في استغالل اجملزرة اجلماعية قبل املصادقة على محضر جلنة طلب العروض
( .)...مت األخذ بعني االعتبار هذه الهفوة ،حيث يتم فتح األظرفة في تاريخ سابق عن تاريخ بدء مدة الكراء بشكل يسمح
باملصادقة على الصفقة داخل األجل القانوني أي قبل بدء مدة استغالل نائل الصفقة ( املكتري) للمرفق.
•عدم تطابق الوسائل البشرية املصرح بها مع شواهد الضمان االجتماعي
إن االهتمام الذي تعطى له األولوية هو أداء نائل الصفقة لثمن الكراء داخل األجل املنصوص عليه في دفتر التحمالت،
وضرورة احترامه لألسعار واألثمنة احملددة بالقرار اجلبائي  ،وسيتم ايالء هذه املالحظة االهتمام الالزم و أخذها بعني االعتبار
في املستقبل.
•عدم إشهار االثمنة املتداولة داخل السوق و اجملزرة
( )...بعض الغرباء يرتادون السوق من حني آلخر ،ويقومون بالتشطيب على الئحة األثمان في وقت يصعب ضبطهم (.)...
وسيتم أخذ هذه التوصية بعني االعتبار واحلرص على إشهار الئحة األثمان بالسوق و اجملزرة (.)...
•غياب شروط الصحة و النظافة داخل مرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
( .)...في هذا الصدد فإن جلنة تتكون من منتخبني وموظفني تابعني للجماعة قامت مبعاينة ملرافق السوق واجملزرة ووقفت
على االختالالت الواقعة بهذين املرفقني فيما يخص النظافة ،وقدمت توصيات في هذا الشأن .أما تفعيل حيثيات القرار
اجلماعي املستمر بشأن النظام الصحي وال سيما فرض بطائق صحية للعاملني فهو رهنب بتوفر اجلماعة على طبيب
أو ممرض مختص في حفظ الصحة ،حيث أن اجلماعة ال تتوفر على موظف مختص في هذا امليدان .وسنعمل على تدارك
هذا اخلصاص في املستقبل القريب.
•غياب املراقبة و عدم تطبيق الغرامات
مت تشكيل جلنة مكونة من منتخبني وموظفني تابعني للجماعة حيث عاينت هذه اللجنة حالة النظافة بالسوق
األسبوعي واجملزرة ومدى احترام مستغلي هذين املرفقني لبنود كناش التحمالت ،وقد الحظ أعضاء اللجنة املذكورة عدة
خروقات خصوصا ما يتعلق بالنظافة.)...( ،
و في حالة عدم امتثالهم سنعمل على تطبيق اجلزاءات في حقهم طبقا ملقتضيات كناش التحمالت سواء تعلق األمر
بالسوق األسبوعي أو اجملزرة اجلماعية.
عدم استخالص مداخيل عمليات الذبح باجملزرة اجلماعية املنجزة أيام اخلميس خالل الفترة املمتدة من
 2فبراير إلى  21يونيو 2012
تبعا لالجتماع املنعقد مبقر عمالة إقليم مديونة بتاريخ  26يناير  2012واالجتماع املنعقد بجماعة اجملاطية أوالد الطالب
بتاريخ  30يناير  ، 2012مت االتفاق على أن تتم عملية الذبح أيام اخلميس الذي يصادف السوق األسبوعي بجماعة اجملاطية
أوالد الطالب مبجزرة السوق األسبوعي السبت التابع جلماعة سيدي حجاج واد حصار بسبب اإلصالحات التي تعرفها
مجزرة سوق اخلميس .وذلك طيلة املدة التي استغرقتها عملية اإلصالح وبتاريخ  2فبراير  2012مت فتح اجملزرة  ،غير أن
املكتري قام باستخالص الرسوم والواجبات املتعلقة بالذبح بذل اجلماعة ،وفي نفس اليوم مت إخبار السيد عامل إقليم
مديونة بذلك بواسطة الرسالة عدد  / 66ك ع/م ق ت م م.
و أمام إصرار املكتري وتشبثه بأحقيته في استخالص رسوم الذبح باجملزرة أيام اخلميس متت مراسلة السلطة اإلدارية
احمللية في املوضوع بواسطة رسالة عدد /82ك ع  /م ق ت م م بتاريخ  8فبراير  ، 2012من أجل تدعيم اجلماعة بالقوة
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العمومية أيام اخلميس ابتداءا من الساعة الرابعة صباحا لتمكني موظفي اجلماعة من استخالص رسوم الذبح والسهر
على النظام العام داخل اجملزرة ،غير أنها لم تتمكن من االستخالص بسبب إصرار املكتري على أحقيته في استخالص
رسوم الذبح.
أمام هذا الوضع اضطر اجمللس إلى اتخاذ مقرر من أجل منح اإلذن بالتقاضي للرئيس ،وقد مت تكليف محامي اجلماعة برفع
دعوى قضائية ضد املكتري من أجل متكني اجلماعة من الرسوم التي مت استخالصها خالل املدة املتراوحة بني  2فبراير و21
يونيو .)...( .2012
و سنعمل على العمل بالتوصيات املتعلقة بهذا املوضوع مستقبال.

6 .6التعمير و تدبير اجملال اجلماعي
 االعتماد على الرخص االستثنائية في مجال التعمير
تتوفر اجلماعة على تصميم للتهيئة يتضمن مناطق سكنية و منطقة صناعية حيث أن منح التراخيص من طرف
اجلماعة لفائدة املستفيدين من رخص جتزئات سكنية في إطار التراخيص االستثنائية يتم بعد حصولها على الرأي
املوافق من طرف اللجنة اخملتصة املنعقدة بالوكالة احلضرية للدار البيضاء  ،دون أن تلزم هذه األخيرة املستفيدين اإلدالء
بدراسة التأثير على البيئة .غير أن هذه التجزئات املرخصة بتراخيص استثنائية واملسلمة من طرف والي جهة الدار
البيضاء الكبرى حتترم مقتضيات التصميم املديري املصادق عليه سنة .2009
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد بان هذا اإلغفال مت تداركه بحيث أصبح جميع املستفيدين من التراخيص االستثنائية
ملزمون بتقدمي دراسة التأثير على البيئة قبل احلصول على الرأي املوافق من طرف اللجنة املنعقدة بالوكالة احلضرية.
عدم استكمال اإلجراءات القانونية في حق اخملالفني لقانون التعمير
إن شساعة الرقعة الترابية للجماعة  ،وضعف اإلمكانيات املادية و البشرية باجلماعة عامالن يعيقان إجراء عملية
املراقبة بالشكل املطلوب ،رغم اجملهودات التي تبدل في هذا اجملال  ،وعلى هذا األساس وعقب التحاق املوظفني والتقنيني
اجلدد الذين مت توظيفهم باجلماعة ،مت تقسيم اجملال الترابي للجماعة إلى ثالث قطاعات مت إسناد مهمة مراقبة البناء بكل
قطاع إلى تقني محلف مع تزويده بدراجة نارية من أجل القيام بهذه املهمة ،حيث يتم تطبيق املسطرة القانونية في
حق أي مخالفة يتم ضبطها من طرف التقنيني.
وجود وحدات عشوائية جلمع املتالشيات
ال تخفى االنعكاسات السلبية التي حتدثها وحدات جمع املتالشيات على البيئة و اإلنسان واحليوان و النبات بفعل التلوث
الناجت عن تراكم هذه املتالشيات  ،علما بأن هذه الوحدات تعتبر آفة موروثة عن اجلماعة األم تيط مليل سابقا .و في هذا
الصدد أشير بأنه مت استصدار قرارات توقيف نشاط بعض الوحدات املتعلقة بجمع املتالشيات.
وسنعمل على استصدار قرارات توقيف مماثلة في حق الوحدات املتبقية بعد معاينتها من طرف اللجنة اإلقليمية
اخملتصة.
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مراقبة استخدام األموال العمومية من طرف جمعية دعم
مركز تيط مليل
مت إحداث املركز االجتماعي دار اخلير بتيط مليل من طرف اجملموعة احلضرية للدار البيضاء سابقا خالل التسعينيات،
مبنطقة اجلماعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة،تبلغ املساحة اإلجمالية للمركز  12هكتارا ضمنها
مساحة مغطاة تقدر ب  3هكتارات.
وتتولى «جمعية دعم تسيير « املركز االجتماعي « دار اخلير» ،مبوجب الرخصة رقم  11/502بتاريخ  13يوليو  ،2011كما هو
محدد ضمن مقتضيات القانون رقم  14-05املتعلق بشروط فتح و تسيير مراكز احلماية االجتماعية ،و كذا املرسوم رقم
 809-07-2بتاريخ  03يوليو  .2007و تتجلى مهمة املركز األساسية في استقبال و إيواء وإطعام وتقدمي اخلدمات الطبية
وشبه الطبية ،و كذا التتبع االجتماعي و البيداغوجي للمستفيدين من خدماته من أجل إدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا.
ويظل النشاط الذي تقوم به «جمعية دعم» رهينا باملنح املقدمة من طرف الهيئات العمومية ،و نخص بالذكر اجلماعة
احلضرية للدار البيضاء التي تقدم سنويا منحة تسيير تصل إلى  5,5مليون درهم.
ومن أجل حتسني مستوى تسيير املركز ،مت بتاريخ  05دجنبر  2004توقيع اتفاقية شراكة و تعاون متعددة األطراف ،تضم
وزارة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن ،و والية الدار البيضاء الكبرى ومجلس اجلهة و اجلماعة احلضرية وإدارة
التعاون الوطني .في نفس السياق ،أبرمت اجلمعية خالل الفترة ما بني  2005و  2012عددا من االتفاقيات والشراكات
مع اجلماعة احلضرية واجلهة و إقليم مديونة و اللجنة اجلهوية للتنمية البشرية والتعاون الوطني ،و وزارة التنمية
االجتماعية واألسرة و التضامن.

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
شملت مراقبة استعمال األموال العمومية تدقيق الوثائق احملاسبية املدلى بها إلى اجمللس ،و الوثائق اإلدارية للمركز
وكذا التحريات بعني املكان ،و التي مكنت اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء من الوقوف على عدة مالحظات نورد
أهمها في ما يلي:

أوال  -التأخر في حتويل املبالغ املرصودة لفائدة اجلمعية في إطار اتفاقيات الشراكة
عرفت املداخيل السنوية للمركز تقلبا ملحوظا بسبب التأخر في دفع املبالغ املرصودة لفائدة اجلمعية في إطار اتفاقيات
الشراكة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يف بعض الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية ،كما هو منصوص عليه ضمن االتفاقية
اإلطار لسنة .2004
و يبني اجلدول التالي املداخيل و النفقات التي قامت اجلمعية بتنفيذها خالل الفترة املمتدة من  2004إلى .2012
السنة املالية

احلساب اجلاري

املبالغ املتوصل بها

املداخيل

النفقات

2004

غير متوفر

5.500.000,00

5.500.000,00

غير متوفر

2005

4.717.690,09

5.500.000,00

10.217.690,09

3.930.001,34

2006

5.287.371,59

6.250.000,00

11.537.371,59

7.890.506,95

2007

3.464.535,16

9.515.000,00

12.979.535,16

10.979.272,67

2008

2.133.777,40

9.181.036,75

11.314.814,15

8.460.324,09

2009

1.378.837,50

6.809.000,00

8.187.837,50

6.993.408,59

2010

300.272,01

9.734.040,00

10.034.312,01

8.494.018,83
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2011

1.491.210,42

16.994.000,00

18.485.210,42

13.743.668,10

2012

4.611.041,24

10.738.000,00

15.349.041,24

9.196.748,06

بالدرهم

ثانيا -أداء مصاريف مفوترة باسم اجلماعة احلضرية بالدار البيضاء
تبني من خالل فحص الوثائق املثبتة لنفقات اجلمعية برسم السنوات  2007إلى غاية  ،2011بأن هذه األخيرة أبرمت
اتفاقيات من نوع خاص مع اجلماعة احلضرية للدار البيضاء ،تؤدي مبوجبها اجلمعية مبالغ عوض اجلماعة احلضرية للدار
البيضاء ،مقابل خدمات أو توريدات لفائدة هذه األخيرة ،حتت ما يسمى « باملساعدة االجتماعية»  .و يتم األداء مبجرد إدالء
املوردين لفواتيرهم ،و في غياب أية مساطر للمنافسة و أحيانا قبل حتويل املبالغ املشار إليها في االتفاقيات ،خصوصا
تلك املبرمة خالل سنتي  2007و .2010
و قد وصل املبلغ اإلجمالي لهذه النفقات خالل املدة  2007إلى  2011إلى ما يناهز  10,39مليون درهم كما هو مبني في
			
					
اجلدول التالي:
السنة املالية

		

املبالغ املؤداة من طرف اجلمعية

2007

2.709.212,80

2008

1.382.509,12

2009

359.246,45

2010

1.378.829,02

2011

4.562.514,02

اجملموع

10.392.311,41

			
		

بالدرهم

ثالثا -اختالالت في تنفيذ االتفاقية املبرمة مع اللجنة اجلهوية للتنمية البشرية
في إطار برنامج محاربة الهشاشة االجتماعية واالقتصادية ،أبرمت جمعية دعم مركز تيط مليل سنة  ، 2009اتفاقية
شراكة مع اللجنة اجلهوية للتنمية البشرية  ،من أجل اقتناء دراجات نارية لنقل البضائع و السمك لفائدة  60مستفيدا
من نزالء املركز.و يقدر املبلغ املرصود لهذه العملية 1,50مليون درهم.مت صرفه كالتالي:
 اقتناء عشر دراجات نارية مع خوذات مببلغ  176.000,00درهم ،و خمس دراجات نارية مع حاملة و خوذات مببلغ 113.000,00درهم ( الفاتورتني رقم  52707و  52706بتاريخ  30أبريل  .)2010و قد مت أداء مبلغ الفاتورتني املشار إليهما واملقدر
ب 289.000,00درهم بواسطة الشيك رقم  1562985بتاريخ  06ماي 2010؛
اقتناء  15دراجة نارية مببلغ  264.000,00درهم (فاتورة رقم  54551بتاريخ  23غشت  )2010مت أداؤها بواسطة الشيك رقم 1598169بتاريخ  23غشت .2010
و قد شابت هذه العملية عدة اختالالت تتلخص كاآلتي:
عدم جتميع طلبات اقتناء الدراجات النارية
قامت اجلمعية بشراء  30دراجة نارية تتوفر على حاملة من نفس املمون ،دون جتميع طلباتها و دون اللجوء إلى املنافسة
من أجل احلصول على أفضل األثمان.
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عدم شمولية الئحة املستفيدين
تبني من خالل الوثائق املثبتة املدلى بها للمجلس اجلهوي للحسابات بأن الئحة املستفيدين تضم أحد عشر  11مستفيدا.
إال أن الرئيس السابق للجمعية أدلى بالئحة أخرى تشير إلى وجود  14مستفيدا ،هذه األخيرة ال حتمل توقيع املستفيدين
وال إمضاء اآلمر بالصرف أو مدير املركز .باإلضافة إلى ذلك ،لم تتمكن اجلمعية من تبرير وضعية  16دراجة نارية ( والذي
يشكل الفرق بني عدد الدراجات املقتناة والبالغة ثالثني دراجة ،و الدراجات املوزعة حسب الالئحة التي أدلى بها املدير).
تقدمي مساعدات نقدية غير منصوص عليها باالتفاقية
رغم أن االتفاقية نصت فقط على اقتناء دراجات نارية ،إال أن بعض املستفيدين توصلوا بشيكات بقيمة  3.500,00درهم
باإلضافة إلى تأمني لدراجاتهم النارية.

رابعا  -اختالالت في تنفيذ االتفاقية املوقعة مع وزارة التنمية االجتماعية األسرة و التضامن
عدم التزام الوزارة بتحويل املبالغ املنصوص عليها في إطار االتفاقية
في إطار االتفاقية املبرمة مع وزارة التنمية االجتماعية واألسرة و التضامن ،قامت اجلمعية باقتناء أربع شاحنات صغيرة
حلساب الوزارة مببلغ  1.011.276,00درهم  ،بواسطة شيك رقم  1295143بتاريخ  4دجنبر  .2006إال أن اجلمعية لم تتوصل
بعد باملبلغ املذكور.
عدم حتقيق األهداف احملددة في إطار اتفاقية محاربة التسول
قامت اجلمعية بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية و األسرة والتضامن مببلغ  2.182.080,00درهم،
تروم إلى جتميع املتسولني و إيوائهم داخل املركز و متكينهم من االستفادة من مشاريع اقتصادية مدرة للدخل من أجل
إدماجهم اقتصاديا و اجتماعيا ،باإلضافة إلى تخصيص تعويضات لفائدة املستخدمني املكلفني باملساعدة االجتماعية .
إال أن اجلمعية قامت بصرف  % 90من املبلغ اإلجمالي لالتفاقية ألداء أجور املوظفني ( 1.903.000,00درهم) ،حيث تلقت
اجلمعية الشطر األول من املبلغ الذي يصل إلى  1.091.036,75درهم بتاريخ  18أبريل  ، 2008خصص منه مبلغ 870.900,00
درهم كتعويضات للموظفني ،بينما مت صرف  248.628,40درهم من أجل شراء وسائل االتصال لوحدات املساعدة
االجتماعية .أما فيما يخص الشطر الثاني من االتفاقية ،أي مبلغ  1.091.040,00درهم ،الذي توصلت به اجلمعية بتاريخ
 25نونبر  ،2010فقد مت صرف مبلغ  1.032.100,00درهم منه كتعويضات ومبلغ  39.600,00درهم من أجل شراء الوقود.

خامسا-اختالالت في تنفيذ نفقات تسيير اجلمعية
عدم اعتماد معايير ملنح املساعدات املالية
في إطار برنامج اإلدماج االجتماعي واالقتصادي ،قامت اجلمعية خالل سنة  ،2009مبنح مساعدات مالية ألربعة أشخاص
مببالغ تتراوح بني  1000,00و  2000,00درهم دون اعتماد معايير لتحديد نوعية املستفيدين أو املبالغ املمنوحة.
عدم تبرير نفقة مببلغ  450.000,00درهم
قامت اجلمعية بأداء مبلغ  450.000,00درهم لفائدة ممون بواسطة شيك رقم  1531523بتاريخ  16يوليو  ،2009في غياب
أي وثيقة مبررة للنفقة ،عدا وجود عبارة « بناء صهريج :مجلس املدينة بالدار البيضاء» على احلوالة املرفقة بالشيك
املذكور.
عدم تبرير عملية اقتناء سكن
عمدت اجلمعية إلى شراء شقة لفائدة أحد األشخاص مببلغ  68.000,00درهم بواسطة الشيك رقم  1531511بتاريخ
 22يونيو  ،2009لفائدة شركة العمران ،و أداء مبلغ  4.620,00درهم كأتعاب املوثق ،بواسطة الشيك رقم  1531539بتاريخ
 9شتنبر .2009إال أن اجلمعية لم تقدم تبريرا واضحا لهذه النفقة.
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غياب تبرير لنفقات االستقبال (اإلطعام)
قامت اجلمعية بأداء نفقات اإلطعام على الرغم من أنها ال تدخل ضمن عمليات املساعدة التي تتكفل بها اجلمعية .هذه
املصاريف التي متت خالل السنوات  2010إلى  ،2012ميكن تفصيلها كالتالي :مبلغ  2.110,00درهم ( بواسطة الشيك
رقم  1609601بتاريخ  20دجنبر  ) 2010و مبلغ  3.160,00درهم (بواسطة شيك رقم  1609614بتاريخ  31دجنبر ,)2010
ومبلغ  2.066,00درهم (بواسطة الشيك رقم  1642582بتاريخ  07دجنبر  2011و الشيك رقم  1645364بتاريخ  29دجنبر
،)2011و مبلغ  4.491,00درهم (بواسطة الشيك رقم  1655027بتاريخ  16أبريل  ,)2012و مبلغ  3.041,00درهم (بواسطة
الشيك رقم  1660389بتاريخ  05يوليو  )2012و مبلغ  1.581,00درهم (بواسطة الشيك رقم  4163511بتاريخ  26نونبر
 2012لفائدة مركز ألصطياف وزارة العدل بتيط مليل ).
أداء غير مبرر لنفقات االستشفاء
قامت اجلمعية بإصدار أمر باألداء (غير مؤرخ و غير مرقم) مببلغ  7.000,00درهم لفائدة مصحة ،مكتفية باإلدالء ببيان
لألثمنة ،في غياب فاتورة صحيحة تشتمل على معلومات تتعلق سواء بهوية املستفيد ،أو بنوعية اخلدمات الصحية
املقدمة.
عدم تسديد ديون مقدمة من طرف اجلمعية
منحت اجلمعية قرضا مببلغ  2000,00درهم لفائدة مستخدم بواسطة الشيك رقم  1598194بتاريخ  6أكتوبر  ، 2010بعد
التزامه بتسديده عبر اقتطاع مبلغ  250درهم شهريا من أجرته ،غير أن اجلمعية لم تبادر إلى اقتطاع أو استرداد املبلغ
املذكور.
أداء نفقات إصالح و تأمني دراجات نارية خاصة ببعض املستفيدين
قامت اجلمعية بأداء مبلغ  10.620,00درهم تتعلق بإصالح الدراجات النارية املوزعة خالل سنة  ،2009و كذا مبلغ
 3.885,33درهم لتأمينها ضمن برنامج محاربة الهشاشة ،مع العلم أن هذا البرنامج لم ينص في مضمونه على تكلفه
بتغطية هذه النوعية من النفقات.
أداء نفقة خاصة بدراسة تقنية من أجل بناء فرن غير مرخص له من طرف الوكالة احلضرية
جلأت اجلمعية إلى مكتب متخصص إلجناز دراسة تقنية تتعلق ببناء فرن باملركز االجتماعي مببلغ  51.600,00درهم ,إال أن
مشروع البناء مت رفضه من طرف الوكالة احلضرية.
منح تعويضات لبعض املقيمني باملركز االجتماعي في غياب مصادقة السلطات اخملتصة
قام الرئيس السابق للجمعية مبعية مدير املركز مبنح تعويضات شهرية خلمس مقيمني باملركز ( مبوجب احملضر املؤرخ في
 23فبراير  .)2001في غياب مصادقة السلطات اخملتصة و رغم كونه ال يدخل في صميم اختصاصات رئيس اجلمعية طبقا
للقانون األساسي للجمعية.
اقتناء تسع هواتف نقالة لفائدة أعضاء مكتب اجلمعية
لوحظ أن اجلمعية قامت بشراء تسعة هواتف نقالة مببلغ  16.092,00درهم ،لفائدة أعضاء املكتب ( فاتورة رقم 33781
درهم بتاريخ  28فبراير  .)2011و قد مت أداء مبلغ الفاتورة بتاريخ  12فبراير  ( 2011بواسطة شيك رقم  )1613775أي قبل
إجناز العمل .جتدر اإلشارة إلى أن الفصل  34من قانون اجلمعية يؤكد على أن أعضاء املكتب و أعضاء اجلمعية ال ميكنهم
االستفادة من أية تعويضات أو منفعة مهما كان نوعها.
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منح تعويضات دون سند قانوني
يستفيد املدير العام للمركز من تعويض شهري قدره  9000,00درهم غير خاضع للضريبة على الدخل ،بناء على قرار
لرئيس اجلمعية ،ودون املصادقة عليه من طرف مجلس اإلدارة ،علما بأنه متصرف ممتاز بوزارة الداخلية مت وضعه رهن إشارة
املركز بناء على قرار لوالي الدار البيضاء الكبرى بتاريخ  1أكتوبر .2010
باإلضافة إلى ذلك ،منح أعضاء مكتب اجلمعية هبة مببلغ  20.000,00درهم ألحد العاملني ،بعد قراره مبغادرة املركز لشغل
وظيفة أخرى ،بالرغم من أنه طلب قرضا بنفس املبلغ و ليس هبة  ،كما يتبني من احملضر املؤرخ في  25أكتوبر  .2012و جتدر
اإلشارة إلى أن املعني باألمر ال يزال يعمل باملركز ،مقابل أجرة شهرية مببلغ  4.147,00درهم.

سادسا -اختالالت في تنفيذ الصفقة اخلاصة ببناء وحدة استقبال داخل مركز «دار اخلير»
أبرمت جمعية تيط مليل الصفقة رقم  ، 01/2011مببلغ  3.004.052,40درهم ،من أجل بناء وحدة استقبال باملركز
االجتماعي دار اخلير ،و قد حدد أجل التنفيذ في ثمانية أشهر،أما األداءات فقد بلغت ما مجموعه  2.197.458,51درهم.
و ميكن إيجاز املالحظات املتعلقة بالصفقة كالتالي:
عدم احترام األجل التعاقدي إلجناز األشغال
لوحظ أن أجل تنفيذ الصفقة لم يتم احترامه ،حيث إن انتهاء األشغال كان من املفروض أن يتم بتاريخ  07فبراير ،2013
اعتمادا على تاريخ إصدار األمر ببدء اخلدمة بتاريخ  7يونيو  .2012غير أن محضر جلنة تتبع وتيرة اإلجناز بتاريخ  28فبراير
 ،2013يشير أن نسبة تقدم األشغال بهذا التاريخ بلغت حوالي  % 60فقط ،وبالرغم من ذلك ،لم يقم صاحب املشروع
بتطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في الفقرة رقم  2من الفصل التاسع من الصفقة املذكورة.
غياب الدراسات اخلاصة بالصفقة
تبني من خالل وثائق الصفقة ،بأن الدراسة الوحيدة التي مت اجنازها  ،هي تلك املتعلقة باالسمنت ،رغم أداء مبلغ النفقة
املتعلقة بالدراسات األخرى  ،و املقدر ب  60.000,00درهم ،حيث لم يطالب صاحب املشروع ،املشرف على األشغال ،بإجناز
الدراسات التقنية األخرى املتعاقد بشأنها مع مكتب الدراسات ،والتي تتعلق بالكهرباء والسباكة و الوقاية من احلرائق.
اختالالت في تتبع األشغال من طرف املشرف على األشغال و صاحب املشروع
تبني من خالل املعاينة امليدانية ،وجود ضعف في وتيرة األشغال ،إضافة إلى تعدد فترات التوقف بالورش ( توقف تام خالل
زيارتني متت بعني املكان و تواجد أربع  4عمال فقط خالل الزيارة الثالثة).
وجتدر اإلشارة ،إلى أنه مت تكليف مهندس إلدارة و تتبع الورش  ،كما هو وارد بالفصل  11من عقد املهندس ،كما ينص
الفصل  12من نفس العقد ،على مسؤولية املشرف على األشغال عن التفتيش األسبوعي للورش ،إال أن  5محاضر فقط
من ضمن  ،12تشير إلى حضور املهندس املكلف.
تأخر ملحوظ في تنفيذ أشغال تهيئة مطبخ املركز االجتماعي
أجنزت أشغال تهيئة املطبخ باملركز االجتماعي بواسطة الصفقة رقم  ،05/2012مببلغ  599.790,00درهم .و قد مت الشروع
في تنفيذ األشغال بتاريخ  3دجنبر  .2012لكن مدة اإلجناز املنصوص عليها بالصفقة ( 4أشهر) لم يتم احترامها .إضافة
إلى ذلك يتبني من كشف احلساب رقم ، 1أنه مت أداء مبلغ  405.482,70درهم  ،بعد انتهاء املدة احملددة لتنفيذ األشغال،
كما هو منصوص عليه في الصفقة ،أي بتاريخ  18أبريل  ،2013دون تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها.
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وتبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —السهر على احترام املهام املوكولة إلى كل من املركز اإلجتماعي و إلى اجلمعية طبقا ملا جاء في نظامها
األساسي؛
— —احلرص على عدم صرف النفقات املتعلقة بالشركاء اآلخرين بواسطة مالية اجلمعية؛
— —حث الشركاء على احترام التزاماتهم و حتويل املبالغ الضرورية لتنفيذ األهداف املسطرة ضمن االتفاقيات؛
— —العمل على مسك احملاسبة اخلاصة باجلمعيات طبقا للقوانني اجلاري بها العمل؛
— —حتديد معايير موضوعية و أهداف واضحة لإلعانات االجتماعية املقدمة لفائدة املقيمني باملركز؛
— —احلرص املستمر على مراقبة و تتبع تنفيذ الصفقات و املشاريع داخل املركز.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للدار البيضاء
(نص اجلواب كما ورد)

1 .1تأخر في حتويل املنح املقدمة في إطار اتفاقيات الشراكة
إن اتفاقية الشراكة املبرمة بني جمعية دعم املركز االجتماعي دار اخلير تيط مليل ومختلف القطاعات احلكومية واجملالس
املنتخبة تنص على أن هذه األخيرة تقوم بصفة منتظمة بتحويل منحة سنوية لفائدة جمعية دعم املركز االجتماعي
دار اخلير تيط مليل دون حتديد أي أجل لتنفيذ التحويل املالي.

2 .2صرف نفقات تدخل ضمن حتمالت اجلماعة احلضرية للدار البيضاء
إن النفقات االستثنائية التي أجنزتها اجلمعية حلساب اجلماعة احلضرية ملدينة الدار البيضاء متت بناءا على اتفاقيات
شراكة خاصة من أجل التدخل العأجل ملواجهة انعكاسات بعض احلاالت االجتماعية مثل احلرائق و الكوارث الطبيعية
وغيرها .وقد كان الهدف األساسي منها إعادة إسكان املواطنني املنكوبني أو مساعدتهم بوسائل الدعم املادي مثل
األغطية و األفرشة و املواد الغذائية وغيرها.ولإلشارة فان جميع العمليات املشار إليها متت بتنسيق ومشاركة فعالة
خملتلف السلطات احمللية ملدينة الدار البيضاء.

3 .3ضعف في تنفيذ االتفاقية املبرمة بني اللجنة اجلهوية للتنمية البشرية واجلمعية
تؤطرالبرنامج اجلهوي حملاربة التسول ملدينة الدار البيضاء اتفاقية شراكة خاصة موقعة بني وزارة التضامن و األسرة
واملرأة و التنمية االجتماعية و جمعية دعم املركز االجتماعي دار اخلير تيط مليل.
و بالنسبة لالئحة املستفيدين من الدراجات النارية في إطار مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاجلمعية قامت
باقتناء  30دراجة نارية على  3دفعات :
— —اقتناء رقم  10 :01دراجات نارية؛
— —اقتناء رقم  05 :02دراجات نارية؛
— —اقتناء رقم  15 :03دراجة نارية؛
مع العلم أن االقتناء كان يتم بصفة تدريجية حسب جاهزية ملفات املستفيدين .أما تخصيص مبلغ  3.500,00درهم
لكل حالة فهي عبارة عن رأسمال جتاري لكل مستفيد من أجل ممارسة احلرفة أو النشاط الذي اختاره ليقوم بعد ذلك
مبغادرة املؤسسة .
أما في ما يخص  15دراجة نارية املتبقية ،فقد مت تخصيصها لفائدة النزالء الراشدين بخيرية عني الشق بناءا على رسالة
صادرة عن السيد والي والية جهة الدار البيضاء الكبرى.

4 .4ضعف في تنفيذ االتفاقية املبرمة وزارة التنمية البشرية واألسرة والتضامن
قامت وزارة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن بتحويل املبالغ املالية التي كانت مدينة بها للجمعية في حدود
اعتماد مالي قدره  1.001.276.00 :درهم على دفعتني :
— —األولى مببلغ  449.000.00درهم بتاريخ 2007 /03/ 14؛
— —الثانية مببلغ  459.000.00درهم بتاريخ .2007 /03/ 27
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5 .5ضعف في صرف النفقات االعتيادية للجمعية
في إطار اختصاصات اجلمعية ،فان امليزانية السنوية للمؤسسة تتضمن فصال خاصا بدعم األشخاص في وضعية
الهشاشة سواء من أجل إعادة إدماجهم داخل أسرهم أو بتمويل مشاريع صغيرة لفائدتهم مثل الباعة اجلائلني
،املصورين،احلرفيني وغيرهم ،وعليه فان اعتمادات مالية بسيطة تتراوح مابني  1.000,00درهم و  5.000,00درهم ميكن
منحها من طرف رئيس اجلمعية لدعم مثل هذه احلاالت االجتماعية .
أداء غير مبرر مببلغ  450.000,00درهم
إن مشروع بناء خزان املاء داخل املؤسسة مت بناءا على مقرر صادر عن مكتب اجلمعية و مبوافقة كتابية من السيد رئيس
اجلماعة احلضرية ملدينة الدار البيضاء .وقد مت بناء اخلزان املذكور من أجل ترشيد استهالك املاء من طرف نزالء املؤسسة،
الشيء الذي ساهم في إعفاء اجلماعة احلضرية ابتداء من سنة  2006من أداء فاتورة استهالك املاء والتي كانت تتراوح
سنويا مابني  1.200.000.00درهم و 2.000.000.00درهم  .كما د قامت اجلمعية ،عالوة على ذلك ،بواسطة وسائلها الذاتية
و مبساعدة بعض احملسنني بحفر ثالثة آبار و جتهيزها.
اقتناء غير مبرر لشقة سكنية
بالنسبة للشقة التي مت اقتنائها لفائدة عائلة الهالك ع.ف والتي كانت من ضحايا الفيضانات التي عرفتها منطقة
سيدي حجاج واد حصار ،فاألمر يتعلق فقط باملساهمة في اقتناء الشقة املذكورة باعتماد مالي قدره  68.000,00درهم
يضاف إليها مصاريف التوثيق مع اإلشارة أن مثل هذه الشقق تقوم بتسويقها شركة العمران بثمن إجمالي قدره
 220.000,00درهم وهذا اإلجراء مت اتخاذه بناءا على مراسلة صادرة عن السيد والي والية جهة الدار البيضاء الكبرى.
عدم كفاية تبرير صرف نفقات االستقباالت
إن النفقات املتعلقة باستقبال أعضاء مكتب اجلمعية و اللجان التي تزور املؤسسة باملركب السياحي لوزارة العدل
مت اتخاذها لتوفير الظروف املالئمة لعمل هذه اللجان نظرا لعدم توفر مؤسسة الرعاية االجتماعية على فضاء مالئم
الحتضان مثل هذه اللقاءات أو االجتماعات ومن جهة ثانية نظرا لعامل القرب من املؤسسة مع اإلشارة أنه في إطار
األعمال االجتماعية التي يقوم بها املركب السياحي لوزارة العدل فانه ال يتم بصفة مستمرة احتساب نفقات كراء
القاعة الكبرى التي يتم استعمالها للغاية املذكورة سابقا.
عدم كفاية تبرير صرف نفقات استشفاء السيد ‘‘ح.إ’’
بالنسبة لنفقات عالج و استشفاء ح .إ ،فاألمر يتعلق بنفقات إجراء عملية جراحية مستعجلة لهذا األخير إثر مرض
مفاجئ ألم به أثناء تأدية مهامه داخل املؤسسة .علما أن املعني باألمر يقوم مبهمة خازن للمواد الغذائية و رئيس املطبخ
وال يتوفر على أية تغطية صحية أو اجتماعية .
صرف نفقة متعلقة ببناء فرن
بخصوص أداء نفقات دراسة تقنية ،فاألمر يتعلق بالدراسات املسموح بها في إطار دراسة اجلدوى للمشاريع
املستقبلية،علما أن مشروع إحداث مخبزة داخل املؤسسة معروض اآلن على أنظار الوكالة احلضرية للدار البيضاء من
أجل التأشيرة و املصادقة .
اقتناء  09هواتف محمولة لفائدة أعضاء مكتب اجلمعية
بخصوص اقتناء  09هواتف نقالة لفائدة أعضاء اجلمعية، ،نشير أنه نظرا للموقع اجلغرافي للمؤسسة خارج مدينة
الدار البيضاء ،فان الهاتف يبقى الوسيلة الوحيدة للتواصل مع أعضاء املكتب من أجل املهام التي يقومون بها لفائدة
املؤسسة مع اإلشارة آن الهواتف الزالت في ملكية اجلمعية .
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منح تعويضات في غياب سند قانوني
تتوفر اجلمعية على قانون أساسي ينص على أنها تتوفر على االستقالل املالي و الشخصية املعنوية ،وهي بهذه الصفة
تقوم بتدبير ميزانيتها حسب مقررات مكتب اجلمعية .

6 .6نقص على مستوى تدبير الصفقة املتعلقة بأشغال بناء مركز اإليواء بدار اخلير
بالنسبة لصفقة مشروع بناء مركز اإليواء بدار اخلير ،أنهي إلى علمكم انه بعد التشاور مع القطب االجتماعي بوالية
الدار البيضاء الكبرى (مصلحة تتبع مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) ،تبني أنه ليست هناك أية إشارة إلى
ضرورة اللجوء إلى املباراة من أجل تعيني مهندس معماري لإلشراف على املشروع ،ونظرا لكون اجلمعية ال تتوفر على
جهاز تقني لتتبع مثل هذه املشاريع فإنها تعاقدت بصفة مباشرة مع املهندس ومكتب الدراسات اللذين سبق أن واكبا
هذا املشروع منذ انطالقه.
وبالنسبة للتأخير احلاصل في اجناز األشغال املتعلقة باملطبخ ،أنهي إلى علمكم أنه ومجرد تسجيل تأخر املقاول في
اجناز املشروع ،عقدت اللجنة املكلفة بالتتبع و التقييم اجتماعا مستعجال مع املقاول و منحته أجال إضافيا إلمتام
األشغال .وطبقا ملقتضيات الفصل التاسع من كناش التحمالت ،فإن جزاءات التأخير مت تطبيقها وسوف يتم اقتطاعها
من آخر بيان لألداء.
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التدبير املفوض خلدمات جمع النفايات املنزلية والنفايات
املماثلة لها والتنظيف وتدبير املطرح العمومي ملدينة طنجة
منذ يناير 2007 ،قامت اجلماعة احلضرية طنجة ،املسماة فيما يلي املفوض ،بتكليف الشركة ‘’ ،»Tاملسماة فيما يلي
الشركة املفوض إليها ،بجمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها والتنظيف وتدبير املطرح العمومي ملدة سبع
سنوات عن طريق الصفقة رقم  53/ CUT/2006املسماة فيما يلي العقد ،مببلغ أصلي إجمالي قدره  646.829.968,23درهم
(مع احتساب الرسوم) ،يتوزع كالتالي:
ي

•تدبير واستغالل املطرح العمومي 45.608.892,00 :درهم؛
•جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وإيداعها باملطرح العمومي 419.565.319,23 :درهم؛
•التنظيف اليدوي وامليكانيكي 181.655.756,94 :درهم.
وصلت التكلفة األحادية املتوسطة السنوية التقديرية خلدمات جمع النفايات وتدبير املطرح العمومي إلى حوالي 254,98
درهم للطن الواحد (دون احتساب الرسوم) .كما بلغت التكلفة األحادية املتوسطة السنوية التقديرية املتوازنة خلدمة
التنظيف إلى ما يناهز  40.957,74درهم لليوم (دون احتساب الرسوم).
تزايدت تكاليف الشركة املفوض إليها امللتزم بها في إطار التدبير املفوض مبعدل متوسط سنوي يناهز  ،% 6,85إذ
انتقل من  78,81مليون درهم في  2007إلى  102,73مليون درهم في  .2011وتتميز هذه التكاليف بهيمنة مصاريف
املستخدمني واستهالك التجهيزات املوضوعة رهن إشارة التدبير املفوض وتكاليف مختلفة للتدبير واإلدارة ومصاريف
شراء الزيوت واحملروقات.
وقد التزمت الشركة املفوض إليها باستثمار ما مجموعه  90.652.476,60درهم ،على أساس أسعار سنة  ،2007خالل
مدة عقد التدبير املفوض ،من بينها  13.616.421,60درهم تتعلق باقتناء معدات الشركة الشركة املفوض إليها السابقة.
وقد مكن استغالل اخلدمات الثالث املفوضة من حتقيق فائض صافي متواصل خالل املدة املمتدة من  2007الى  ،2011إذ
وصل أقصى مداه في سنة  2008بحوالي  7,51مليون درهم ،واستقر خالل السنتني  2009و ،2010ثم انخفض بعد ذلك
مبعدل سنوي يقارب .%11,92

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة التدبير املفوض خلدمات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها والتنظيف وتدبير املطرح
العمومي عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت اجلوانب التالية:

أوال .اإلطار القانوني واالستراتيجي للتدبير املفوض
1 .1إبرام العقد اجلديد دون تقييم التدبير املفوض السابق
أبرم املفوض العقد اجلديد دون تقييم التدبير املفوض السابق ،وذلك قصد حتديد أوجه قصوره ألخذها بعني االعتبار في
إبرام العقد اجلديد وإعداد كشف األداء النهائي .بهذا اخلصوص ،وباستثناء عدم تنصيص العقد اجلديد على إمكانية
استرداد مستخدمي التدبير احلالي املفوض ،لوحظ أن البنود التعاقدية املتعلقة مبرفقي جمع النفايات املنزلية والنفايات
املماثلة لها والتنظيف تتشابه مع مثيالتها املتضمنة بعقد التدبير املفوض السابق.
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وعالوة على عدم احترامها لقواعد حسن التدبير املتعارف عليها ،التي توصي بإدماج البعد التقيمي في تدبير الشأن
العام ،فان هذه املمارسة تخالف النصوص التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية ،التي تلزم املسيرين العموميني
بتقييم وتدقيق الصفقات التي تتعدى قيمتها سقف  5مليون درهم.

2 .2غياب دراسات تقييم حجم اخلدمات التعاقدية وعدم حتيني املعطيات األساسية للعقد
لتقدير حجم خدمتي جمع وإيداع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها خالل مدة العقد ،مت االستناد إلى عدد سكان
مدينة طنجة في سنة  710.800( 2007نسمة) والى كمية النفايات التي مت إنتاجها من طرف كل فرد خالل نفس السنة
املرجعية ،والتي وصلت حسب البند السابع من العقد إلى  0,75كلغ لكل فرد خالل اليوم الواحد .هذه الكميات مت
إسقاطها على السنوات املوالية ( )2013 – 2008باعتماد معدل تزايد سنوي موحد بحوالي  % 3ومعامل فصلي يناهز 15
 %يخص فصل الصيف.
من جهة أخرى ،تبني أن معدل تزايد إنتاج النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وكذا معامل الفترة الصيفية ال
يخضعان ألي أساسي موضوعي ،إذ أن حتديدهما لم يستند إلى أي إحصاء فعلي لساكنة مدينة طنجة وال إلى أية
دراسة لنموها الدميوغرافي .كما أن حتديدهما لم يستند إلى أي مصدر رسمي للمعطيات السوسيودميوغرافية ملدينة
طنجة ،كاملندوبية السامية للتخطيط.
بهذا اخلصوص ،لوحظ أن عدد منتجي النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها ،املتضمن بالعقد ،يقل بحوالي 168.282
نسمة عن عدد املنتجني الذي مت تقديره من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات باعتماد الساكنة القانونية ملدينة طنجة في
سنة  2004ومعدل التزايد السنوي بني االحصائني العامني للسكان والسكنى لسنتي  1994و .2004الشيء الذي أدى إلى
وجود نقص في تقدير كمية إنتاج النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها بحوالي 46.131طن ،أي ما يعادل 6.590طن
في اليوم.
وجتدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أنه لم يتم حتيني كميات النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها في أوائل سنة  ،2008وذلك
باعتماد كميات النفايات التي مت إيداعها باملطرح العمومي خالل سنة  2007بعد وزنها عن طريق امليزان الذي مت تخصيصه
لهذا الغرض ،وذلك في خرق ملقتضيات البند السابع من العقد.

3 .3غياب إطار استراتيجي لتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وعدم دمج كل مكونات املرفق
العمومي اجلماعي املتعلق بتدبير النفايات الصلبة
بالرغم من استفادت مدينة طنجة من مواكبة تقنية متواصلة من طرف البرنامج الوطني لتدبير وحماية البيئة الذي
يضم كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والوكالة األملانية للتعاون الدولي ( ،)GTZوتلقيها دعما تقنيا وماليا هائلني،
فإنها ما زالت حتتل صفا متأخرا باملقارنة مع مثيالتها من مدن اململكة في مجال تدبير سلسلة النفايات الصلبة.
بهذا اخلصوص ،لوحظ أن املفوض ال يتوفر على استراتيجية موثقة ورسمية ،كما أن عمالة طنجة – أصيلة ،وعلى عكس
مجموعة من األقاليم والعماالت ،ال تتوفر على اخملطط املديري العاميلي لتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها،
الذي يشكل مرجعا إلعداد اخملطط اجلماعي ملدينة طنجة ،كما هو منصوص عليهما في املادتني  16و 17من القانون رقم
 28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها .وجتدر اإلشارة إلى أنه كان من الالزم إعداد اخملطط املديري العاملي املشار
إليه قبل متم سنة  ،2011كما تنص على ذلك مقتضيات املادة  10من نفس القانون رقم .28.00
باإلضافة إلى ذلك ،تبني أن املفوض ال يسهر على تدبير كل مكونات املرفق العمومي اجلماعي املتعلق بتدبير النفايات
الصلبة ،املنصوص عليها في املادة  16من القانون رقم  28.00سالف الذكر ،ويتعلق األمر على اخلصوص بالفرز املسبق
ومعاجلة وتثمني النفايات ،إذ يتم االقتصار على جمع كل أنواع النفايات وإيداعها كما هي باملطرح العمومي دون أي
معاجلة قبلية أو تثمني بعدي يذكر.
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4 .4قصور ونواقص في بنود عقد التدبير املفوض
من خالل االطالع على البنود التعاقدية املتعلقة باملرافق املفوضة الثالث مت تسجيل مجموعة من النواقص ،ميكن إيجازها
فيما يلي:
•وجود بنود غير دقيقة ،وفي بعض األحيان متناقضة فيما بينها ،وتسمح بتأويالت مختلفة؛ وكأمثلة على
ذلك ،نذكر البنود املتعلقة بالغرامات وبطريقة تدبير املطرح العمومي؛
•عدم تنصيص العقد على بنود زجرية صريحة ،وعدم تعميمه ملدد تصحيح االنحرافات على كل اخملالفات
التعاقدية؛
•عدم حتديد العقد للمواصفات التقنية لوسائل جمع ونقل وإيداع النفايات واحلاويات واألماكن اخملصصة لها
وعدم تنصيصه كذلك على طرق وتواتر غسل العتاد التقني اخملصص الستغالل املرافق املفوضة؛
•عدم تنصيص العقد على إلزامية اقتناء الشركة املفوض إليها لوسائل استغالل احتياطية ووضعها رهن
تصرف التدبير املفوض؛
•عدم حتديد النظام احملاسبي واملالي اخلاصني بالتدبير املفوض وعدم التنصيص على إلزامية إعداد البيانات
اخلتامية وإخضاعها للتدقيق املالي اخلارجي؛
•عدم التنصيص على ضرورة إشراك املفوض في أشغال هيئات الشركة املفوض إليها املنوطة مبمارسة مهام
احلكامة؛
•عدم تضمني العقد ملؤشرات األداء وعتبات اجلودة؛
•عدم تضمني مسطرة أداء القسم بالنسبة لألعوان املكلفني بضبط اخملالفات ،وعدم توحيد عملية الضبط؛
•غياب آلية تقييم اخلروقات من قبيل التنقيط املعتمد لدى بعض مدن اململكة؛
•إتاحة العقد إلمكانية مراجعة األسعار فقط في حالة تزايد تكاليف االستغالل دون األخذ بعني االعتبار
ملدى احترام الشركة املفوض إليها اللتزاماتها التعاقدية ،وخاصة فيما يرجع جلودة اخلدمات وتنفيذ البرامج
االستثمارية؛
•عدم حتديد طبيعة ومحتوى التبريرات الواجب على الشركة املفوض إليها اإلدالء بها ملراجعة التوازن املالي
للعقد ،زيادة على عدم وضع أي شرط أو قيد يخص صدقيتها؛
•عدم حتديد قيم أموال الرجوع واألموال املنقولة والعقارات املوضوعة حتت تصرف الشركة املفوض إليها ،خالفا
للقوانني واألنظمة املتعلقة بالتدبير املفوض اجلاري بها العمل؛
•وجود غموض فيما يخص مسؤولية إعادة تأهيل وكنس وتنظيف مجاري املياه احملادية لشبكة التطهير
السائل وغياب آلية للتنسيق بني الشركتني املكلفتني بالتدبير املفوض ملرفقي جمع النفايات والتطهير
السائل؛
•الصياغة احلالية للعقد توحي بالفهم أن إعداد الكشوفات املؤقتة والنهائية يتم من طرف الشركة املفوض
إليها ،وذلك ،خالفا ملقتضيات النصوص التنظيمية اجلاري بها العمل؛
•عدم حتديد معدل واضح لكفالة الضمان النهائي وربطه فقط مبداخيل االستغالل دون األخذ بعني االعتبار
للمبلغ اإلجمالي األصلي للصفقة أو دورة االستثمار؛
•عدم تنصيص العقد على إمكانية إدماج مستخدمي التدبير املفوض احلالي مع ضمان حقوقهم املكتسبة
بعد انقضاء مدته وتعاقب مدبرين آخرين بغرض ضمان استمرارية املرافق املفوضة واحترام التشريع
االجتماعي اجلاري به العمل في هذا اجملال؛
•عدم تنصيص العقد بطريقة صريحة على إحداث شركة استغالل مخصصة الستغالل املرافق املفوضة؛
•وجود مجموعة من االلتزامات غير مقرونة بجداول زمنية إلجنازها.
426
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في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تعميم حتديد املوصفات التقنية على كل وسائل استغالل املرافق املفوضة؛
— —تضمني العقد بوسائل احتياطية الستغالل املرافق املفوضة؛
— —حتديد نظام محاسبي ومالي خاصني بالتدبير املفوض في احترام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية
املتعلقة باحملاسبة والتدبير املفوض؛
— —االلتزام بإشراك املفوض في اجتماعات هيئات حكامة ومراقبة الشركة املفوض إليها؛
— —تضمني العقد مبؤشرات األداء تخص كل مرفق مفوض على حدة وإحداث آلية مناسبة لتتبعها؛
— —ضمان التجانس بني البنود التعاقدية مع حتديد طبيعة اخملالفات وتوضيح اإلجراءات الزجرية املقابلة لها؛
— —إخضاع األعوان واملوظفني اجلماعيني املكلفني مبراقبة التدبير املفوض لشكلية أداء اليمني ،وخاصة أوالئك
املكلفني بضبط اخملالفات املتعلقة باإلخالل بااللتزامات والتعهدات التعاقدية للشركة املفوض إليها؛
— —التوقف عن متكني الشركة املفوض إليها من مراجعة األسعار دون األخذ بعني االعتبار ملدى إيفائه بااللتزامات
التعاقدية؛
— —حتديد آليات مراجعة التوازن املالي للعقد وتوضيح اخليارات والطرق الواجب إتباعها بحسب كل حالة على
حدة؛
— —إدراج ملحق بالعقد يتضمن جردا ألموال الرجوع واألموال املنقولة والعقارات املوضوعة حتت تصرف الشركة
املفوض إليها مع حتديد قيمها؛
— —توضيح املسؤوليات بني الشركتني املفوض إليها شأن تدبير مرفقي جمع النفايات والتطهير السائل فيما
يتعلق بإعادة تأهيل وكنس مجاري املياه ،وكذا،خلق خلية ثالثية للتنسيق إليجاد مواقع مناسبة حلاويات
جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها اجملاورة لشبكة التطهير السائل؛
— —توسيع جلنة تتبع التدبير املفوض لتشمل ممثل عن الوالية لضمان مطابقة العقد للمخططني املديريني
العاميلي واجلهوي املتعلقني بتدبير النفايات الصلبة وتسريع وثيرة اتخاذ القرارات في املوضوع؛
— —حتديد النسبة الصحيحة للضمان النهائي وتوضيح أسس وطريقة احتسابه .هذا الضمان يجب أن يغطي
فترة التدبير املفوض ،كما يجب أن ال يقتصر احتسابه ،فقط ،على ايرادات االستغالل السنوية؛
— —تضمني العقد ببنود متكن من ضمان احلقوق املكتسبة ملستخدمي التدبير املفوض في حال تعاقب الشركات
املفوض إليها؛
— —إلزام الشركة املفوض إليها بخلق شركة للقانون املغربي داخل اجملال الترابي للمفوض مخصصة لتدبير
املرافق املفوضة؛
— —حتديد جداول زمنية القتناء وسائل استغالل املرافق املفوضة ووضعها رهن إشارة التدبير املفوض.

ثانيا .تنفيذ العقد
1 .1مرفقي جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها والتنظيف
عدم إعداد مخططات قطاعية لتحسني عملية جمع النفايات والقضاء على املطارح العشوائية وإزالة
األعشاب
لم تعمل الشركة املفوض إليها على إعداد مخططات حتسني عملية قطاعات جمع النفايات ،حتدد أسماء األحياء
وطبيعة املساكن والشوارع الرئيسية والتجهيزات اجلماعية واملسارات ومختلف طرق جمع النفايات املرتقب اعتمادها،
كاجلمع من باب إلى باب « .» porte à porte
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كما أنها لم تقم بإعداد مخططات إزالة األعشاب والقضاء على املطارح العشوائية ،تبني بجالء اإلجراءات املزمع اتخاذها
للقضاء عليها وتفادي إعادة تكونها ،كما لم تضع مخططات ملالجئ حاويات جمع النفايات ،في خرق ملقتضيات البنود
 19و 23و 27من العقد.
اعتماد مخططات للحاويات غير مصادق عليها من طرف املفوض وعدم تقدمي اخملططات املعتمدة لألعوان
واملوظفني اجلماعيني املكلفني بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد
تتم عملية جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وفقا ألغراض الشركة املفوض إليها وليس بناء على مخططات
وبرامج جمع النفايات املصادق عليها من طرف املفوض ،كما ينص على ذلك البند  19من العقد .زيادة على ذلك ،لوحظ
أن مختلف اخملططات املعتمدة من طرف الشركة املفوض إليها لم يتم تقدميها للمنسقني التابعيني للمقاطعات
العتمادها في إعداد برامج تدخلهم في عني املكان قصد مراقبة عمليات الشركة املفوض إليها بطريقة فعالة.
إذا ما اعتبرنا املوافقة الضمنية للمفوض بخصوص اخملطط األصلي جلمع النفايات ،املضمن بالعرض التقني للشركة
املفوض إليها ،فان هذا ال يسري على مختلف التعديالت والتغييرات التي حلقته أثناء تنفيذ العقد ،والتي لم تتم املصادقة
عليها من طرف املفوض كما تقتضي البنود التعاقدية اجلاري بها العمل.
عدم احترام اجلداول الزمنية لتنفيذ البرنامجني االستثماريني األصلي والتعديلي
في اجململ ،ميكن القول بأن الشركة املفوض إليها احترمت البرنامج االستثماري التعاقدي اخملصص لتدبير مرفق التنظيف
على عكس البرنامج املتعلق مبرفق جمع وإيداع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها .إذ لوحظ أن الشركة املفوض
إليها لم تتقيد باجلدول الزمني لوضع التجهيزات ووسائل استغالل هذا املرفق كما هو محدد في البند  40من العقد
والذي شملته مجموعة من التغييرات والتعديالت دون مصادقة املفوض.
بهذا اخلصوص ،لم يتمكن اجمللس اجلهوي للحسابات من التأكد من مدى مطابقة وسائل استغالل املرافق الثالث املفوضة
للمواصفات التقنية التعاقدية وال من صحة مبالغها املتضمنة بتقارير الشركة املفوض إليها ،وذلك بسبب عدم اإلدالء
باملستندات والوثائق املثبتة الضرورية بالرغم من طلباته وتذكيراته املتكررة.
من جانب آخر ،متت الزيادة في أجرة الشركة املفوض إليها عن طريق إبرام العقد امللحق رقم  2بالعقد األصلي بعد توسيع
اجملال الترابي ملدينة طنجة .وفي هذا الشأن لوحظ أنه ،إلى حدود شهر مايو  ،2013لم تقم الشركة املفوض إليها باقتناء
حوالي  1.350حاوية جلمع النفايات ووضعها رهن إشارة التدبير املفوض ،خالفا لبنود هذا العقد امللحق الذي مبوجبه مت
االلتزام باقتناء ووضع وسائل استغالل إضافية للمرافق املفوضة ،وذلك قبل  30نونبر .2011
عدم اقتناء الشركة املفوض إليها للتجهيزات والعتاد التقني التي استعملت من طرف سالفتها
التزمت الشركة املفوض إليها مبقتضى العقد اجلديد بوضع رهن إشارة التدبير املفوض لعتاد وجتهيزات جديدة بقيمة
 77.036.055,00درهم ،على أساس أسعار سنة  ،2007وكذا ،باقتناء وسائل استغالل مستعملة ترجع ملكيتها للشركة
املفوض إليها السابقة مببلغ  13.616.421,60درهم (مع احتساب الرسوم).
وبهذا الصدد ،لوحظ أن الرئيس السابق للمجلس البلدي لطنجة قام بإلغاء إمتام عملية نقل املعدات والتجهيزات بني
الشركات املفوض إليها ،وذلك من جانب واحد دون تعويض الشركة املفوض إليها السابقة ،كما أعفى الشركة املفوض
إليها احلالية من تعويض ذلك مبعدات وآليات أخرى ومن أداء املبلغ املشار إليه أعاله .كل هذا مت في غياب ملوافقة اجمللس
التداولي ومصادقة سلطات الوصاية ،خالفا ملا تقتضيه القوانني واألنظمة املعمول بها في مثل هذه احلاالت.
عدم جتهيز مالجئ حاويات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها
إذا ما استثنينا بعض املالجئ النادرة حلاويات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها ،املوروثة عن فترات التدبير املباشر
السابقة ،لوحظ أنه ومنذ دخول العقد حيز التنفيذ ،لم تعمل الشركة املفوض إليها على جتهيز مالجئ مخصصة إليواء
حاويات جمع النفايات ،في خرق ألحكام البند  )2(19من العقد التي تلزمها بوضع هذه املالجئ داخل أجل أقصاه ست
أشهر يسري من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ،أي على األكثر في أوائل شهر يونيو .2007
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أرجعت الشركة املفوض إليها عدم إيفائها بااللتزامات التعاقدية في هذا اجملال لعدم توصلها بأي طلب من طرف املفوض،
وكذا ،لعدم جواز إعداد مالجئ للحاويات من تلقاء نفسها لكون هذه العملية تستلزم احلصول على تراخيص بناء مقدمة
من طرف السلطات البلدية.
وضع مرآب ووسائل نقل جماعية دون سند قانوني
وضع املفوض رهن إشارة الشركة املفوض إليها مرآبا وموقفا للسيارات بدون مقابل وفي غياب ألي سند قانوني يرخص
بذلك .وقد مت إعادة تهيئة املرآب البلدي من طرف الشركة املفوض إليها لكي يضم املكاتب اإلدارية ومستودع السيارات
واآلليات التابعة للشركة املفوض إليها .زيادة على ذلك ،لوحظ أن هذه املكاتب ال يتم استغاللها فقط في إطار استغالل
املرافق املفوضة من طرف بلدية طنجة ،بل حتتضن كذلك مقر مندوبية الشركة األم « – »Tفرع الشمال ،التي تسهر على
تتبع تنفيذ عقود التدبير املفوض في مدن أخرى .كما أن هذه الوضعية تخالف أحكام البندين  32و 44من العقد التي
تلزم الشركة املفوض إليها بتحمل أمر إحداث مقر داخل تراب املدينة مع توفير املكاتب اإلدارية ووسائل استغالل املرافق
املفوضة الضرورية ،وذلك خالل كل فترة التدبير املفوض.
وعالوة على ذلك ،وضع رئيس مجلس مدينة طنجة السابق رهن تصرف الشركة املفوض إليها آليتني جلمع النفايات
وشاحنة ( )multi benneدون مقابل مع حتميل اجلماعة ملصاريف تأمينها ،وذلك في غياب ألي سند قانوني ودون اتخاذ أي
قرار في املوضوع يلزم باستعمال هذه اآلليات ،فقط ،في مجال تدبير املرافق املفوضة ،ويعمل على حماية مصالح املفوض
في حالة وقوع حوادث سير أو فشل الشركة املفوض إليها جتاه التدبير املفوض؛ كما تنص على ذلك القوانني واألنظمة
املعمول بها في هذا اجملال.
إبرام الشركة املفوض إليها لعقود خدماتية مع األغيار دون إخبار املفوض
تسهر الشركة املفوض إليها على جمع النفايات وإيداعها باملطرح البلدي والتنظيف لفائدة األغيار بناء على اتفاقيات
وعقود خدماتية مقابل إتاوات ،وذلك دون إخبار للمفوض وخالفا ملقتضيات الفقرتني  7و 10من البند التاسع من العقد.
وبهذا الصدد ،لوحظ أن تقارير الشركة املفوض إليها املالية والتقنية ال تتضمن أية إشارة لهاته العمليات كما ال تبني
املداخيل املتعلقة بها.
هذه املمارسة تؤثر سلبا على التوازن املالي األصلي للعقد ،الذي مت اعتماده في إعداد البنود التعاقدية ،وخاصة تلك
املتعلقة بأجرة الشركة املفوض إليها ومراجعة األثمان ،كما أنها في غير صالح املفوض بحيث حتمله تكاليف استغالل
املطرح البلدي بدال عن مؤسسات أخرى.
غياب خدمتي جمع النفايات والتنظيف داخل املناطق امللحقة حديثا باجملال الترابي ملدينة طنجة
لوحظ أن األحياء والشواطئ ،التي كانت تابعة في املاضي جلماعات قروية متاخمة ملدينة طنجة ،لم تستفد من اخلدمات
اجلماعية الثالث منذ تاريخ ضمها للمجال الترابي ملدينة طنجة إلى غاية  05شتنبر  ،2011الذي يوافق تاريخ مصادقة
سلطات الوصاية على العقد رقم  2امللحق بعقد االمتياز ،الذي مبوجبه مت تعميم اخلدمات على كل التراب احلضري
للمدينة .وبهذا الصدد ،لم يتخذ املفوض أي إجراء لتصحيح هذه الوضعية.
بعد دخول العقد امللحق رقم  2حيز التنفيذ ،اكتفت الشركة املفوض إليها فقط بتوفير خدمة جمع النفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها وإيداعها باملطرح بدعوى عدم كفاية املستخدمني املكلفني بالكنس والتنظيف .وجتدر اإلشارة في
هذا اإلطار إلى أن املفوض لم يتخذ أي إجراء إلرغام الشركة املفوض إليها على احترام التزاماتها التعاقدية.
عدم تعميم الطريقة التعاقدية اخملصصة جلمع النفايات داخل األحياء الضيقة واآلهلة بالسكان وعدم
حتقيق الهدف التعاقدي املتعلق بالقضاء على املطارح العشوائية والنقط السوداء
تباشر الشركة املفوض إليها عملية جمع النفايات «من باب إلى باب» ( )porte à porteفقط داخل حي طنجة – املدينة
القدمية في خرق ملقتضيات البند  20من العقد الذي يعمم هذه الطريقة على كل األحياء غير املهيكلة واألزقة الضيقة
التي ال متكن من ولوج آليات وعتاد اجلمع العادية ،بدعوى أن عرضها التقني لم يشر إلى تعميم عملية جمع النفايات على
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كل األحياء القدمية والضيقة ،زيادة إلى عدم توفرها على اإلمكانيات البشرية واللوجستية واملالية للقيام بذلك ،والتي
متكنها من احترام املقتضيات التعاقدية بهذا اخلصوص.
من جهة أخرى ،تبني أن الشركة املفوض إليها فشلت في القضاء على املطارح العشوائية داخل املدينة في خرق ألحكام
البند  27من العقد ،التي تلزمها بتحقيق ذلك داخل أجل أقصاه  12شهرا يسري من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ،
كما جتبرها على اقتراح طرق إعداد أماكن لوضع األزبال العشوائية .نفس الشيء مت تسجيله فيما يخص النقط السوداء،
التي توجد عادة في األحياء الضيقة التي تعرف كثافة سكانية عالية ،والتي توجد في مناطق بعيدة عن حاويات جمع
النفايات ،إذ أن الشركة املفوض إليها لم تتمكن من القضاء عليها خالفا ملقتضيات العقد.
عدم احترام املواقيت التعاقدية اخملصصة جلمع النفايات والتنظيف
لوحظ أن الشركة املفوض إليها ال تقوم خالل الفترة الصيفية بتنظيف الشواطئ مرتني كل يوم ابتداء من فاحت يونيو
إلى غاية  14شتنبر كما ينص على ذلك البند  23من العقد .كما أنها ال تسهر على جمع النفايات وتنظيف األماكن
ذات الطابع التجاري من التاسعة مساء إلى اخلامسة صباحا ،كما هو محدد في البند  20من العقد .بحيث أن الشركة
املفوض إليها تعتمد في هذا اجملال جداول زمنية يتم تغييرها وتعديلها بشكل مستمر وفقا ألغراضها دون مصادقة
املفوض.
باإلضافة إلى ما سلف ،تبني أنه ال يتم جمع نفايات بعض القطاعات واملسارات داخل الفترة الليلية ،بل تتم في واضحة
النهار ،الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة حركة السير واجلوالن داخل املدينة والتأثير سلبا على جمالية ونظافة
الفضاء احلضري.
تكرار النواقص املسجلة من طرف املرتفقني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة تنفيذ العقد
من خالل االطالع على الشكايات الكتابية املقدمة للشركة املفوض إليها وقوائم تتبع الشكايات الهاتفية وبعض
التقارير املعدة خالل الفترة املمتدة بني  2010و 2012من طرف األعوان واملوظفني اجلماعيني املكلفني بتتبع ومراقبة تنفيذ
العقد ،تبني تكرار نفس النواقص واخملالفات التي ترتبط ،في غالبيتها مباشرة ،مبرفق جمع النفايات املنزلية والنفايات
املماثلة لها.
تكوين ملبلغ ناقص للضمان النهائي وإلغاء الضمانات البنكية قبل انتهاء مدة العقد
لم تودع الشركة املفوض إليها ضمانة بنكية بصندوق اخلازن اجلماعي لطنجة لتعويض الضمان النهائي داخل أجل 30
يوما من تاريخ املصادقة على العقد األصلي للتدبير املفوض ،والذي يساوي  % 10على األقل من قيمة املداخيل السنوية
التقديرية للشركة املفوض إليها زيادة على مبلغ الكفالة املتعلقة بالقيمة املتبقية لعتاد ومعدات استغالل املرافق
املفوضة التي مت وضعها رهن إشارتها ،وذلك في خرق ألحكام البند  )2(64من العقد ،بحيث اكتفت فقط بتكوين كفاالت
بنكية سنوية بنسبة  % 10من أجرتها السنوية اجلزافية دون األخذ بعني االعتبار الزيادات التي مت إحداثها مبوجب العقدين
امللحقني رقم  2و 3للعقد األصلي ،و قيمة املعدات التي مت وضعها رهن إشارتها من طرف املفوض.
كما تبني أن الشركة املفوض إليها قامت من تلقاء نفسها بإلغاء الضمانتني البنكيتني املتعلقتني بسنة  ،2007وأن
املفوض رفع يده عن الضمانتني البنكيتني املتعلقتني بالسنتني  2009و  2012قبل انتهاء مدة العقد ،وبالرغم من عدم
إيفاء الشركة املفوض إليها بكل التزاماتها التعاقدية ،سيما فيما يخص تنفيذ البرامج االستثمارية.
وبناء عليه ،بلغت اخلسارة املالية الناجتة عن هذه املمارسات غير القانونية حتى متم شهر مايو  2013ما بني 3.232.347,45
درهم و 14.609.676,96درهم .هذه املبالغ ال تأخذ بعني االعتبار اخلسارة املرتبطة بعدم تكوين الضمان النهائي للقيمة
املتبقية لوسائل استغالل املرافق املفوضة التي مت وضعها رهن إشارة الشركة املفوض إليها من طرف املفوض.
عدم احترام االلتزامات التعاقدية املرتبطة بالتكوين وعدم إعداد القانون األساسي للمستخدمني
ال توفر الشركة املفوض إليها التكوين املستمر لفائدة مستخدميها ولألعوان واملوظفني اجلماعيني املكلفني بتتبع
ومراقبة تنفيذ عقد االمتياز ،خالفا ملقتضيات البندين  17و 37من عقد التدبير املفوض.
430

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

من جانب آخر ،لوحظ أن تدبير شؤون مستخدمي الشركة املفوض إليها يخضع لتقييمها الشخصي وسلطتها
التقديرية في غياب للقانون األساسي ،أو أية وثيقة ميكن أن تقوم مقامه ،في خرق ملقتضيات الفرع الثاني من الكتاب
الثاني من القانون رقم  65.99املتعلق مبدونة الشغل ،وكذا ألحكام البند  12من العقد.
قصور في حمالت اإلعالم والتحسيس والتوعية على نظافة املدينة
لوحظ أن الطرفني املتعاقدين ال يخصصان األهمية الكافية للتواصل مع منتجي النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها.
فيما يرجع للشركة املفوض إليها ،يقتصر تدخلها في هذا اجملال على توزيع أكياس بالستيكية مبناسبة عيد األضحى
ومنشورات في بداية الفترة الصيفية ،وذلك دون مصادقة املفوض .كما أن هاتني العمليتني تبقيان غير كافيتني الحترام
البنود التعاقدية امللتزم بها من خالل البند  26من العقد .وتعزي الشركة املفوض إليها هذا القصور لكون العقد األصلي
للتدبير املفوض ال يتضمن مصدرا خاصا لتمويل مثل هذه احلمالت ،وهذا مجانب للصواب ما دام أن أجرتها ،احملتسبة بناء
على األثمان  1و 2و ،3املنصوص عليها في البند  59من العقد ،تتضمن شقا يتعلق بالتواصل مع منتجي النفايات املنزلية
والنفايات املماثلة لها وحتسيسهم وتوعيتهم على نظافة املدينة.
قصور ونواقص في طريقة تصفية وصرف مستحقات الشركة املفوض إليها
ال حتترم عملية تصفية النفقات املتعلقة باخلدمات املنجزة من طرف الشركة املفوض إليها القواعد التنظيمية املتعلقة
بالصفقات العمومية والبنود التعاقدية ،بحيث أن إعداد الكشوفات الشهرية ال يتم بناء على جداول املنجزات .حيث
أن هذه الكشوفات يتم إعدادها في البداية من طرف رئيس قسم امليزانية والصفقات ،الذي ميارس مهام أخرى غير
متجانسة ،وذلك مبطابقتها على الفواتير الشهرية املقدمة من طرف الشركة املفوض إليها .وبعد ذلك يتم تقدميها
لرئيس قسم البيئة والنظافة للتوقيع عليها .كل هاته املراحل تتم دون إعمال ألي شكل من أشكال املراقبة الداخلية،
وذلك في خرق ملقتضيات البند  60من العقد والفصلني  56و 57من املرسوم رقم  2.99.1087املتعلق بدفتر الشروط اإلدارية
العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
من جهة أخرى ،لوحظ أن صرف مستحقات الشركة املفوض إليها ال تتم من طرف املفوض بشكل شهري كما هو
منصوص عليه في العقد ،مما نتج عنه تأخيرات في األداء تراوحت ما بني شهرين و  5أشهر .ومن شأن هذه الوضعية أن
حتمل املفوض أداء فوائد تأخير كبيرة ،كما ميكن أن تشجع الشركة املفوض إليها على اعتماد طرق غير سليمة لتعويض
اخلسارة املالية التي ميكن أن تترتب عن هذا التأخير.
تطبيق نسبة غير قانونية للضريبة على القيمة املضافة وأداء نفقات متقادمة
إذا ما استثنينا خدمات التنظيف والكنس ،فإن كل اخلدمات املرتبطة بجمع النفايات وتدبير املطرح البلدي مت االتزام بها
خالل السنوات األولى من التدبير املفوض باعتماد نسبة الضريبة على القيمة املضافة  ،% 14في خرق ملقتضيات املادة
 99من املدونة العامة للضرائب التي تخضع مثل هذه العمليات للنسبة العادية  .% 20كما أنه لم يتم تصحيح هذه
النسبة وتسوية الفوارق املتعلقة بالسنوات السابقة عن طريق إصدار التزامات تكميلية ،كما تنص على ذلك األنظمة
احملاسبية اجلاري بها العمل ،بل مت إنسابها لالعتمادات املالية اخملصصة لكل سنة مالية الحقة .هذه الطريقة ساهمت
في التأخر في أداء الكشوفات كما متت اإلشارة إلى ذلك سابقا.
وهكذا ،خالل سنة  ،2012مت ،من طرف املفوض ،إصدار األمر بأداء وصرف فارق الضريبة ( )% 6على القيمة املضافة املتعلق
بخدمات جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وإيداعها باملطرح البلدي املتعلقة بسنة  2007بقيمة2.866.079,34
درهم بالرغم من أن هذه النفقات كان قد شملها التقادم الرباعي ،كما تنص على ذلك مقتضيات املادة األولى من القانون
رقم  56.03املتعلق بتقادم الديون املستحقة على الدولة واجلماعات احمللية ،وكذا املادة  123من القانون رقم  15.97مبثابة
مدونة حتصيل الديون العمومية.
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عدم احترام البنود التعاقدية املتعلقة مبراجعة األثمان
منذ دخول العقد حيز التنفيذ لم يقم املفوض باألمر مبراجعة أثمان التدبير املفوض ،خالفا ألحكام البند  61من العقد
التي تنص على مراجعة األسعار عند بداية كل سنة ،وذلك كلما تزايدت مؤشرات تكلفة اخلدمات املفوضة على أال
يتعدى ذلك سقف .% 5
بلغت قيمة املصاريف غير املؤداة للشركة املفوض إليها ،عن الفترة املمتدة من يناير  2007إلى حدود فبراير  ،2013ما يناهز
 9.894.646,90درهم .هذا املبلغ ال يأخذ بعني االعتبار اخلدمات املتعلقة بشهر دجنبر  2012بقيمة  9.514.037,81درهم
(مع احتساب الرسوم) ،التي متت فوترتها من طرف الشركة املفوض إليها في  10يناير  ،2013وذلك لعدم األمر بأدائها من
طرف املفوض.
وتخالف هذه الوضعية مقتضيات املادة  20من القانون رقم  54.05املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة التي تلزم
املفوض باتخاذ التدابير الالزمة حلسن تنفيذ عقد التدبير املفوض ،وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات.
بهذا اخلصوص ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —حث الشركة املفوض إليها على إعداد كل اخملططات املرتبطة بجمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها
وإيداعها باملطرح العمومي املنصوص عليها في العقد وتقدميها لألعوان واملوظفني اجلماعيني املكلفني بتتبع
ومراقبة التدبير املفوض؛
— —حث الشركة املفوض إليها على احترام اجلدولة الزمانية إلجناز البرنامج االستثماري املطلوب؛
— —دعوة الشركة املفوض إليها ألداء القيمة الباقية للعتاد واملعدات التي كان لزاما عليها اقتناؤها من سالفتها
أو وضع ما يقابلها رهن إشارة التدبير املفوض واستخالص مبلغ اخلسارة املالية املترتبة عن ذلك؛
— —إعداد حتليل مقارنتي للتكاليف والعائدات ،وإذا أمكن ذلك بناء مراكز وسيطية لطرح النفايات وحث الشركة
املفوض إليها على اإليفاء بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بجمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها،
التي يتم جتميعها في الصناديق احلديدية ،والعمل على تنظيف هذه األخيرة بصفة دورية للحفاظ على
البيئة والسالمة احلضريتني؛
— —إعداد خطة شمولية للنظافة ووضع آلية مناسبة تغطي كل تراب املدينة ،وذلك في احترام كامل لبرنامج
التهيئة احلضرية لضمان حماية السالمة احلضرية واستمرارية جودة اخلدمات املقدمة وتلبية متطلبات
املرتفقني؛
— —التوقف عن وضع الوسائل التابعة للجماعة الستغالل املرافق املفوضة رهن تصرف الشركة املفوض إليها
باستثناء تلك املنصوص عليها في العق ،د دون مقابل؛
— —التوقف عن استعمال وسائل مخصصة الستغالل املرافق املفوضة لتوفير خدمات خارج العقد؛
— —العمل في اجتاه حث الشركة املفوض إليها على احترام املواقيت التعاقدية املتعلقة بخدمات تنظيف وكنس
الشوارع والشواطئ واحملالت ذات الطابع التجاري ،وكذا ،جمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها؛
— —احترام القواعد التنظيمية والبنود التعاقدية املتعلقة بتكوين الضمانات املالية للشركة املفوض إليها؛
— —حث الشركة املفوض إليها على خلق مقر اجتماعي خاص بها داخل تراب املدينة ووضع بنيات تنظيمية
مخصصة الستغالل املرافق املفوضة؛
— —حث الشركة املفوض إليها على إعداد مخططات لتكوين مستخدميها واألعوان واملوظفني اجلماعيني
املكلفني بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد؛
— —حث الشركة املفوض إليها على إعداد قانون أساسي خاص مبستخدمي التدبير املفوض؛
— —إعداد خطة للتحسيس والتوعية والتشجيع على نظافة املدينة واتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنفيذها؛
— —حث الشركة املفوض إليها على وضع نظام محاسبي ومالي خاصني بالتدبير املفوض بطنجة يحترمان
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القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل في هذا اجملال؛
— —اإلدالء بالوثائق واملستندات املنصوص عليها في العقد التي تعكس حقيقة العمليات املنجزة واتخاذ اإلجراءات
الكفيلة بضمان مصداقية التقارير والبيانات احملاسبية؛
— —احترام املقتضيات التنظيمية املعمول بها فيما يتعلق بإعداد الكشوفات الشهرية ومراقبتها وإصدار أوامر
بأداء مستحقات الشركة املفوض إليها؛
— —فصل عمليات إعداد الكشوفات املؤقتة والنهائية ومشاريع حواالت األداء ومسك احملاسبة؛
— —تطبيق نسب قانونية للضريبة على القيمة املضافة بحسب طبيعة العمليات املنجزة من طرف الشركة
املفوض إليها كما تنص على ذلك القوانني اجلبائية اجلاري بها العمل؛
— —التوقف عن إصدار أوامر بأداء نفقات متقادمة واتخاد التدابير الالزمة السترجاع املبالغ املؤداة بطريقة غير
قانونية؛
— —األخذ بعني االعتبار ،خالل عمليات إنهاء العقد ،لاللتزامات التعاقدية املنجزة طوال مدة التدبير املفوض في
حتديد املبلغ املستحق للشركة املفوض إليها.

2 .2تدبير املطرح العمومي
غياب خطة تنظيمية ودليل للمساطر العملية لتدبير املطرح البلدي
مت اختيار الشركة « »Tبالرغم من عدم توفرها على خطة استغالل املطرح العمومي حتدد مساطر االشتغال فيما يخص
تفريغ شحنات النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وكبسها وتوزيعها بحسب املناطق واألحواض اخملصصة لذلك
ونوع النفايات ،وذلك في خرق لنظام االستشارة املتعلق بطلب العروض رقم .22/ CUT/2006
ي

بعد ذلك ،استمرت الشركة املفوض إليها في تدبير املطرح البلدي في غياب ألية إستراتيجية أو خطة عمل تبني األهداف
املتوخاة واإلمكانيات البشرية واملادية املزمع توظيفها لهذا الغرض ،في مخالفة ألحكام البند  47من العقد األصلي،
وكذا البند  4من العقد امللحق به رقم  .1وهكذا ،لوحظ أن مستخدمي املطرح البلدي يشتغلون بناء فقط على جتاربهم
الشخصية التي اكتسبوها خالل فترة التدبير املباشر لهذا املرفق اجلماعي نتيجة لغياب دليل للمساطر العملية.
استغالل مطرح يوجد في أراضي تابعة للغير غير مخصصة ملزاولة هذا النشاط
مت الشروع في استغالل املطرح العمومي من طرف املصالح البلدية منذ سنة  1970بالرغم من أنه يقع داخل أراضي ترجع
غالبيتها مللكية اخلواص ،باإلضافة إلى كون اجلزء املتبقي منه يتشكل من أراضي اجلموع.
في سنة  ،2002شرع الرئيس السابق للمجلس البلدي لطنجة في اقتناء بعض أراضي اخلواص .لكن هذه العملية توقفت
لكون هذه األراضي تقع في منطقة غير مخصصة الحتضان املطرح البلدي ،كما هو منصوص عليه في مخطط التهيئة
احلضرية.
هذه الوضعية تعرض املفوض ألخطار قانونية ومالية مهمة نتيجة الحتالل أراضي دون سند قانوني ،وذلك خالل مدة تزيد
عن  42سنة .وجتدر اإلشارة بهذا اخلصوص ،إلى أنه في سنة  ،2004حكمت احملكمة اإلدارية بالرباط على اجلماعة بأداء
تعويض لفائدة بعض املالك اخلواص مببلغ  26.164.645,00درهم عالوة على مصاريف املتابعة القضائية.
ومن جانب آخر ،لوحظ أن النفايات بدأت تتعدى حدود املطرح لتصل إلى أراضي متاخمة ترجع ملكيتها لألغيار ،وذلك
بسبب املوقع الطبوغرافي واخلصائص اجلغرافية للمطرح ،الذي يتواجد في قمة تل صخري محاط بأودية ،وكذلك نتيجة
للطريقة املتبعة في تفريغ ودفن شحنات النفايات ،بحيث يتم تفريغها بطريقة عشوائية من األعلى في اجتاه األسفل،
وكذا بسبب غياب آليات كبس وتخفيف وزن النفايات قبل توزيعها على األحواض اخملصصة لعملية التفريغ .كل هذه
العوامل أدت إلى انهيار التربة وتلويث األراضي اجملاورة للمطرح .كما دفعت املالك اخلواص اجملاورين إلى تقدمي شكاوى في
املوضوع ،الشيء الذي من شأنه أن يترتب عنه متابعات قضائية ضد املفوض.
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عدم تنظيم وتقنني عملية جمع وإيداع نفايات األغيار في املطرح العمومي
لوحظ أن عملية جمع وإيداع نفايات األغيار باملطرح العمومي تفتقر ألي نص تنظيمي ،بل يتم تركها لتقدير رئيس اجمللس
البلدي ورئيس قسم البيئة والنظافة ،املكلف بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد.
بهذا اخلصوص ،ومنذ سنة  2012وحتت طلب بعض منتجي النفايات ،شرع رئيس اجمللس البلدي في منح تراخيص إدارية
للتفريغ باملطرح ،غير أن هذه العملية لم يتم تعميمها على كل املنتجني املعنيني ،إذ أنه من أصل  46منتج للنفايات،
فقط  11يتوفرون على تراخيص إدارية ،بعضها مت منحها من طرف رئيس مصلحة تتبع العقد في غياب ألي ترخيص
صريح من رئيس اجمللس البلدي.
زيادة على ذلك ،يتم منح هذه التراخيص في غياب موافقة الشركة املفوض إليها ودون األخذ بعني االعتبار للطاقة
االستيعابية للمطرح العمومي التي أصبحت غير كافية مع مرور الوقت .وتتضمن هذه التراخيص عبارات عامة دون أية
إشارة للقوانني واألنظمة املتعلقة بتدبير النفايات الصلبة وحماية البيئة املعمول بها ،كما أنها ال حتدد سقف الكميات
املرخص بها بحسب منتج النفايات والفترة الزمنية .وهكذا ،وباستثناء ثالث حاالت ،فإن كل تراخيص التفريغ املمنوحة ال
تتضمن مراجع وسائل نقل النفايات وإيداعها باملطرح للتمكن من مراقبتها عند مدخل املطرح البلدي.
عالوة على ذلك ،فان كل النفايات املودعة من طرف األغيار بواسطة وسائل نقلهم اخلاصة يتم تفريغها في املطرح دون
حتليلها من طرف مختبرات معترف بها ،وذلك للتأكد من مدى مماثلتها للنفايات املنزلية كما أنها ال تخضع ألي شكل من
أشكال املراقبة قبل طرحها ودفنها في املطرح العمومي.
ومن جهة أخرى ،فإن بعض املقررات البلدية التي تسمح لألغيار بإجراء بعض العمليات داخل املطرح العمومي غير
منصوص عليها في العقد ،وتتم في غياب ألي دراسة التأثير على األنظمة البيئية احمليطة بها ،ويتعلق األمر على
اخلصوص بحرق األرشيفات واملنتوجات الفالحية والغذائية .هذه املمارسة تخالف مقتضيات املادة  19من القانون رقم
 28.00سالف الذكر ،والبند الرابع من العقد امللحق رقم .1
إيداع نفايات األغيار باملطرح العمومي دون وزنها
النفايات التي يتم نقلها وإيداعها باملطرح العمومي عن طريق الوسائل اخلاصة لألغيار ال يتم وزنها بطريقة دائمة
بواسطة امليزان الذي مت الشروع في استعماله منذ أبريل  .2007إذ أفادت الشركة املفوض إليها بأنه غالبا ما تتلقى أوامر
شفوية من املفوض تطلب منها عدم وزن نفايات بعض الشركات املنتجة.
هذه املمارسة تخالف البنود التعاقدية وتساهم في إعطاء صورة غير صحيحة عن كميات النفايات املودعة باملطرح
العمومي وعن طاقته االستيعابية احلقيقية.
عدم جباية النفايات املودعة باملطرح من طرف األغيار
ال يفرض املفوض أية إتاوة على النفايات التي يتم إيداعها باملطرح البلدي من طرف األغيار في خرق ملقتضيات املادة  69من
القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه ،وكذا املادة  23من القانون رقم  28.00سالف الذكر.
وقد بلغت قيمة اخلسارة الناجتة عن هذه املمارسة غير القانونية عن الفترة املمتدة من سنة  2007إلى أبريل  2013ما بني
 17.951.504,09و 89.757.520,46درهم .هذين املبلغني مت تقديرهما بناء على كميات النفايات املودعة باملطرح من طرف
األغيار خالل املدة املذكورة سابقا ،وبتطبيق التكلفة املباشرة التي يتحملها املفوض عن كل طن يتم تفريغه وإيداعه
باملطرح العمومي لطنجة ( 30,00درهم مع احتساب الرسوم) ،ومعدل اإلتاوة املطبقة من طرف مسيري مطارح مشابهة
على الصعيد الوطني ( 150,00درهم للطن الواحد مع احتساب الرسوم) .عالوة على ذلك ،فإن هذين املبلغني غير شاملني
جملموعة من العوامل ،نذكر من أهمها عدم شمولية الكميات املعتمدة لعدم وزن ،وبطريقة منتظمة ،لكل نفايات األغيار
قبل إيداعها في املطرح.
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عدم اجناز أشغال تأهيل موقع املطرح العمومي
أخلت الشركة املفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية فيما يخص تأهيل موقع املطرح البلدي املنصوص عليها في البند
 )c(5.1من العقد األصلي ،وكذا البند  6من العقد امللحق به رقم  ،1والتي مبقتضاها التزمت الشركة املفوض إليها
بتصريف مياه األمطار وغرس األشجار ،وإنشاء غطاء نباتي باملناطق واألجزاء املؤهلة داخل املطرح ،وتنظيف محيط
مناطق التفريغ ،وإغالق اجلزء املؤهل ،ومنذجة النفايات بشكل ميكن من احلصول على منحدرات تسهل تصريف األمطار
وتفادي تعرية األتربة التي يتم استعمالها في تغطية النفايات ،واجناز عمليات املسح الطبوغرافي الالزمة للشروع في
التغطية النهائية للمناطق املؤهلة.
وتخالف هذه الوضعية البنود التعاقدية وتتعارض مع توجهات الدولة في مجال تدبير النفايات الصلبة املفصلة في
البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية ،التي تتوخى تأهيل كل املطارح العشوائية بعد إغالقها.
قصور ونواقص في البنية التحتية والتجهيزات األساسية الستغالل املطرح العمومي
لم تفي الشركة املفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية املرتبطة بإحداث مسالك تقنية متكن من ولوج جميع أماكن تفريغ
النفايات وحتديد وتسييج املطرح العمومي ،حتى يتسنى مراقبته ،وتقسيمه إلى أحواض وباحات للتفريغ ومناطق لدفن
النفايات طبقا خملطط االستغالل؛ ولم تقم كذلك باقتناء آلة خاصة بكبس وخفض حجم النفايات بقيمة 5.570.000,00
درهم ،واعتماد آليات تقنية للضغط والتكديس وجتفيف النفايات قبل دفنها ،ومراقبة املياه السطحية والباطنية ،وربط
املطرح العمومي بشبكتي املاء واإلنارة العمومية ،ووضع آليات تروم احلد من انتشار نواقل األمراض.
اعتماد طريقة غير مناسبة لتفريغ النفايات وغير مرخص بها في العقد
لتفريغ النفايات داخل املطرح تكتفي الشركة املفوض إليها بدفعها بواسطة آلة «طراكس» ( )Bulldozerمن األعلى
في اجتاه األسفل دون متديدها وكبسها ،في خرق ملقتضيات البند  )c(6من العقد امللحق رقم  1الذي مينع طرح النفايات
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أعلى التل إلى أسفله.
صرف عشوائي لعصارة النفايات «الليكسيفيا» مباشرة في األنظمة البيئية اجملاورة للمطرح العمومي
لوحظ غياب ألية آلية وقائية أو تصحيحية للحد من تلويث األنظمة البيئية اجملاورة للمطرح بالسوائل واملواد السامة
لعصارة النفايات (الليكسيفيا) ،في خرق ألحكام البند الرابع من العقد امللحق رقم  ،1وملقتضيات القوانني واألنظمة
املتعلقة بالبيئة ،وخاصة املادة  41من القانون رقم  11.03املتعلق بحماية واستصالح البيئة ،التي تلزم الطرفني املتعاقدين
باتخاذ التدابير الضرورية ملعاجلة النفايات قصد تفادي أو تقليل آثارها املضرة بالبيئة.
ولقد تبني من خالل الدراسات التي مت القيام بها في شتنبر  2007من طرف الشركاء التقنيني للمفوض في إطار البرنامج
الوطني لتدبير وحماية البيئة أن الصبيب اليومي لعصارة النفايات «الليكسيفيا» باملطرح العمومي لطنجة يقدر
بحوالي  150متر مكعب .جزء كبير من هذه العصارة يصرف مباشرة في الوادين «املاللح» و»مغوغة» املتواجدين في
أسفل املطرح وفي اجتاه خليج طنجة ،واجلزء الباقي يتسرب في التراب.
كما أظهرت التحاليل التي أجريت على عصارة النفايات «الليكسيفيا» في إطار نفس البرنامج املشار إليه أعاله أن هذا
السائل مشحون بكميات كبيرة من البكتيريا ومواد كيميائية ،معدنية وعضوية ،مضرة بالبيئة والصحة العمومية.
غياب خطة عمل للحد من انتشار احلرائق
لوحظ غياب خلطة عمل حتدد اإلجراءات الوقائية ضد احلرائق والتدابير الزجرية ملواجهة احلرائق املتعمدة .كما تبني وجود
دخان دائم داخل املطرح وفي املناطق اجملاورة لها وانتشار احلرائق السطحية ،التي يتم إضرامها قصد التخلص من النفايات
أو لتسهيل استخالص األجزاء القابلة إلعادة االستعمال .هذه الوضعية تخالف مقتضيات املادة السابعة من القانون
رقم  28.00سالف الذكر وأحكام العقد امللحق رقم  1لعقد التدبير املفوض األصلي.
وجتدر اإلشارة بهذا اخلصوص إلى أن املفوض لم يتخذ أي إجراء يذكر حلث الشركة املفوض إليها على اإليفاء بالتزاماتها
التعاقدية في مجال تدبير املطرح العمومي.
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عدم احترام البنود التعاقدية املتعلقة بشرطة الورش داخل املطرح
أخال الطرفني املتعاقدين بالتزاماتهما التعاقدية املرتبطة مبمارسة مهام شرطة الورش ،سيما فيما يرجع ملنع رعي
احليوانات داخل املطرح العمومي وولوجها من طرف الغرباء ووسائل نقل النفايات غير مرخص لها أو غير مغطاة كما
ينص على ذلك العقد .كما أنهما لم يحترما التزاماتهما التعاقدية فيما يرجع ملراقبة كل أنواع النفايات التي يتم نقلها
إلى املطرح .وفي نفس اإلطار ،لم يتخذ املفوض أي إجراء يهدف إلى تنظيم وتقنني الشبكة السرية التي تشتغل داخل
وحول املطرح البلدي كما تقضي بذلك القوانني واألنظمة املعمول بها في هذا اجملال.
قصور في التتبع الطبوغرافي للمطرح
ال يتوفر الطرفني املتعاقدين على أية فكرة فيما يخص املدة التقنية املتبقية الستغالل املطرح وطاقتها االستيعابية،
ويرجع ذلك لغياب تتبع طبوغرافي مستمر للمطرح عن طريق اجناز املسح الطبوغرافي السنوي كما تنص على ذلك
مقتضيات البند  )f(6من العقد امللحق رقم  1لعقد التدبير املفوض األصلي .هذا املسح الطبوغرافي ضروري لتقدير
كميات النفايات املدفونة في املطرح البلدي وكذلك نسبة كبسها وضغطها ،دون إغفال طاقة املطرح احلجمية الباقية
للتخزين.
عدم تثمني النفايات وحتمل املفوض خلسارة مالية مهمة
ال يعمل الطرفني املتعاقدين على إعادة تدوير ( )recyclageوتثمني النفايات املودعة باملطرح العمومي ،مما ينتج عنه
خسارة على الصعيدين البيئي واملالي .تقدر قيمة اخلسارة املالية الناجتة عن هذه املمارسة بحوالي 134.023.975,00
درهم .هذا املبلغ ال يتضمن قيمة اخلسارة املرتبطة بعدم تثمني النفايات العضوية.
عدم احترام االلتزامات التعاقدية املتعلقة باإلدالء باملستندات والوثائق التقنية واملالية واحملاسبية
ال حتترم الشركة املفوض إليها التزاماتها التعاقدية فيما يخص اإلدالء باملعلومات والتقارير املتعلقة بتدبير واستغالل
املطرح العمومي ،إذ لوحظ أنه ال يتم اإلدالء للمفوض بأي وثيقة منصوص عليها في العقد وفي األنظمة املعمول بها
في هذا اجملال.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعداد خطة لتنظيم واستغالل املطرح العمومي؛
— —تسوية الوضعية القانونية للمطرح العمومي واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي انهيار النفايات ووصولها ألراضي
األغيار احملادية للمطرح؛
— —إجراء إحصاء شامل ملنتجي النفايات ووضع نظام مناسب إليداع نفاياتهم باملطرح يأخذ بعني االعتبار
الطريقة العملية لتفريغها املنصوص عليها في العقد؛
— —االقتصار على إيداع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها باملطرح العمومي بالنظر لطبيعته اجلماعية؛
— —دعوة الوحدات االقتصادية إلخضاع نفاياتها لتحاليل تتم من طرف مختبرات معترف به كما تنص على ذلك
القوانني اجلاري بها العمل؛
— —ممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية اخملولة للمفوض لإليفاء بااللتزامات التعاقدية فيما يتعلق بشرطة
الورش داخل وحول املطرح العمومي؛
— —التأكد من صدقية االحصائيات املتعلقة بكميات وتركيبة النفايات عبر تعميم وزنها ومراقبتها عند مدخل
املطرح العمومي؛
— —حث الشركة املفوض إليها على وضع املنشئات والبنى التحتية األساسية باملطرح كما ينص على ذلك
العقد؛
— —وضع آلية وقائية حتد من ترك النفايات املرتبطة بعمليات البناء والهدم على قارعة الطرق العمومية؛
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— —منع مزج األتربة بالنفايات لتفادي تلوثها واحملافظة على البيئة وترشيد استغالل الطاقة االستيعابية
للمطرح؛
— —اجناز دراسات تأثير السوائل وعصارة النفايات «الليكسيفيا» والغاز احليوي «البيوغاز» على املوارد الطبيعية
وصحة السكان اجملاورين للمطرح واتخاذ التدابير التقوميية والتصحيحية الالزمة؛
— —وضع آلية مناسبة لتثمني النفايات العضوية وغير العضوية وإذا أمكن األمر ذلك اعتماد احللول األكثر فعالية؛
— —وضع خطة عمل استعجالية للوقاية واحلد من انتشار احلرائق داخل املطرح؛
— —تعقيم املطرح لتفادي انتشار وتكاثر نواقل األمراض؛
— —منع كل األشخاص واجلهات غير املرخص لها من ولوج املطرح العمومي واعتماد آلية مناسبة ملراقبته؛
— —دعوة الشركة املفوض إليها لإلدالء بكل الوثائق واملستندات املرتبطة بتدبير املطرح العمومي املنصوص عليها
في العقد؛
— —حث الشركة املفوض إليها على اجناز املسح الطبوغرافي السنوي للمطرح للتحكم في تطوره وتقدير طاقته
فيما يخص استيعاب النفايات ودفنها؛
— —تأهيل املطرح العمومي ووضع خطة عمل قصيرة األمد إلغالقه في احترام للقوانني املعمول بها في مجال
تدبير النفايات الصلبة وحماية البيئة.

3 .3مراقبة وتتبع عقد التدبير املفوض
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات مجموعة من املالحظات تتعلق مبراقبة وتتبع بنود عقد التدبير املفوض ،أهمها يرتبط
مبا يلي:
•غياب نظام تتبع ومراقبة قادر على ضمان حكامة جيدة لبنود العقد ،يتضمن البنيات املناسبة وقواعد وطرق
التدبير التي يجب اعتمادها والوسائل واإلمكانيات الضرورية لتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع؛
•عدم احترام املساطر التعاقدية فيما يخص تبليغ اخملالفات املسجلة من طرف املوظفني واألعوان اجلماعيني
املكلفني مبراقبة وتتبع العقد ،للشركة املفوض إليها؛
•اعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخل املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع العقد؛
•عدم تقدمي مخططات احلاويات وجمع النفايات والتقارير اليومية للتنسيقيات التابعة للمقاطعات قصد
استعمالها في مراقبة عمل الشركة املفوض إليها على أرض الواقع؛
•عدم كفاية اإلمكانيات البشرية واللوجستية املوضوعة حتت تصرف املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني
مبراقبة وتتبع العقد؛
•غياب آلية خاصة باجلماعة لتدبير شكايات املرتفقني؛
•عدم مصادقة املفوض على الوثائق واملستندات املتعلقة بتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف املدلى بها
من طرف الشركة املفوض إليها وعدم استغاللها في تتبع تنفيذ العقد؛
•غياب املراقبة في شقيها املادي واملالي فيما يخص التجهيزات ووسائل استغالل املرافق املفوضة املوضوعة
من طرف الشركة املفوض إليها؛
•عدم احترام الشركة املفوض إليها اللتزاماتها التعاقدية فيما يخص ولوج نظام معلوماتها ،وكذا ،جتهيز
مصلحة التتبع بالوسائل اللوجستية املنصوص عليها في العقد؛
•استعمال وسائل النقل التي مت وضعها رهن تصرف مصلحة املراقبة والتتبع في أغراض غير تلك اخملصصة
لها وغياب آليات املراقبة الداخلية لتفادي هذه الوضعية؛
•عدم إخضاع التدبير املفوض لعمليات التدقيق والتقييم اخلارجيني.
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عالقة بهذا املوضوع ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إحداث نظام تتبع ومراقبة قادر على ضمان حكامة جيدة لكل اجلوانب املتعلقة بالعقد؛
— —متكني اخللية الدائمة للمراقبة من قيادة تتبع تنفيذ العقد وتوفير اإلمكانيات املادية واللوجستية الضرورية
للقيام باملهام املنوطة بها بطريقة ناجعة؛
— —إعداد برامج تدخل املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع التدبير املفوض بناء على األخطار
احملدقة بتنفيذ العقد ،سيما تلك املرتبطة بعدم احترام االلتزامات التعاقدية للشركة املفوض إليها ،وكذا
تلك الواردة في التقارير املعدة من طرفها ،وذلك باستحضار أولويات التدبير املفوض؛
— —مضاعفة دورات املراقبة في عني املكان وتوثيق تدخالت املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع
العقد؛
— —اعتماد نظام تنقيط للتدخالت والعمليات املنجزة من طرف الشركة املفوض إليها بناء على العتبات املسموح
بها يتم حتديدها بحسب جودة اخلدمات املتوخاة؛
— —إعداد تقارير تلخيصية ودورية (شهرية وسنوية) لتدخالت املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع
العقد والعمل على استغاللها في تتبع التدبير املفوض؛
— —إعادة النظر في مواقيت تدخل املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع العقد وذلك باالستناد على
األنظمة املعمول في مجال تدبير شؤون املوظفني واألعوان اجلماعيني؛
— —تقدمي مخططات وبرامج تدخل مستخدمي الشركة املفوض إليها وكذا التقارير اليومية للموظفني واألعوان
اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع العقد قصد استعمالها في برمجة تدخالتهم في عني املكان؛
— —حث الشركة املفوض إليها على متكني املوظفني واألعوان اجلماعيني املكلفني مبراقبة وتتبع العقد من ولوج
نظام معلوماتها وعلى وضع الوسائل التقنية واللوجستية رهن إشارتهم كما هو منصوص عليه في العقد؛
— —وضع نظام فعال لتدبير شكايات املرتفقني على مستوى مصلحة التتبع واملراقبة؛
— —وضع نظام فعال حلفظ وأرشفة املستندات وامللفات املرتبطة بالتدبير املفوض؛
— —استغالل التقارير اليومية املعدة من طرف الشركة املفوض إليها ومقارنتها مع ما مت اجنازه على أرض الواقع
ومراقبة مدى اتساق وصحة وصدقية املعلومات واملعطيات الواردة ضمن التقارير الشهرية والسنوية؛
— —توسيع مجال تدخل املصلحة الدائمة لتتبع تنفيذ العقد ليشمل مراقبة تدبير املطرح العمومي واستغالل
اجلزء من التقارير السنوية املعدة من طرف الشركة املفوض إليها ،واملتعلق بتتبع تنفيذ االلتزامات التعاقدية
بخصوص املطرح العمومي ؛
— —مطالبة الشركة املفوض إليها باإلدالء بكل الوثائق احملاسبية واملالية املنصوص عليها في العقد بشكل ميكن
من حسن تتبعه ومراقبة تنفيذه؛
— —وضع نظام للمراقبة الداخلية مناسب لضمان استعمال وسائل النقل اخملصصة للمصلحة الدائمة للمراقبة
وللتنسيقيات التابعة للمقاطعات في إطار تتبع ومراقبة تنفيذ التدبير املفوض؛
— —تطبيق البنود التعاقدية الزجرية بخصوص كل خرق للبنود وااللتزامات املتعاقد بشأنها.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لطنجة
(نص اجلواب كما ورد)
كشف التشخيص جملة من «اخلروقات» التي تسجل على مستوى تدبير القطاع .إن النفايات املنزلية املنتجة تفوق
 300.000طن سنويا ،أي مبعدل  0,85كيلوغرام لكل مواطن في اليوم ،ال تعالج في املطرح.
«االختالالت» التي يعرفها تدبير النفايات ،أن األزبال تتكون من  70في املائة من املياه ،و عدد احلاويات غير الكافي يتسبب
في تراكم األزبال في محيطها ،إضافة إلى تخصيص مواقع غير مالئمة لها ،إذ توضع إما في مناطق بعيدة عن السكان
أو في أماكن خالية أو وسط الشوارع املكتظة .و عدم تنظيف احلاويات بانتظام ما يجعلها مصدر إزعاج للسكان نتيجة
الروائح املنبعثة منها واملنظر املقرف  ،أن شركات النظافة ال تقوم بصيانة احلاويات وال تعوض املهترئة منها ،كما أنه
تترك بعد إفراغها وسط الشارع العام مما يؤدي إلى عرقلة السير ويتسبب في احلوادث .ومشكل تشتيت القمامة من قبل
أشخاص معروفني بـ «ميخالة» ،ما يفرض تنظيمهم وتكوينهم في مجال إعادة استعمال وتدبيرالنفايات دون التأثير
السلبي على السكان.
وفي ما يخص اجلمع والكنس،و املشكل الذي يطرحه توقيت مرور الشاحنات ،إذ أنه غير مالئم في أغلب األوقات وعدد
الدورات غير كاف للتخلص من الكميات الهائلة من النفايات ،كما أن الشاحنات الضاغطة غير مالئمة لألزبال التي
تشكل املياه  70في املائة منها ،لذلك تولد عملية الضغط عصارة ذات رائحة كريهة تنتشر على قارعة الطريق .كما أن
غياب سالل القمامة في جل الشوارع يشجع املارة على رمي األزبال في كل مكان ،ويؤدي غياب عدد كاف من احلاويات في
األسواق العشوائية إلى أضرار كبيرة يتحملها الباعة و الزبناء والسكان اجملاورون.
مشكل غياب املراقبة داخل مطرح النفايات  ،ما ينتج عنه اندالع حرائق دائمة وانبعاث غازات سامة غالبا ما
تدفعها الرياح في اجتاه املدينة ،كما أن لعصارة املزبلة تأثير سلبي وخطير على الفرشة املائية .،كما سجل اشتغال
أطفال في سن التمدرس باملطرح في فرز النفايات في ظروف غير صحية مهددين باخلسف حتت أطنان النفايات.
وفي ما تضمنت عشرات املقترحات ،كانت مناقشتها مع أعضاء مجلس املدينة إبان إعداد دفتر التحمالت اجلديد ،ف
االجتماعات التي خصصت لدراسة هذا الدفتر ألن مقترحاتنا خرجت من جتربة ميدانية ومن حديث إلى السكان ومن
حمالت حتسيسية و توعوية».
ضرورة وضع مخطط إستراتيجي للتواصل مع السكان من قبل الشركة املكلفة ،ودعم برامج اجلمعيات البيئية
وتشجيع الفرز عند املصدر ونشر الوعي البيئي باملؤسسات التعليمية ودور الشباب واملراكز الثقافية واالجتماعية
داخل األحياء ،وكذا القيام بدراسات قصد حتديد كميات النفايات املنزلية املنتجة بكل منطقة ،ووضع حاويات كافية
في أماكن مناسبة مع تنظيفها وصيانتها بصفة دورية ،وحتويل النقط السوداء إلى حدائق ومساحات خضراء ،وحتديد
األوقات املناسبة ملرور الشاحنات بتشاور مع جمعيات السكان ووضع مناشير توضح ذلك ،وصيانة الشاحنات الضاغطة
وغسلها بصفة منتظمة مع وضع براميل الستقبال العصارة عند الضغط وتفريغها بعد املعاجلة مبجاري قنوات الصرف
الصحي .وأيضا أن تواكب خدمات الشركات بالتزام السكان.
عهدت السلطة املفوضة للشركة املفوض لها ،والتي قبلت ذلك وفقا للشروط والكيفيات املشار إليها في العقد،
صالحية استغالل ،وبكيفية حصرية في املدار موضوع امللحق للعقد ،املرافق املشار إليها فيما يلي:
— —جمع النفايات املنزلية أو املماثلة لها ،األنقاض ،النفايات ذات احلجم الكبير النفايات النباتية و نفايات الودائع الغير
املقننة ،فضال عن نقل النفايات التي مت جمعها إلى املطرح العمومي.
— —التنظيف اليدوي و امليكانيكي للشوارع قنوات مياه األمطار املمكن الوصول إليها في األيام اجلافة ،و الشواطئ،
و التجهيزات احلضرية ،فضال عن إفراغ النفايات في املطرح العمومي ملدينة طنجة احتراما للمواصفات التقنية
املنصوص عليها في هذه االتفاقية و ملحقاتها؛
— —غسل مركز املدينة و شوارعها األساسية و املدينة العتيقة.
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في سياق وضع و تنفيذ خطة متكاملة ملرفق النظافة  ،تشمل االتفاقية اخلدمات التالية:
— —جمع النفايات املنزلية أو املماثلة لها ،و النفايات ذات احلجم الكبير و نفايات الودائع الغير املقننة  ،و األراضي البور
املسيجة و الغير املسيجة ،و املسالخ و املقابر ،و محطات احلافالت و األسواق البلدية ،أسواق اجلملة ،اخلضروات
و األسماك ،أسواق األحياء ،القاعات ،أماكن املعارض ،...فضال عن نقل النفايات التي مت جمعها إلى املطرح العمومي
ملدينة طنجة؛
— —التنظيف اليدوي و امليكانيكي للشوارع و الطرق و التجهيزات احلضرية املنشأة من قبل السلطة املفوضة فضال
على نقل بقايا التنظيف و تفريغها في املطرح العمومي ملدينة طنجة؛
— —تنظيف الشواطئ املدمجة في مدار التدبير املفوض؛
— —تنظيف قنوات مياه األمطار؛
— —تنظيف احلدائق و أوعية األشجار؛
— —نبش األراضي اخلالية ،املنحدرات و جوانب الطرق التي توصل إلى املدينة؛
— —إزالة األعشاب الضارة يدويا أو كيماويا من احملاور الرئيسية للمدينة خاصة من حافات الطرق ،األرصفة ،و املزاريب؛
— —الغسل امليكانيكي ملركز املدينة ،والشوارع الرئيسية للمدينة و كذا املدينة العتيقة ...املدمجة في مدار التدبير
املفوض؛
— —إزالة الكتابة من كل اجلدران أو غيرها بكل الوسائل املالئمة.
ويتم تنفيذ اخلدمات املنصوص عليها على جميع الطرق العامة و اخلاصة املفتوحة حلركة املرور أو تلك التي ستفتح طوال
مدة العقد فضال على قنوات مياه األمطار احلالية و املستقبلية ،و الشواطئ و ذلك وفقا للشروط التعاقدية خاصة البنود
التقنية اخملصصة للخدمات املتعلقة بجمع النفايات املنزلية و التنظيف.
كما يجب على املفوض له التبرير للسلطة املفوضة عند دخول العقد حيز التنفيذ حتت طائلة الغرامات التعاقدية
املنصوص عليها ،توفره على املوارد البشرية و املادية الالزمة من أجل أحسن تسيير للخدمة املفوضة ،خاصة:
— —قائمة للسيارات و املعدات و اآلالت...
— —دليل وصفي ملساطر التشغيل الهيكلية و للمراقبة الداخلية للتدبير املفوض و لشهادة اجلودة،
— —نظام معلوماتي و تسييري،
— —املسطرة املتعلقة بشروط و أشكال تفويت العقود و كذا الترتيبات املتخذة و املتعلقة بإدارتها و مراقبتها،
— —جدول نظامي للمستخدمني و الذي يحدد خاصة شروط التوظيف و األجور و التدرج الوظيفي ملستخدمي التدبير
املفوض.
•واجبات السلطة املفوضة
احتراما ملقتضيات القانون رقم  54.05على السلطة املفوضة أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان تنفيذ
مقتضيات العقد املفوض.
•املراقبة التي متارسها السلطة املفوضة
تتوفر السلطة املفوضة جتاه املفوض له على حق املراقبة العامة (التقنية ،املالية ،التسييرية ).....للمرفق املفوض مع
احترام العقد.
متارس السلطة املفوضة مراقبتها بهدف تقييم مدى احترام املفوض له اللتزاماته برسم العقد.
حتدد السلطة املفوضة كيفيات ممارسة مراقبتها ضمن احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
وميكنها أن تفوض كليا أو جزئيا ممارسة مراقبتها لشخص أو لعدة أشخاص ذاتيني أو معنويني أو أن تستعني في ذلك بأي
شخص أو مستشار أو خبير من اختيارها.
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ميكن للسلطة املفوضة ،كلما اعتبرت ذلك ضروريا ،أن تلجأ إلى خبرة خارجية .وفي هذه احلالة ،يخضع املفوض له لنفس
االلتزامات جتاه هذه اخلبرة اخلارجية كما هو الشأن جتاه السلطة املفوضة.
ال ميكن للمفوض له ،بأي حال من األحوال ،أن يتذرع مبمارسة املراقبة أو أي مقتضى من مقتضيات العقد لكي يتملص،
كليا أو جزئيا ،من أي التزام من االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب العقد.
لتمكني السلطة املفوضة من ممارسة مهمتها في املراقبة ،فإن املفوض له يلتزم بتسليمها كل الوثائق احملاسبية
والتقنية وغيرها وأن ميكنها من التعرف ،وفي عني املكان ،على كل املستندات واحملررات املتعلقة باملرفق املفوض.
تؤسس جلنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد ،وتتكون من ممثلني عن السلطة املفوضة و ممثلني عن املفوض له وممثلني عن
السلطة احمللية .ويكون للسلطة املفوضة واملفوض له نفس عدد األعضاء.
السلطة املفوضة هي اجمللس احلضري لطنجة .تكون القرارات داخل” جلنة التتبع” موضوع اتفاق .ويكون عدد األعضاء وكذا
القواعد الداخلية للتسيير والتنظيم للجنة التتبع محددة في القانون الداخلي املصادق عليه من طرف جميع األعضاء.
ويكون رئيس»جلنة التتبع» هو رئيس اجمللس البلدي لطنجة ،رئيس السلطة املفوضة .وله الصفة في أن يصادق باسم
السلطة املفوضة على كل القرارات .تعقد «جلنة التتبع» اجتماعاتها مبقر السلطة املفوضة أو في أي مكان معني في
االستدعاء.
التتبع الوثائقي  -التتبع امليداني

 1 .التتبع الوثائقي للخدمات
يلتزم املفوض له بوضع السجالت والوثائق و كذا الوسائل املعلوماتية ،و احلفاظ عليها و وضعها رهن إشارة السلطة
املفوضة كلما طلب منه ذلك.
كما أن عدم تسليم هذه الوثائق و السجالت يعتبر خرقا للعقد يتوجب بسببه تطبيق البند املتعلق بالغرامات التعاقدية.
تقرير األنشطة
يلتزم املفوض له بفتح سجل على ورق و على النظام املعلوماتي يسرد فيه يوميا األحداث التالية:
— —قائمة القطاعات التي مت تنظيفها،
— —قائمة باملسارات التي تتم معاجلتها بواسطة التنظيف اليدوي و امليكانيكي،
— —قائمة باملسارات التي تتم معاجلتها بواسطة الغسل اليدوي و امليكانيكي،
— —احلمولة اليومية  ،بالطن ،و املرمية /امللقات باملطرح،
— —تفاصيل غسل و صيانة احلاويات ( املوقع ،العدد ،الخ)
— —عدد املعدات املشغلة في اليوم و املدة التي استخدمت يها،
— —عدد الشغيلة العاملة في اليوم و التوقيت الذي عملت خالله،
— —مالحظات مختلفة متعلقة بالعمل اليومي للخدمة ،مثل األماكن التي لم يتم تنظيفها ،حوادث مختلفة و ما
شابها ذالك،
— —عموما ،أية معلومة تطلبها السلطة املفوضة لتتبع سير عمل العقد التفاوضي.
سجل الشكاوي
يلتزم املفوض له بفتح سجل تستغله السلطة املفوضة لتسجيل شكاوي املستهلكني وذلك على الورق و على النظام
املعلوماتي ،وتدون فيه الشكايات و مطالب التدخل الصادرة عن السلطة املفوضة أو األفراد.
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يجب أن يدون على هذا السجل تاريخ و ساعة استالم الشكاية ،اسم ،رقم هاتف و عنوان املشتكي و طبيعة الشكاية.
سيخصص في السجل عمودا لتسجيل املتابعة التي عرفتها الشكاوي و املطالب ,و يبقى هذا السجل دائما رهن إشارة
السلطة املفوضة.
دفتر الصيانة
يجب أن تتوفر كل السيارات و الشاحنات على دفتر الصيانة في املرأب يعمل املفوض له بتدوين اإلجراءات املتعلقة
بفحص و صيانة و إصالح السيارات و الشاحنات و كذا تاريخ دخولها في اخلدمة.
تعرض هذه الدفاتر على السلطة املفوضة كلما طالبت هذه األخيرة بذاك على أن تدون املعلومات التالية فيه بانتظام:
— —اسم السائق،
— —عدد كيلومترات الذهاب و اإلياب،
— —مناطق العمل،
— —احلوادث و كل مالحظة تعتبر مفيدة للسلطة املفوضة و للمفوض له.
التقرير الشهري
ينجز املفوض له :
— — تقرير شهري يدل على مناطق اجلمع و الشاحنات املستعملة و أرقام تسجيلها واسم السائق و رقم تذكرة وزن
احلمولة املزالة و عدد الرحالت للشاحنة الواحدة وساعة اخلروج و الرجوع و كذا احلوادث التي ميكن أن تقع و أخيرا
الشكايات اليومية.
— — تقرير شهري للتنظيف يسرد فيه مناطق املنظفة ،تردد التنظيف ،اسم املسؤول على القطاع املنظف ،ساعة
بداية التنظيف و انتهائه  ،مدة ساعات العمل ،عدد املستخدمني في كل قطاع ،املعلومات املتعلقة بأيام اإلجازة
و الراحة للمستخدمني ،األرقام املعدنية للشاحنات املستخدمة في التنظيف ،عدد الكيلومتر ،املناطق املنظفة
و كذا احلوادث التي ميكن أن حتصل و الشكايات التي قدمت و احللول التي اقترحت.
هذه التقارير تقدم للسلطة املفوضة في أجل ال يتعدى السبعة أيام كاملة بعد نهاية كل شهر.

2 .2التتبع امليداني
املراقبة العينية للمظهر العام للنظافة دائمة و تتم إما في إطار برنامج تفصح تضعه السلطة املفوضة أو إثر
شكاوي يدلى بها مستقبال.
جترى زيارات املراقبة إما دون سابق إنذار أو على أساس جدول زمني يحدد مع املفوض له لإلدالء باخلدمات التي يشملها
عقد التفويض.
في حالة الطعن من قبل املفوض له تقام بحضوره عملية مراقبة تناقضية.
في حالة انتهاك محتمل ألحد بنود االتفاقية ،سيأخذ املفوض له كل اإلجراءات الالزمة بطريقة فورية وفي أجل ال يتعدى
الساعتني ( )2إلصالح الوضعية و إعادتها حلالتها العادية ،و ذلك بغض النظر على العقوبات احملتملة.
في إطار املراقبة الدائمة من طرف السلطة املفوضة ،قد تخبر هذه األخيرة املفوض له بوجود نفايات ( السائبة منها
وفي احلاويات) لم جتمع أثناء اخلدمة العادية  ،أو بوجود حاويات أصغر مما هو مطلوب أو في حالة سيئة أو تتسرب منها
روائح كريهة،الخ.
يجب في هذه احلالة على املفوض له إزالة هذه النفايات و تنظيف هذه احلاويات أو تبديلها بأخرى جديدة في آجل ال يتجاوز
األربع ساعات.
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في حالة عدم احترام مقتضيات هذا البند ،سيطبق البند  64من هذا العقد املتعلق بالعقوبات التعاقدية.
التقارير السنوية
لتتمكن للسلطة املفوضة القيام بالتتبع ،يجب على املفوض له أن يقدم لها سنويا التقارير التالية:
— —في غضون الثالثة ( )3أشهر التابعة لنهاية السنة املالية املعنية و في أجل أقصاه شهر أبريل ،عدا ما يتعلق بتقرير
مفوض احلسابات الذي سيقدم في أجل أقصاه متم شهر يونيو ،فإن املفوض له ملزم بتقدمي تقرير عن التدبير،
وتقرير تقني وتقرير مالي؛
— —يشكل عدم إنتاج و تسليم الوثائق أو املعلومات املذكورة في هذا الباب وفي األجل احملدد لها خطءا تعاقدي تطبق
عليها مقتضيات البند من هذا العقد.

3 .3التقرير التقني
يسلم املفوض له للسلطة املفوضة تقريرا تقنيا يتضمن مؤشرات حسب مستويات اخلدمة ( جمع و كنس يدوي ،الكنس
امليكانيكي ،غسل الشوارع الرئيسية و الساحات العامة ،حمالت االتصال و التحسيس أو أية عملية أخرى قام بها
املفوض له في إطار التدبير املفوض.
و في ما يلي التفصيل لذالك:
— —عدد املستخدمني العاملني في خدمات التنظيف وجمع النفايات املنزلية أو ما يشابها (حسب وتيرة اخلدمات)،
وكذا عدد املستخدمني العاملني في اخلدمات الطارئة أو الغير منصوص عليها في العقد ،مع حتديد طبيعة هذه
العمليات،
— —قائمة للطرق املنظفة تشمل طول الطريق ،عرضها ،نوعها ( طريق معبدة ،أو غير معبدة ،املساحات املتسخة ،الخ)،
— —كميات النفايات اجملموعة،
— —عدد احلاويات املستعملة ،اجملددة أو التي هي غير قابلة لالستعمال،
— —عدد القالبات الكابسة و غيرها من الشاحنات املستعملة مع حتديد الكيلومترات التي قطعتها و استهالكها
للوقود،
— —املوارد املادية املستعملة في اخلدمات الطارئة أو الغير املنصوص عليها في هذه االتفاقية،
— —العمليات الرئيسية التي مت العمل بها( حمالت لنظافة املدينة ،حمالت حتسيسية ،عمليات طارئة ،عمليات غير
مبرمجة،الخ)،
— —كيفية استغالل اخلدمات ،و التغيرات احملتملة التي أدخلت على بعض جوانب هذه اخلدمات ( الوتيرة ،املدار ،احمليط،
و بصفة عامة ،كل املؤشرات التي توفر معلومات عن تشغيل اخلدمة)،
— —املشاكل التقنية التي ميكن أن حتصل و احللول أو املقترحات التي أعطيت من أجل حلها،
— —حالة التنفيذ الفعلي لبرنامج االستثماري التعاقدي أو املعدل و املقبول من طرف السلطة املفوضة.

4 .4التقرير املالي
يجب على هذه الوثيقة أن حتدد:
— —النفقات االستثمارية السنوية مدققة حسب قسم و طبيعة االستثمار،
— —النفقات السنوية الستغالل اخلدمات( حتدد حسب الفئة و حسب الفترتني الرئيسيتني :الصيف /باقي السنة)،
— —تطور هذه النفقات بنسبة للعام املنصرم ،وكذا النفقات املتوقعة للعام القادم،
— —حجم الدخل و حالة الكشوفات املعلقة أو اخلاضعة للنزاع بني املفوض له و السلطة املفوضة،
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— —حالة اهتالك املعدات املستعملة في إطار التدبير املفوض،
— —حالة تثبيت املنقول و حالة اهتالكها،
— —اجلرود احملينة للممتلكات املستعادة،
— —اجلرود احملينة للممتلكات املأخوذة،
— —كل املؤشرات األخرى التي قد متكن من تقييم االجنازات التي سيتم اختيارها.
هذه الكشوفات يجب أن تذكر بأرقام و معلومات السنوات املالية الثالثة ( )3األخيرة.
حتتفظ السلطة املفوضة بحق التأكد من صحة املعلومات احملاسبية و اإلحصاءات املقدمة من طرف املفوض له.

5 .5التقرير التدبيري
يضم هذا التقرير الوثائق التالية:
— —حساب املنتجات و التكاليف،
— —احلساب اخلتامي،
— —جدول التمويل السنوي،
— —اجلدول املالي لبوليصات التامني اجلاري بها العمل،
— —قائمة املستخدمني حسب تخصصاتهم و درجاتهم،
— —جدول تصريحات الضمان االجتماعي،
— —حاالت الدعاوي إن كانت في الدفاع أو في طلب احلق.
تستخرج هذه العناصر من احملاسبة التحليلية التي يجب على املفوض له الشروع فيها مبجرد انطالق العمل بالعقد
التفاوضي.
يعتبر عدم القيام باحملاسبة التحليلية خطأ تعاقديا.

6 .6تقارير مفوض احلسابات
املصلحة الدائمة للمراقبة
عند دخول عقد التدبير املفوض حيز التنفيذ ،ستعني السلطة املفوضة مصلحة دائمة املراقبة .ستحدد مهمات هذه
املصلحة من طرف السلطة املفوضة طبقا ملقتضيات العقد.
ميكن ملصلحة املراقبة أن تطلب من املفوض له ،و حلساب السلطة املفوضة ،كل املعلومات التي تراها مفيدة ملزاولة
مهمة مراقبة سير العقد و التدبير املفوض للمرفق العام الذي يقوم به املفوض له ،إذا لم يفي املفوض له بهذا
الشرط ،وجب تطبيق مقتضيات البند ( 64اجلزاءات و العقوبات).

تكاليف التتبع و املراقبة
متول تكاليف مراقبة التدبير املفوض باقتطاع سنوي يساوي  1%من رقم املعامالت دون احتساب الضريبة على القيمة
املضافة للتدبير املفوض.
تبقى النسبة املئوية احملددة أعاله سارية املفعول حتى املراجعة الدورية ،حيث ميكن تغيرها بالنسبة للفترة التالية
برضا من الطرفني .يجب أن تدفع هذه املبالغ املالية في تاريخ أقصاه  31مارس من السنة املالية حلساب النظافة «ملدينة
طنجة» على أساس تقدير يتم تعديله و تصحيحه في تاريخ أقصاه  31من مارس للسنة املوالية.
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ينتج بصفة منتظمة عن كل يوم تأخير في الدفع ضريبة مالية حتسب على أساس النسبة املئوية للمردودية الداخلية
للمشروع كما هو متوقع في العقد و تدفع في احلساب املشار إليه أعاله.
تبعث اإلشعارات بالدفع ،مرفقة بحالة احلصيلة املستعملة كأساس للحساب ،للسلطة املفوضة للمراجعة واملراقبة،
خالل اخلمس عشرة أيام املوالية لعملية الدفع.
عالوة على ذلك ،عند دخول العقد حيز التنفيذ ،يجب على املفوض له أن يضع رهن إشارة السلطة املفوضة مجانا كل
الوسائل الضرورية للمراقبة والتتبع ،كما هو محدد في دفتر التحمالت( .جدول املعدات التي يأتي بها املفوض له)

حساب النظافة ملدينة طنجة
مع دخول العقد حيز التنفيذ ،يلتزم املفوض له بفتح حساب بنكي حلساب السلطة املفوضة في اخلزينة العامة مسمى
«حساب النظافة ملدينة طنجة».
و يجب تبليغ السلطة املفوضة شهريا باحلالة احملاسباتية و املالية لهذا احلساب .و تتكون مداخيل هذا احلساب مما يلي:
— —املبلغ احملدد عند بداية التدبير املفوض املتعلق بتمويل مصاريف الدراسات و املراقبة؛
— —مدخول االقتطاع من أجل متويل الدراسة و املراقبة؛
— —مدخول التعويض الناجت عن التأخير في أداء االقتطاع من أجل متويل مصاريف الدراسة و املراقبة و املبلغ املقتطع أو
املبلغ احملدد أداءه في بداية العقد؛
— —مدخول اجلزاءات و العقوبات ؛
— —املداخيل اإلضافية؛
— —فوائد توظيف الفائض املالي للحساب؛
— —اإلعانات ،القروض ،التبرعات املمنوحة للسلطة املفوضة؛
— —غيرها من املداخيل املتفق عليها بني الطرفني طبقا ملقتضيات العقد.
عند حدود املبالغ املتوفرة في «حساب النظافة ملدينة طنجة» يؤدي املفوض له مباشرة مصاريف تسيير املصلحة الدائمة
للمراقبة ،و كذا مقدمي اخلدمات املكلفني بالقيام مبهام الدراسة و تدقيق احلسابات و أشغال أخرى حلساب السلطة
املفوضة.و تخضع املصاريف املقيدة على هذا احلساب للموافقة القبلية للسلطة املفوضة أو الهيأة املفوضة منها
لذلك.
يستثمر الفائض املالي لهذا احلساب كسندات اخلزينة باتفاق مع السلطة املفوضة.
عند نهاية التدبير املفوض ،يدفع الفارق بني املبالغ املتوقعة و املبالغ املدفوعة للسلطة املفوضة و يتم تسيير هذا احلساب
على أساس اتفاقية بني السلطة املفوضة و املفوض له و التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ خالل الثالث أشهر املوالية
لبدء العقد.
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احملطة الطرقية لطنجة
أحدثت احملطة الطرقية ملدينة طنجة مبقتضى القرار اجلماعي رقم  11بتاريخ  09يناير  .1990وهي تقع بالقرب من ساحة
«اجلامعة العربية» حيث يشكل امللتقى املداري تقاطعا ألهم محاور املدينة .وحسب الفصل الثاني من القرار سالف
الذكر ،فإن هذه احملطة هي في ملكية مدينة طنجة ،وتشكل ميزانيتها جزءا من ميزانية اجلماعة حسب الفصل  9من
نفس القرار .وتتوفر احملطة على  24رصيفا وتسير من طرف  28موظفا ،كما أنها تضم  16محال جتاريا و 14شباكا و12
مكتبا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .حول تدبير املمتلكات العقارية للمحطة
1 .1عدم احترام مقتضيات القرار اجلبائي فيما يتعلق بكراء املمتلكات العقارية للمحطة
إن عقود الكراء التي مت فحصها واملوقعة بني اجلماعة احلضرية لطنجة (ج ح ط) ومستغلي املكاتب والشبابيك تبقى غير
محينة ،ذلك أن مبالغ األكرية الواردة في هذه العقود مغايرة وتقل عن تلك املنصوص عليها بالقرار اجلبائي رقم  36بتاريخ
 26فبراير  ،2008اجلاري به العمل.
من جهة أخرى ،فإن مستحقات احملطة على ذمة مستغلي الشبابيك واملكاتب تقدر على التوالي ب  12.000,00درهم
و 96.000,00درهم إلى غاية نهاية مارس  .2013ويعزى هذا األمر الى النزاع القضائي احلالي القائم بني الطرفني ،كنتيجة
لرفض مستغلي  7مكاتب للزيادات في املبالغ الشهرية لألكرية ،التي بلغت  1000,00درهم عوض  600,00درهم.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد لوحظ من خالل الزيارات امليدانية أن  12شباكا توجد في وضعية إهمال تام ،مما يؤثر سلبا على
مداخيل احملطة الطرقية ويحرمها من مداخيل شهرية ميكن تقديرها في  12.000,00درهم ،وذلك بافتراض كراء شهري
قدره  1.000,00درهم املطبق حاليا بالنسبة للشبابيك املستغلة ،أي بخسارة سنوية ميكن تقديرها في 144.000,00
درهم.
فيما يتعلق باحملالت التجارية التي تقع داخل احملطة الطرقية ،فإن عقود كرائها تبقى أيضا غير محينة واملبالغ الواردة
فيها غير مطابقة لتلك املنصوص عليها في القرار اجلبائي اجلاري به العمل .أما بخصوص الباقي استخالصه املتعلق
مبستغلي الشبابيك واملكاتب واحملالت التجارية ،فيقدر على التوالي ب  12.000,00درهم و 96.000,00درهم و6.000,00
درهم ،أي ما مجموعه  114.000,00درهم.

2 .2كراء واجهات احملطة الواقعة ضمن امللك اجلماعي العمومي بدون رخص اإلستغالل مسلمة من طرف
اجلماعة
تقوم اجلماعة احلضرية لطنجة باستخالص مبلغ سنوي قدره  31.000,00درهم مقابل استغالل واجهات  7محالت تقع
داخل احملطة وتدخل ضمن امللك اجلماعي العمومي .وميثل هذا املبلغ تطبيق مبلغ  * 50درهما لكل متر مربع على
مساحة  137متر مربع لكل محل ،مع إضافة مبلغ  900,00درهم عن كل ثالثة أشهر يتعلق باستغالل مشواة ،أي ما
مجموعه  31.000,00درهم سنويا ،في حني لوحظ أن اجلماعة لم تسلم أية رخصة من أجل استغالل هاته الواجهات،
وذلك خالفا ملقتضيات الباب  34من القانون رقم ( 30.89مقتضيات انتقالية سارية املفعول مبقتضى القانون رقم .)39.07
على ضوء ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي اجلماعة احلضرية لطنجة باتخاذ اإلجراءات التالية:
— —القيام في أقرب اآلجال بتحيني مجموع العقود املوقعة مع مستغلي املكاتب والشبابيك ،من أجل مطابقتها
هذا املبلغ ميثل املبلغ احملدد مبوجب القرار اجلبائي اجلاري به العمل واملطبق على أكشاك الهاتف.

*
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مع مبالغ الكراء املنصوص عليها في القرار اجلبائي اجلاري به العمل ؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الباقي استخالصه ومضاعفة اجملهودات من أجل تتبع النزاعات القضائية
القائمة مع املستغلني الذين رفضوا الزيادات في السومة الكرائية؛
— —القيام مبا هو ضروري قصد استغالل  12شباكا املوجودة في وضعية إهمال تام (حتضير كناش حتمالت لهذا
الغرض واإلعالن عن طلب عروض)؛
— —تسوية وضعية واجهات احملطة عن طريق تقدمي مستغليها لطلبات الترخيص ،وذلك من أجل ضمان استغالل
قانوني لهاته الواجهات؛
— —حتديد اإلتاوات الواجب أداؤها من طرف مستغلي الواجهات لفائدة اجلماعة مقابل استغالل امللك اجلماعي
العمومي ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية املعمول بها.

ثانيا .حول تسيير احملطة الطرقية
1 .1تسجيل خسارة على مستوى املداخيل نتيجة قصور في استخالص الواجبات القانونية
من خالل مقارنة املبالغ السنوية للمداخيل املتوقعة املتعلقة بانطالق وعبور مختلف احلافالت من وعبر احملطة الطرقية
لطنجة اعتمادا على معطيات سنة  ،2012مع تلك املستقاة من إدارة احملطة واملمتدة من بداية سنة  2008إلى غاية
نهاية سنة  ،2012يتبني أن هناك فروقات جد مهمة تشكل خسارة على مستوى املداخيل الواجب استخالصها ،كما
يبني ذلك اجلدول التالي:
السنوات

مجموع الحقوق المستخلصة فعليا
(بالدرهم)

تقدير خسارة المداخيل (بالدرهم)

2008

2.796.218,10

5.252.141,40

2009

2.766.255,10

5.282.104,40

2010

2.837.690,90

5.210.668,60

2011

5.006.246,76

3.042.112,74

2012

5.248.864,20

2.799.495,30
21.586.522,44

المجموع

وهكذا ،فإن حافالت النقل الدولي والسياحي* ال تلج بصفة نهائية إلى داخل احملطة الطرقية لطنجة قصد إنزال املسافرين
واألمتعة ،خالفا للمقتضيات التنظيمية املعمول بها ،خصوصا املادتني األولى والثانية من قرار وزير النقل رقم  342-90بتاريخ 02
فبراير  ،1990اللتان تنصان على أنه يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين املأدون لهم بهذا اخلصوص ،أن يستعملوا منشآت
محطة النقل لطنجة ،وأنه يحضر على هؤالء حمل أو إنزال املسافرين أو األمتعة أو البضائع خارج احملطة .ويشكل أيضا هذا
االختالل خرقا للفصل ( 48الفقرة الثالثة) من القرار اجلبائي رقم  ،36اجلاري به العمل  ،الذي ينص على أن حافالت النقل الدولي
والسياحي التي تلج إلى احملطة الطرقية إلنزال املسافرين واألمتعة تؤدي واجبا قدره  150,00درهم.

جدير بالذكر أيضا أن سيارات األجرة الكبيرة املتجهة إلى املدن األخرى واملستغلة لساحات احملطة الطرقية ،مبقتضى
الفصل  32من القرار اجلماعي رقم  11بتاريخ  09يناير  1990احملدث واملنظم للمحطة الطرقية لطنجة ،ال تؤدي أي واجب،
في خرق للفصل ( 48الفقرة الرابعة) من القرار اجلبائي سالف الذكر والذي يحدد مبلغ هذا الواجب في درهمني (2,00
درهم) عن كل سفرية.

*

يتوفر أرباب شركات النقل الدولي والسياحي على مكاتب داخل احملطة من أجل بيع التذاكر.
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2 .2اختالالت ملحوظة على مستوى أمن وتنظيم احملطة
لوحظ من خالل الزيارات امليدانية أن اجلانب األمني يشكل هاجسا كبيرا ،إذ بالرغم من وجود مركز للشرطة داخل احملطة
فإن عدد رجال األمن املتواجدين بها يبقى ،حسب مسؤولي احملطة ،دومنا املطلوب لضمان األمن ،خصوصا خالل الفترات
الليلية حيث ال يتواجد أي رجل أمن في املركز كما أكد ذلك املسؤول عن احملطة .كما أن كاميرات املراقبة غير متواجدة
متاما بالرغم من دورها احليوي في تقوية اجلانب األمني.
وجتدر اإلشارة أيضا إلى أن سيارات* املوظفني واخلواص وكذا سيارات نقل البضائع ،تدخل إلى احملطة وتقوم بالتوقف
بالقرب من األرصفة بدون أي سند قانوني ،الشيء الذي قد تنتج عنه مخاطر مرتبطة بغياب أية مراقبة لهاته السيارات
وايضا باحلوادث التي ميكن أن تتسبب فيها مع احلافالت .نفس الشيء بالنسبة للخواص الذين يلجون بكل حرية إلى
األرصفة وبدون أية مراقبة ،علما أن ترخيص الدخول إلى هذه األرصفة يجب أن مينح فقط لألشخاص حاملي تذكرة سفر،
وذلك حسب الفصل  18من القرار اجلماعي رقم  11سالف الذكر.
من جانب آخر ،فإن لوحات إعالن مواقيت انطالق احلافالت واجتاهاتها منعدمة على مستوى احملطة .ويتم احلصول على
املعلومة مباشرة من الشباك او من سائقي احلافالت .كما أن فضاء اإلنتظار اخملصص للمسافرين (مقاعد اجللوس) توجد
في حالة متردية داخل احملطة وغير كافية ( 15مقعدا) بالقرب من األرصفة .كما يتم رمي األزبال بطريقة عشوائية
داخل احملطة .فيما يتعلق باملراحيض واملنشآت الكهربائية والصباغة وكذا النجارة والتلبيس ،فكلها توجد في حالة جد
مهترية.
إضافة إلى ذلك ،فإن األرصفة الواقعة داخل احملطة ليست مرقمة وال تشير إلى اجتاهات احلافالت التي من املفروض ان
تتوقف فيها ،وذلك خالفا لقتضيات الفصل  6من القرار اجلماعي رقم  11سالف الذكر .كما لوحظ وجود ممارسات ضارة
بنظافة احملطة ،من قبيل غسل وإصالح بعض احلافالت وكذا توقفها املطول داخل فضاءات الركوب.
في األخير ،لوحظ من خالل الزيارات امليدانية وجود سماسرة ووسطاء آخرين لبيع التذاكر ،الشيء الذي من شأنه إحداث
مشاكل ونزاعات بني مختلف املتدخلني على مستوى احملطة الطرقية.

3 .3إكراهات متعلقة مبوقع احملطة الطرقية
إن مدار “اجلامعة العربية” حيث تقع احملطة الطرقية يشكل نقطة التقاء احملاور الرئيسة ملدينة طنجة ،مما ينتج عنه
غالبا ازدحام وعرقلة في حركة املرور ،خصوصا خالل فترات الذروة .في هذا الصدد ،جدير بالذكر أن خروج ودخول احلافالت
من وإلى احملطة الطرقية يساهمان في تعقيد وضعية اإلزدحام التي يعرفها أصال هذا امللتقى املداري ،باإلضافة إلى غياب
املرافق الضرورية ،كساحة للوقوق أو أخرى لإلنزال السريع للمسافرين ( .)dépose-minuteكما أن سيارات األجرة وسيارات
اخلواص تتوقف بجانب الطريق عند مدخل احملطة الطرقية قصد إنزال أو إركاب املسافرين ،مما يؤدي إلى مزيد من عرقلة
حركة السير.
انطالقا مما سبق ،يوصي اجللس اجلهوي للحسابات اجلماعة احلضرية لطنجة مبا يلي:
— —القيام باجملهودات الضرورية ،بتنسيق مع الفاعلني املعنيني ،من أجل التتبع واملراقبة اليوميني للحافالت
املنطلقة والعابرة ،وذلك من أجل تقليص اخلسارة على مستوى املداخيل الواجب استخالصها؛
— —حتسيس أصحاب حافالت النقل الدولي والسياحي بضرورة احترام املقتضيات التنظيمية املعمول بها وأداء
الواجبات املستحقة لفائدة احملطة الطرقية؛
— —احلرص على احترام أصحاب سيارات األجرة املنطلقة إلى املدن األخرى ملقتضيات القرار اجلبائي املعمول به،
وذلك فيما يتعلق باستغالل الفضاءات اخلاصة باحملطة الطرقية؛
— —طلب الرفع ،بتنسيق مع السلطات اخملتصة ،من عدد رجال األمن املتواجدين باحملطة خصوصا خالل فترات
الليل؛
*
للحافالت.
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على سبيل املثال ،بتاريخ  32أبريل  ،3102متت مالحظة ما يناهز  20سيارة في ملك اخلواص ومستغلي بعض مرافق احملطة ،متوقفة بالقرب من األرصفة اخملصصة
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— —القيام بتثبيت كاميرات املراقبة في أقرب اآلجال ،نظرا لدورها احليوي في تقوية األمن والطمأنينة داخل احملطة
وفي محيطها؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد القضاء على فوضى املرور على مستوى احملطة الطرقية والتي تتسبب فيها
سيارات نقل البضائع وكذا سيارات اخلواص وموظفي احملطة؛
— —احلرص على جعل الولوج إلى األرصفة مقتصرا فقط على األشخاص حاملي تذكرة سفر ،كما هو منصوص
عليه في الفصل  18من القرار اجلماعي رقم  11سالف الذكر املقيد للدخول إلى األرصفة؛
— —البحث عن حل عملي ودائم من أجل ضمان تنظيف منتظم لكل أجزاء احملطة الطرقية؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تنظيم أفضل للمحطة ،خصوصا فيما يتعلق بترقيم األرصفة ووضع
اللوحات اإلعالنية وحتديد وجهات احلافالت ،وكذا فيما يتعلق بتنظيم وتقنني أنشطة الوسطاء مع احلرص
على حماية املسافرين من كل جتاوز ممكن؛
— —مضاعفة اجملهودات قصد بدء وتسريع وتيرة بناء احملطة الطرقية اجلديدة (حتضير الدراسات الالزمة ،اقتناء
البقع األرضية.)...

ثالثا .حتويل العقار املشيدة فوقه احملطة الطرقية إلى ملكية اجلماعة احلضرية لطنجة
تقدر املساحة اإلجمالية للعقار الذي يضم احملطة الطرقية لطنجة ب  12.168متر مربع .ويتكون من  3قطع أرضية ذات
الرسوم العقارية أرقام /17901ط و /2997ط و /1644ط .بعد القيام باألبحاث الالزمة ،لوحظ ما يلي:
— —كان املرسوم رقم  2.85.610الصادر في  18فبراير ( 1986املنشور باجلريدة الرسمية رقم  3833بتاريخ  16أبريل )1986
الذي أشار إلى أن املنفعة العامة تقضي بإنشاء محطة لنقل املسافرين عبر الطرق مبدينة طنجة ،وبنزع ملكية
القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ،يتضمن بيانات خاطئة* فيما يتعلق بالرسم العقاري رقم /4461ط؛
— —أصبح املرسوم سالف الذكر بدون مفعول نظرا لعدم ايداع مقال لدى احملكمة اخملتصة ،داخل األجل القانوني،
أي سنتني من تاريخ نشر املرسوم باجلريدة الرسمية ،من أجل استصدار حكم بحيازة العقارات املذكورة وبنقل
ملكيتها لفائدة اجلماعة احلضرية لطنجة مع حتديد التعويضات ،طبقا ملقتضيات الفصلني  17و 18من القانون
رقم  07.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباإلحتالل املؤقت؛
— —قام مجلس اجلماعة احلضرية لطنجة باملصادقة ،في إطار دورته العادية لشهر أبريل  ،2003على املوافقة على
حتيني نزع ملكية الرسوم العقارية املكونة للعقار املبنية فوقه احملطة الطرقية .غير أنه بعد ذلك لم يتم اتخاذ أية
اجراءات من طرف مصالح اجلماعة احلضرية من أجل استكمال مسطرة نزع امللكية طبقا للمقتضيات القانونية
اجلاري بها العمل؛
— —فيما يتعلق بالرسم العقاري رقم /17901ط ،جتدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من التسديد النهائي من طرف اجلماعة
احلضرية لطنجة لفائدة مالك العقار للمبلغ احملكوم به من طرف احملكمة اإلدارية بالرباط واإللتزام الكتابي للمعني
باألمر بالتخلي عن ملكية األرض موضوع الرسم العقاري املذكور آنفا لفائدة اجلماعة احلضرية ،فإن هذا األخير لم
يسجل لدى مصالح احملافظة العقارية كملك للجماعة ،وذلك بسبب احلجز التحفظي املسجل على هذا الرسم
من طرف اخلزينة العامة منذ  10يناير  ،2001على الرغم من الطلب املوجه من طرف اجلماعة إلى هذه األخيرة من
أجل اقتطاع املبلغ املتعلق بهذا احلجز التحفظي من مبلغ التعويض املمنوح ملالك الرسم العقاري املعني باألمر؛
— —بالنسبة للرسم العقاري رقم /2997ط ،قامت اجلماعة احلضرية لطنجة سنة  2005بإرسال مقترح التزام يتعلق
بهذا الرسم العقاري إلى مصالح القباضة ،وذلك من أجل القيام بأداء املبلغ موضوع اإلتفاق الودي املبرم مع الشركة
مالكة العقار املذكور .غير أن القباضة أرجعت هذا املقترح إلى اجلماعة بدعوى أن “امللف غير مفهوم وغير مكتمل”.
بتاريخ فاحت دجنبر  ،2011قامت مصالح اجلماعة باإللتزام باملبلغ الكلي ( 808.358,18درهم) حتت رقم التأشيرة ،516
ومت ترحيله إلى السنة املالية  2012مع اإلشارة إلى كون املبلغ املذكور لم يؤدى خالل نفس السنة ،الشيء الذي ميكن
القول معه أن وضعية الرسم العقاري سالف الذكر تبقى حلد اآلن غير مسكملة؛
بالنسبة للرسم العقاري رقم /1644ط في اسم شركة «نانطيز لالستيراد والتصدير ش.م ،».فإن املرسوم املذكور يشير إلى مساحة  7.967م،²
*
في حني أن املساحة املعنية هي  6.166م ²حسب جلنة التقييم التابعة للجماعة احلضرية لطنجة واجملتمعة بتاريخ  42يوليوز .1986
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— —بخصوص الرسم العقاري رقم /1644ط ،فإن اجلماعة تلقت إعذارا بتاريخ  21أكتوبر  2011من طرف احملكمة اإلدارية
بالرباط (عن طريق عون التنفيذ) ،وذلك من أجل تنفيذ القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط ،بيد أن اجلماعة لم
تتخذ أي اجراء بعد توصلها بهذا اإلعذار إلى غاية حترير هذا التقرير.
وبالتالي ،فإن عدم تسوية وضعية العقار املشيدة فوقه احملطة الطرقية لطنجة من شأنه أن ينتج عنه تكاليف إضافية
باهضة تتحملها اجلماعة احلضرية لطنجة ،بسبب الفروقات الضخمة بني املبالغ احملددة من طرف جلنة التقييم التابعة
للجماعة وتلك احملكوم بها من طرف احملكمة اإلدارية بالرباط ،أي تكاليف إضافية قدرها  25.937.594,00درهم.
وهكذا ،فإن اجلماعة احلضرية لطنجة مدعوة لتسوية الوضعية القانونية للعقار املتعلق باحملطة الطرقية ،التي
تبقى جد مقلقة ،وذلك كالتالي:
— —القيام باإلجراءات الضرورية من أجل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن القضاء في هذا الشأن؛
— —تسريع وتيرة حيازة العقار املعني باألمر وتسجيله في ملكية اجلماعة احلضرية لطنجة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لطنجة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .حول تدبير املمتلكات العقارية للمحطة
— —من أجل مالئمة السومة الكرائية املنصوص عليها بالقرار اجلبائي و ما تتضمنه عقود الكراء قامت اجلماعة بإعداد
عقود كراء جديدة طبقا للقيمة اإليجارية اجلديدة ،و نحن بصدد دعوة املستغلني لهذه احملالت ،من أجل املصادقة
على هذه العقود و ذلك في أقرب اآلجال.
— —إن اجلماعة ،و بتنسيق مع اخلازن اجلماعي ،ستولي عناية خاصة لتحصيل مستحقاتها املتعلقة باحملطة الطرقية.
— —ستسهر اجلماعة على إعداد كناش التحمالت املتعلق باستغالل الشبابيك الفارغة حيث ستعمل على إعالن
طلب عروض بشأنها في القريب العاجل.
— —لقد متت مراسلة املستغلني لواجهات احملطة قصد تقدمي طلبات احلصول على رخص االستغالل املؤقت للملك
اجلماعي العام ،حيث سيتم التنصيص في هذه الرخص على الواجبات املستحقة املنصوص عليها بالقرار اجلبائي
احمللي.

ثانيا .حول تسيير احملطة الطرقية
— —فور التوصل مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،ومن أجل تكثيف املراقبة باحملطة الطرقية ،قامت اجلماعة بدعوة
مستغلي الشبابيك مبد اإلدارة يوميا بجميع املعطيات املتعلقة بعدد الرحالت.
— —إن عملية حتسيس مستغلي حافالت النقل الدولي بدأت فعال و ذلك بإشراك أصحاب وكاالت النقل الدولي وكذا
مصالح األمن من أجل العمل على إجبار مستغلي احلافالت على ولوج احملطة الطرقية من أجل إنزال الركاب و أداء
املستحقات املفروضة عن هذه العملية.
— —ستعمل اجلماعة على عقد اجتماعات مع ممثلي سيارات األجرة من الصنف األول قصد التوصل إلى حل ملسألة
اإلتاوة املنصوص عليها بالقرار اجلبائي طبقا للقرار رقم  11بتاريخ .1990/01/09
— —من أجل توفير األمن باحملطة الطرقية ،قامت اجلماعة مبطالبة السلطات اخملتصة بزيادة عدد أفراد األمن املداومني
خاصة خالل فترة الليل ،كما ستقوم اجلماعة بإدراج مشروع نصب كاميرات املراقبة في إحدى دورات اجمللس من أجل
البث في ذلك و برمجة االعتمادات الالزمة القتنائها.
— —لقد مت اتخاذ قرار منع دخول السيارات مبختلف أنواعها إال بإذن أو بترخيص مسبق من اإلدارة.
— —كما مت إخبار إدارة احملطة بالقرار رقم  11الذي مينع مبوجب املادة  18منه على كل شخص ال يتوفر على تذكرة سفر
الولوج إلى أرصفة احملطة.
— —في انتظار بناء احملطة الطرقية اجلديدة التي سيتم تشييدها في إطار برنامج طنجة الكبرى الذي أعطى انطالقته
جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل ،ستقوم اجلماعة بصيانة املرفق احلالي و ذلك بتخصيص اعتمادات لهذه
الغاية.

ثالثا .حتويل العقار املشيدة فوقه احملطة الطرقية إلى ملكية اجلماعة احلضرية لطنجة
من أجل تنفيذ األحكام النهائية الصادرة لفائدة مالكي العقارات تقوم اجلماعة ببرمجة مبالغ مالية كل سنة حتى
تتمكن من تنفيذ األحكام القضائية بأداء املستحقات ألصحابها ،و تسهيل عملية تقييد هذه البقع في اسم اجلماعة.
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برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة طنجة
بتاريخي  14يناير  2006و 29غشت  ،2008شهدت مدينة طنجة ،توقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان ،على التوالي ،بإجناز
برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني للمدينة برسم الفترتني  2009-2006و.2013-2009
وقد كان الهدف املسطر من البرنامج األول ،املتعلق بالتأهيل احلضري ملدينة طنجة ،الذي خصص له غالف مالي قدره 705
مليون درهم ،كما ورد في ديباجة اتفاقية الشراكة املتعلقة به ،تهيئة وتأهيل اجملال احلضري للمدينة في أفق حتقيق تنمية
كبرى للجهة بكاملها ،وذلك موازاة مع بدء إجناز مشروع ميناء طنجة املتوسط باملنطقة .بينما كان البرنامج الثاني،
املتعلق بالتنمية احلضرية ملدينة طنجة ،والذي خصص له غالف مالي قدره ملياران و 400مليون درهم ،يهدف باألساس
إلى تنمية األحياء الشعبية والهامشية للمدينة ككل ،وذلك بغاية ضمان تناسق في املشهد احلضري لها ،بحيث أنه
مت تخصيص مبلغ ملياري درهم إلعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز ،رصد منها مليار و 200مليون درهم ملقاطعة بني
مكادة وحدها.
وقد مت التوافق بني األطراف املوقعة على اتفاقيتي الشراكة املتعلقتني بإجناز برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة
طنجة خالل الفترة  2013-2006على توزيع متويل البرنامجني املذكورين فيما بينها كما يلي:
توزيع متويل البرنامج

املساهمات مباليني الدراهم مبناسبة كل برنامج
برنامج التأهيل احلضري 2006-
2009

برنامج التنمية احلضرية 2009-
2013

)اجلماعة احلضرية طنجة (موارد ذاتية

240

300

)وزارة الداخلية (حصة خاصة من ض ع ق م

185

750

وزارة االقتصاد واملالية

-

500

وزارة اإلسكان والتعمير

-

350

)صندوق جتهيز اجلماعات احمللية (قرض

200

350

وكالة اإلنعاش والتنمية بأقاليم شمال
اململكة

30

150

مجلس جهة طنجة -تطوان

50

-

اجملموع

705

2.400

من جانب آخر ،نصت اتفاقيتا الشراكة املبرمتان لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة طنجة على إحداث
جلنة لإلشراف والتتبع ،تتكون من ممثلي األطراف املتعاقدة ويترأسها والي جهة طنجة-تطوان ،بحيث يعهد إليها مبهمة
اإلشراف على املشاريع املدرجة في نطاقهما ،والعمل على تتبعها وإجنازها بكل دقة وفعالية ،وذلك حسب برنامجي
االتفاقيتني املذكورتني وفي إطار احترام اآلجال احملددة لها.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
مكنت مهمة املراقبة التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات بطنجة ،والتي مت االعتماد فيها ،باألساس ،على العناصر
املسجلة من خالل دراسة وتدقيق امللفات اإلدارية والتقنية واملالية لتنفيذ  39صفقة أشغال مبرمة من قبل اجلماعة،
في إطار البرنامجني املذكورين ،خالل الفترة املمتدة ما بني بداية سنة  2006وبداية سنة  ،2012وكذا على املعطيات
التي مت التوصل إليها من خالل اللقاءات التي مت إجراؤها مع املسؤولني عن مختلف املصالح اجلماعية (مصلحة صفقات
اجلزء الثاني من امليزانية ،ومصلحة األشغال اجلديدة ،ومصلحة احلسابات ،ومصلحة املمتلكات ،ومصلحة املنازعات) من
452
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تسجيل عدد من املالحظات التي همت مختلف املراحل التي مر منها وضع وتنفيذ هذين البرنامجني .وهي املالحظات
التي وردت في التقرير موزعة على أربعة محاور رئيسة:

أوال .حتديد احلاجيات والبرمجة
1 .1عدم وضوح املساطر املتبعة في برمجة املشاريع املزمع إجنازها من قبل اجلماع
نصت اتفاقيتا الشراكة املبرمتان لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة طنجة ،كما سلف الذكر ،على
إحداث جلنة لإلشراف والتتبع ،تتكون من ممثلي األطراف املتعاقدة ويترأسها السيد والي جهة طنجة-تطوان ،بحيث
يعهد إليها مبهمة اإلشراف على املشاريع املدرجة في نطاقهما ،والعمل على تتبعها وإجنازها بكل دقة وفعالية .كما
نصت كلتا االتفاقيتني املذكورتني على أن جتتمع اللجنة املذكورة كل ثالثة أشهر على األقل .إال أن املالحظ أن أعمال هذه
اللجنة ال يتم توثيقها ،كما أن مصالح اجلماعة ال تتوفر على أي محاضر الجتماعاتها ،مما ال ميكن من معرفة آليات اتخاذ
القرارات داخلها.

2 .2عدم إشراك مصالح اجلماعة في املراحل املتعلقة بطلب وتتبع إجناز الدراسات التقنية للمشاريع
املبرمجة
تبني أن جميع الدراسات التقنية املتعلقة بالصفقات املبرمة من قبل اجلماعة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية
احلضريني لطنجة قد مت طلب تنفيذها من قبل وكالة اإلنعاش والتنمية بأقاليم شمال اململكة باعتبارها صاحبة املشروع،
وأن مختلف مصالح اجلماعة ،وخاصة املصالح التقنية ومصالح التعمير واملمتلكات واملصالح املعنية األخرى ،لم يتم
إشراكها ال في حتديد احلاجيات الواجب تلبيتها وال اإلكراهات الواجب رفعها وال في اإلشراف على أعمال الدراسات ،بل
إنها لم تكن تخبر حتى بوجود دراسات في طور اإلجناز.

3 .3قصور اجلماعة في حتديد طبيعة وحجم األشغال الواجب إجنازها مبناسبة بعض الصفقات
تبني أن اجلماعة لم تقم بالتحديد الدقيق لطبيعة وحجم األشغال الواجب إجنازها في بعض صفقات األشغال املبرمة،
ذلك أن نسبة إجناز بعض الصفقات عند االنتهاء من األشغال كانت تتراوح بني  25و 67باملائة ،مقارنة مع املبالغ األصلية
للصفقات ،ويتعلق األمر بالصفقات رقم  63/ CUT/06ورقم  64/ CUT/06ورقم  20/ CUT/08ورقم  22/ CUT/08ورقم
 23/ CUT/08والتي تتعلق بتهيئة بعض الطرق بتراب اجلماعة.
باملقابل ،عرف تنفيذ ثالث صفقات أخرى ،رقم  59/ CUT/06ورقم  22/ CUT/07ورقم  ،15/ CUT/06زيادة في حجم األشغال
املطلوبة وإجناز أشغال إضافية مما أدى إلى الرفع من قيمة الصفقات املذكورة وكذا إلى إبرام عقدين ملحقني مبناسبة
صفقتني منها.
ث

ث

ث

4 .4عدم إصدار اجمللس اجلماعي أية مقررات لتحديد الطرق احملدثة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل
والتنمية احلضريني
تبني أن اجمللس اجلماعي للجماعة احلضرية طنجة لم يتخذ أية مقرارات تسمح بتحديد الطرق العامة املعينة فيها
العقارات الالزمة لشق الطرق في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني بتراب اجلماعة ،وذلك رغم أن أغلبية
الطرق واألزقة املراد إصدار قرارات حتديد بخصوصها هي محدثة أصال ،ولم يعد يتعلق األمر في الواقع ،بالنسبة للمجلس
اجلماعي ،إال بتمكني اجلماعة من سلوك اإلجراءات القانونية املتعلقة مبسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة بهدف
تسوية الوضعية القائمة وتعويض مالكي العقارات املتضررين من إجناز املشاريع املذكورة.
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5 .5عدم إصدار اجمللس اجلماعي ألي مقررات ملباشرة مسطرة نزع امللكية للعقارات احملدثة فيها مساحات
خضراء
تبني أن اجمللس اجلماعي لم يتخذ طيلة فترة إجناز املشاريع الداخلة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني أي قرار
ملباشرة مسطرة نزع امللكية للعقارات احملدثة فيها مساحات خضراء ،وذلك رغم أن أغلبية املساحات اخلضراء هي محدثة
أصال ،ولم يعد يتعلق األمر في الواقع ،بالنسبة للمجلس اجلماعي ،إال بتمكني اجلماعة من سلوك اإلجراءات القانونية
املتعلقة مبسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة بهدف تسوية الوضعية القائمة وتعويض مالكي العقارات
املتضررين من إجناز املشاريع املذكورة.

6 .6تكبيد اجلماعة خسائر مالية نتيجة عدم سلوكها مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة
قبل الشروع في إجناز املشاريع
لوحظ أن اجلماعة لم تبادر ،قبل الشروع في إجناز املشاريع املبرمجة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ،إلى
سلوك املساطر القانونية املتعلقة بنزع ملكية العقارات الالزمة إلجناز املشاريع املذكورة ،األمر الذي أدى إلى تكبيد مالية
اجلماعة خسائر مرتبطة باجلوانب التالية:
— —عدم استفادة اجلماعة من املداخيل املتعلقة مبساهمة أرباب العقارات اجملاورة للطرق العامة في نفقات جتهيزها
وتهيئتها ،والتي كان من املمكن حتصيلها في حال ما سلكت املساطر القانونية املتعلقة بتحديد الطرق العامة
وبنزع امللكية من أجل املنفعة العامة من البدء؛
— —دخول اجلماعة كطرف في دعاوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل مالكي العقارات املتضررين من حالة وضع اليد
التي مت بها التصرف في عقاراتهم املشمولة باملشاريع املنجزة من طرفها ،وما يستلزمه ذلك من توكيل محامني
للترافع في القضايا وتتبع امللفات الرائجة واملساطر وما يترتب عن ذلك من مصاريف؛
— —ارتفاع مبالغ التعويض املطالب بها ،في النزاعات املعروضة أمام القضاء ،من قبل مالكي العقارات املتضررين
من الوضعية املذكورة ،وذلك مقارنة مع املبالغ التي كان من املمكن تعويضهم بها لو مت سلوك مسطرة نزع
امللكية للمنفعة العامة في وقتها ،بحيث أنه في حالة املشروع املتعلق بتوسعة شارع طارق بن زياد ،ورغم أن عدد
الدعاوى املرفوعة ضد اجلماعة ،لم يتجاوز ثمانية من أصل عدد مالكي العقارات املتضررين من إجناز هذا املشروع،
إال أن األحكام الصادرة بخصوصها عن احملكمة اإلدارية بالرباط كانت كلها ضد اجلماعة ،بحيث ألزمتها بتعويض
املتضررين مبا مجموعه  2.007.000,00درهم ،في حني أن مجمل ما أنفقته اجلماعة نظير أشغال تهيئة الشارع
املذكور مبوجب الصفقة رقم  60 /CUT/06املتعلقة بتهيئة الطريق والصفقة رقم  06/ CUT/64املتعلقة بتهيئة
املساحات اخلضراء لم يتعد مبلغ  7.286.627,75درهم.
ب

ث

 7 .7إغفال البرنامجني لرصد اعتمادات مالية لتغطية نفقات نزع ملكية األراضي الالزمة لتنفيذ
املشاريع املسطرة
تبني أن االتفاقيتني املبرمتني لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني لم تأخذا بعني االعتبار ،في حتديد الكلفة
اإلجمالية إلجناز املشاريع املبرمجة ،تكاليف تعويض مالكي األراضي املعنية باملشاريع املتعلقة بتوسعة الطرق أوشق
طرق جديدة أو إحداث مساحات خضراء ،بحيث تبني أن قيمة التعويضات عن نزع ملكية األراضي الالزمة إلجناز املشاريع
املذكورة بإمكانها ،في بعض احلاالت ،أن تفوق بكثير كلفة األشغال املنجزة.

8 .8قصور الدراسات املنجزة في اإلحاطة باإلكراهات املرتبطة بتوفير الوعاء العقاري الالزم لشق طرق
جديدة أوتوسعتها
تبني أن الدراسات التقنية املنجزة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني لم تأخذ بعني االعتبار ،عند وضع
تصاميم املشاريع املبرمجة ،كامل اإلكراهات املتعلقة بتوفير الوعاء العقاري ،وذلك نتيجة شق بعض الطرق أو توسعتها
على حساب أراضي خواص أو مع وجود مشاريع بنيوية مبرمجة أو قيد التنفيذ أو وجود مشاريع عقارية مرخص لها
من قبل اجلماعة نفسها .كما تبني أن اللوائح التجزيئية جملموعة من الطرق احملدثة أواملهيئة مبوجب برنامجي التأهيل
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والتنمية احلضريني ،لم يتم إجنازها إال خالل سنة  2010مبناسبة تنفيذ الصفقة رقم  2010/72املبرمة من قبل وكالة
اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم شمال اململكة.

9 .9قصور الدراسات في اإلحاطة بكامل اإلكراهات التقنية التي قد تعترض إجناز أشغال شق وتهيئة
الطرق
تبني أيضا أن الدراسات التقنية املنجزة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني لم تأخذ بعني االعتبار
اإلكراهات التي يتم الوقوف عليها أثناء شق الطرق أو توسعتها ،وذلك من قبيل شبكات توزيع املاء والكهرباء والتطهير
السائل وخطوط الهاتف .وهو األمر الذي نتج عنه ،في العديد من احلاالت ،تأخير إجناز األشغال ،كما يشهد على ذلك
العدد الكبير ألوامر التوقف واالستئناف الصادرة مبناسبة تنفيذ عدد من الصفقات ،بينما نتج عنها في حاالت أخرى،
إيقاف إجناز األشغال كليا.

1010برمجة مشاريع تهيئة وشق طرق في غياب املرافق األساسية
تبني أنه ،في بعض احلاالت ،متت برمجة إجناز أشغال تتعلق بتهيئة أو شق طرق في حني أن شبكة الصرف الصحي لم تكن
متوفرة بعد .وهو األمر الذي متت مالحظته مبناسبة مراقبة ملف الصفقة رقم  23/ CUT/08مببلغ 7.976.760,00درهم
لتهيئة الطرق مبقاطعة بني مكادة ،حيث إنه لم يتم إجناز أشغال التهيئة املبرمجة في إطار الصفقة في شارعي املنظر
اجلميل وكورزيانة ،وذلك لعدم جتهيز املنطقتني املعنيتني بشبكة الصرف الصحي .أما في حالة شارع القدس فقد تبني
أنه مت إجناز أشغال تهيئة الشارع املذكور وأرصفته وجتهيزه باإلنارة العمومية في حني أن شبكة صرف مياه األمطار ال
تغطي كامل الشارع املذكور.

1111شروع اجلماعة في مسطرة طلب العروض رغم عدم توفرها على االعتمادات املالية الكافية
من خالل دراسة ملفات مجموعة من الصفقات املبرمة من قبل اجلماعة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية
احلضرية تبني أنه مت اإلعالن ،في بعض احلاالت ،عن طلبات العروض وعقد جلسات فتح األظرفة املتعلقة ببعض الصفقات
في حني أن اجلماعة لم تكن تتوفر بعد على االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذها.

1212عدم وفاء اجلماعة بكامل التزاماتها في توفير مساهمتها املنصوص عليها في اتفاقيتي الشراكة
مبقتضى اتفاقيتي الشراكة املبرمتني لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني فقد التزمت اجلماعة بتوفير ما قدره
 240مليون درهم من مواردها الذاتية إلجناز برنامج الـتأهيل احلضري برسم الفترة  2009-2006ومن ثمة توفير ما قدره 300
مليون درهم إلجناز برنامج التنمية احلضرية برسم الفترة  .2013-2009إال أن املالحظ أن مجموع االعتمادات املوفرة من قبل
اجلماعة من مواردها الذاتية خالل الفترة املمتدة من سنة  2006إلى سنة  2009لم يتجاوز  161مليون درهم ،بينما لم يتم
تخصيص أية اعتمادات من املوارد الذاتية للجماعة للفترة املمتدة من سنة  2009إلى سنة .2013

1313قصور البرمجة في تنسيق إجناز مختلف أجزاء مشاريع تهيئة وشق الطرق
تبني أن برمجة املشاريع املتعلقة بتهيئة الطرق ال تتم ،في بعض احلاالت ،بشكل منسق ووفق تراتبية تضمن إمتام
املشروع بشكل مقبول داخل آجال معقولة ودون أن يتسبب إجناز األشغال الالحقة باإلضرار مبا مت إجنازه من قبل .ويتعلق
األمر باحلاالت املسجلة مبناسبة إجناز مشاريع تهيئة الطريق الدائري رقم  8وشارع طارق بن زياد و شارع القدس وشارع
طنجة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على ما يلي:
— —التحديد الواضح آلليات عمل جلان تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة املبرمة من قبل اجلماعة و توثيق أعمال
اللجان املنبثقة عن تلك االتفاقيات؛
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— —إشراك مختلف األقسام واملصالح اجلماعية املعنية في وضع البرامج االستثمارية للجماعة وإجناز الدراسات
التقنية املتعلقة بها حرصا على بلوغ األهداف املسطرة؛
— —التحديد الدقيق لطبيعة وحجم األشغال الواجب إجنازها قبل إبرام الصفقات املتعلقة بها؛
— —إصدار مقررات حتديد الطرق املزمع إحداثها مبا ميكن اجلماعة من سلوك مسطرة نزع ملكية العقارات املعنية
قبل الشروع في إجناز األشغال؛
— —احترام املساطر القانونية لنزع ملكية العقارات املعنية بإجناز املشاريع املبرمجة؛
— —رصد وبرمجة االعتمادات املالية الضرورية لسلوك مسطرة نزع ملكية العقارات املعنية بإجناز املشاريع
املبرمجة؛
— —إحاطة الدراسات التقنية املنجزة بجميع اإلكراهات التقنية التي من شأنها عرقلة إجناز األشغال وتنفيذ
املشاريع املبرمجة؛
— —إجناز مشاريع تأهيل البنية التحتية بتنسيق مع باقي شركاء اجلماعة في برامج تهيئة املدينة؛
— —احلرص على توفير االعتمادات املالية الضرورية لتنفيذ املشاريع قبل اإلعالن عن طلبات العروض املتعلقة بها؛
— —الوفاء بكامل التزامات اجلماعة املالية املنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة املبرمة من قبلها.

ثانيا .تدبير طلبات العروض
1 .1عدم نشر اجلماعة لبرامجها التوقعية السنوية للصفقات املزمع إبرامها
تبني أن اجلماعة ال تعمل بصفة عامة على نشر أي برامج توقعية للصفقات التي تعتزم طرحها برسم السنة املالية
املعنية ،وذلك خالفا ملا هو منصوص عليه في مقتضيات املادة  87من املرسوم رقم  2.06.388بتاريخ  15فبراير ،2007
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها.

2 .2عدم اإلرسال القبلي مللفات طلبات العروض إلى أعضاء جلنة طلب العروض
تبني أن اجلماعة ال تعمل على احترام مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  19من املرسوم رقم  ،2.06.388سالف الذكر
والتي تنص على وجوب إرسال صاحب املشروع مللف طلب العروض إلى أعضاء جلنة العروض ثمانية أيام على األقل قبل
إرسال اإلعالن إلى النشر ،وذلك بهدف متكني أعضاء اللجنة املذكورة من إطالع صاحب املشروع على مالحظاتهم.

3 .3إغفال بعض نظم االستشارة حتديد الصنف أو الترتيب املطلوب في شهادة تكييف املقاوالت
املتنافسة
تبني أن عددا من نظم االستشارة املوضوعة من قبل مصالح اجلماعة لتقييم عروض املتنافسني في بعض الصفقات
كانت قد أغفلت حتديد إما صنف األشغال أو حتى الترتيب املطلوب من املقاولة أن تكون مصنفة فيه .وهو األمر الذي فتح
الباب أمام مقاوالت غير مصنفة بالضرورة في نوع األعمال واألشغال املطلوبة للمنافسة على نيل الصفقات املذكورة.
ويتعلق األمر بالصفقات رقم  13/ CUT/09و رقم  23/ CUT/08ورقم  22/ CUT/08ورقم  21/ CUT/08ورقم 20/ CUT/08
ورقم  19/ CUT/08ورقم  18/ CUT/08واملتعلقة بتهيئة بعض الطرق بتراب اجلماعة.

4 .4اعتماد بعض نظم االستشارة ملعايير مختلفة في تقييم العروض مبناسبة صفقات متشابهة
مبناسبة طلبات العروض املتعلقة بالصفقات رقم  18/ CUT/08ورقم  19/ CUT/08ورقم  20/ CUT/08ورقم 21/ CUT/08
و رقم  22/ CUT/08ورقم  13/ CUT/09تبني أن نظم االستشارة املتعلقة بها كانت قد اشترطت توفر املتنافسني على
شهادة التأهيل والتصنيف في القطاع ( 3أعمال التطهير ،اجملاري ،القنوات) والقطاع ( 14التلبيس) ،وذلك لتضمن هذه
الصفقات مجموعة من األشغال املتعلقة بإحداث جتهيزات صرف مياه األمطار وتلبيس أرصفة الطرقات.
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إال أنه و مبناسبة إفتحاص مجموعة من طلبات العروض املتعلقة بصفقات مشابهة للصفقات سالفة الذكر من حيث
طبيعة األشغال املطلوبة ،بل تفوقها أحيانا من حيث قيمة األشغال ذات نفس الطبيعة ،لوحظ أنه لم يتم اشتراط توفر
املتنافسني على شهادة التأهيل والتصنيف في القطاعني سالفي الذكر .ويتعلق األمر بالصفقات رقم  35/ CUT/09ورقم
 13/ CUT/10ورقم  16/ CUT/10ورقم .01/ CUT/12
ث

ث

ث

ث

5 .5عدم صحة حسابات تقييم العروض املالية ملتنافسني مبناسبة طلبي عروض
من خالل مراقبة محضري جلستي فتح األظرفة للصفقتني رقم  04/ CUT/07مببلغ  37.186.879,80درهم ،املتعلقة
بإجناز أشغال تهيئة طريق اجملزرة العمومية ،ورقم  24/ CUT/07مببلغ  5.198.096,76درهم ،املتعلقة بإجناز أشغال تهيئة
أرصفة الطريق الدائري رقم  ،8تبني أنه ،خالفا للمقتضيات املنصوص عليها في نظامي االستشارة املوضوعني للصفقتني
املذكورتني ،مت استعمال العروض املالية ملتنافسني مقصيني في مرحلة التقييم التقني في حسابات تقييم العروض
املالية املقدمة من قبل املتنافسني املقبولني عقب مرحلة تقييم العروض التقنية .مما أدى ،بالتالي ،إلى عدم صحة
التقييم النهائي احملصل عليه من قبل املتنافسني النهائيني.

6 .6عدم توضيح محضر جلنة طلب العروض ملبررات إقصاء بعض املتنافسني
من خالل مراقبة محضر جلسة فتح األظرفة للصفقة رقم  24/ CUT/07مببلغ  5.198.096,76درهم واملتعلقة بإجناز
أشغال تهيئة أرصفة الطريق الدائري  ،8تبني أن اللجنة قامت بإقصاء شركة’’ ’’Vوالتجمع املكون من الشركتني  SDTNوCTR
بداعي وجود نقص في العرضني التقنيني املقدمني من قبلهما .إال أن احملضر املذكور ال يتضمن أية إشارة إلى طبيعة
النقص الذي متت مالحظته .كما أن محضر جلسة اللجنة التقنية الفرعية لم يتضمن أي تنقيط للعروض التقنية
للمتنافسني املذكورين ،وذلك بالرغم من أن نظام االستشارة املوضوع لهذه الصفقة نص على إلزامية تنقيط العرض
التقني للمتنافسني.

7 .7إقصاء متعهدين من التنافس على طلبات عروض مببررات غير موضوعية
من خالل مراقبة محضر جلسة جلنة طلب العروض املتعلقة بالصفقة رقم  77/ CUT/06مببلغ  1.159.836,00درهم
واملتعلقة بإجناز أشغال تهيئة مجموعة من ملتقيات طرق باإلشارات الضوئيـة ،تبني أن اللجنة املذكورة قامـت بإقصاء
شـركة « »Eبداعـي عدم تقديـمها الكاتـالوج ( )le Catalogueاخلاص بالتجهيزات موضوع الصفقة .إال أنه وبالرجوع
إلى بنود دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة املذكورة وكذا نظام االستشارة املوضوع من أجلها لم يتم العثور على
أي مقتضى ينص صراحة على تقدمي الوثائق املذكورة.
كما مت إقصاء الشركة املسماة « »Oمن التنافس على الصفقتني رقم  13/ CUT/10مببلغ  21.286.620,00درهم واملتعلقة
بإجناز أشغال تهيئة شارع القدس الشطر األول ورقم  10/ CUT/16مببلغ  38.896.020,00درهم واملتعلقة بإجناز أشغال
تهيئة شارع طنجة بدعوى الطابع املؤقت لشهادة التكييف والتصنيف املسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل.

8 .8عدم تضمن امللفات احملتفظ بها من قبل اجلماعة العناصر التي كانت سببا في إقصاء بعض
املتعهدين
مت إقصاء شركة « »E.Gمن املنافسة برسم الصفقة رقم  15/ CUT/08وكذا شركة «  »Sمن املنافسة برسم الصفقة
رقم  29/ CUT/08لعدم حصولهما على احلد األدنى من النقاط في مرحلة التقييم التقني لعرضيهما .إال أن املالحظ أن
ملفي الصفقتني املذكورتني املدلى بهما للمجلس من قبل اجلماعة ال يتضمن أية وثائق أو مبررات تؤكد صحة التنقيط
الذي مت اعتماده في تقييم امللفني التقنيني للشركتني املذكورتني .في حني أن املادة  45من املرسوم رقم  2.06.388تنص
بشكل واضح على وجوب احتفاظ صاحب املشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املتنافسني ملدة خمس سنوات
على األقل.
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9 .9قصور نظم االستشارة في وضع آليات للتدقيق في حقيقة توفر اإلمكانات البشرية والتقنية املصرح
بها من قبل املتعهدين في عروضهم
تبني أن نظم االستشارة املوضوعة من قبل اجلماعة ال تأخذ بعني االعتبار ،خالل مرحلة تقييم العروض التقنية للمتنافسني،
عدد وطبيعة الصفقات احملصل عليها سلفا من قبلهم مع اجلماعة وتأثير ذلك على قدرتهم على تخصيص الوسائل
البشرية والتقنية واآلليات الالزمة إلجناز األشغال املطلوبة في أوراش متعددة مفتوحة في نفس الوقت ،بحيث أن أي
متنافس بإمكانه التقدم بنفس العرض التقني عن إمكاناته البشرية والتقنية في عدة طلبات عروض ،حتى وإن كانت
مبرمجة في نفس التاريخ ،دون أن يثير ذلك اإلشكال املتعلق مبدى قدرة اإلمكانات املذكورة على تلبية متطلبات إجناز
األشغال املتعلقة بصفقات متعددة باجلودة املطلوبة وداخل اآلجال احملدد.

1010عدم دقة حتديد بعض األثمان األحادية املضمنة في بيانات األثمنة التقديرية لبعض الصفقات
تبني أن الثمن التقديري املوضوع من قبل اجلماعة لبعض األشغال املطلوبة ،في بيانات حتديد األثمان التقديرية ملبالغ عينة
من الصفقات ،يكون إما منخفضا أو مفرطا بشكل ملحوظ مقارنة مع األثمنة الواردة في العروض املالية للمتنافسني
على نيل الصفقة .وهو األمر الذي يؤدي ،في بعض األحيان ،إلى أن تكون األثمنة األحادية الواردة في العروض املقدمة من
قبل نائل الصفقة إما مفرطة أو منخفضة بشكل غير عادي ،وذلك على أساس املقاييس املنصوص عليها في املادة 40
من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر.

1111إغفال مصالح اجلماعة إعالم نائلي الصفقات باإلشهاد على مقترحات االلتزام املتعلقة بها
تنص املادة  65من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  03يناير  ،2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها ،على أنه يتعني على اآلمرين بالصرف ،قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو اخلدمات أو تسليم التوريدات ،أن
يبلغوا مع املصادقة إلى املقاول أو املورد أو اخلدماتي املعني ،مراجع اإلشهاد الذي مت وضعه على بطاقة اإلرساليات املتعلقة
بالصفقات وسندات الطلب واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود امللحقة إن وجدت .إال أن املالحظ أن مصالح اجلماعة ال
تعمل على احترام هذه املقتضيات ،بحيث أنه ال يتم إعالم املقاولني مبراجع اإلشهاد الذي مت وضعه على بطاقة اإلرساليات
املتعلقة بالصفقات.

1212تسجيل تأخر في حصول اجلماعة على تأشيرة اخلازن اجلماعي على مجموعة من الصفقات
تبني أن تأشيرة اخلازن اجلماعي على بعض الصفقات كانت تأتي بشكل متأخر مقارنة مع تاريخ انعقاد جلسات جلان
طلبات العروض .ذلك أن التأشيرات املتعلقة مبا يقارب  28صفقة من أصل  37صفقة مبرمة بواسطة طلبات العروض
املفتوحة استلزم صدورها أكثر من شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد جلسة جلنة طلب العروض ،وفي حالتني اثنتني أكثر
من سنة.

1313تسجيل تأخر في حصول اجلماعة على مصادقة سلطة الوصاية على مجموعة من الصفقات
تبني أن حصول اجلماعة على تأشيرة سلطات الوصاية على بعض الصفقات كان يستغرق وقتا طويال مقارنة مع تاريخ
تأشيرة اخلازن اجلماعي .ذلك أن عددا مهما من التأشيرات املذكورة استلزم وضعها على الصفقات أكثر من شهر واحد
( 14صفقة من أصل  40صفقة مبرمة) ،وفي بعض احلاالت استغرقت أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ حصول
اجلماعة على تأشيرة اخلازن اجلماعي.

1414عدم االحتفاظ مبلفات طلبات العروض امللغية أو غير املكتملة
تبني أن اجلماعة تعمد في بعض األحيان إلى إلغاء طلبات العروض التي تقوم باإلعالن عنها ،وفي أحيان أخرى تعمل على
إيقاف املسطرة في إحدى مراحلها .إال أن املالحظ أن اللجنة املكلفة باملراقبة لم تتمكن من احلصول على ملفات طلبات
العروض امللغية أو التي لم يتم إمتام املساطر املتعلقة بها ،قصد التحقق من احترام املقتضيات التنظيمية املقننة ملثل
هذه احلاالت ،وذلك لعدم ايالء املصالح اخملتصة أهمية للمحافظة على امللفات املذكورة.
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1515قصور في توثيق بعض اإلجراءات املتخذة خالل املرحلة اإلدارية لطلب العروض
تبني أن بعض اإلجراءات اإلدارية املتعلقة مبسطرة طلبات العروض ال يتم توثيقها ،داخل مصلحة صفقات اجلزء الثاني
من امليزانية ،وذلك من قبيل تبليغ االستدعاءات إلى أعضاء جلنة طلبات العروض ،وتسليم ملفات طلبات العروض إلى
املوظف املسؤول عن تسليمها إلى املقاولني ،وكذا اإلجراءات املتعلقة مبراسلة احملاسب للتأشير على الصفقات وباحلاالت
التي مت فيها رفض وضع التأشيرة املذكورة ،وكذا اإلجراءات املتعلقة مبراسلة سلطة الوصاية من أجل املصادقة على
الصفقات والتوصل باملصادقة املذكورة ،بحيث أن عدم توثيق مثل هذه اإلجراءات ال يسمح بإجراء أية مراقبة داخلية أو
خارجية تهم مدى احترام املساطر القانونية وكذا حتديد املسؤوليات في حال عدم احترامها.

1616قصور في حتديد املهام املسندة إلى مصلحة الصفقات وغياب آليات التتبع والتنسيق مع املصالح
األخرى
تبني أن التنظيم اإلداري داخل اجلماعة ال يسمح بالتحديد الواضح ملسؤوليات كل مصلحة على حدة وكذا املهام املوكلة
لها والتنسيق بني مختلف املصالح .ومن ذلك أن اجلهة املسندة إليها مسؤولية تبليغ املقاولني مصادقة سلطة الوصاية
على الصفقات املبرمة معهم غير محددة بشكل واضح ،كما تبني أن هناك خالفا بني رؤساء املصالح اإلدارية والتقنية
واملالية باجلماعة حول اجلهة املنوط بها مطالبة املقاولني بتقدمي التأمينات املنصوص عليها قانونا .من جهة أخرى ،تبني
أن اآلليات واملساطر اإلدارية املتبعة داخل اجلماعة ال تسمح ملصلحة الصفقات بتتبع تقدم تنفيذ الصفقات واستباق
اإلجراءات الواجب القيام بها في حينها ،خاصة في غياب نظام معلوماتي ميكن من جتميع وعرض املعلومات والبيانات
املتعلقة بتقدم مسطرة تنفيذ الصفقات.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باحلرص على ما يلي:
— —نشر برامج اجلماعة التوقعية السنوية للصفقات املزمع إبرامها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
املعمول بها؛
— —اإلرسال القبلي مللفات طلبات العروض إلى أعضاء جلنة طلب العروض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
املعمول بها؛
— —نشر اإلعالنات عن طلبات العروض وفق الكيفيات املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
املعمول بها ؛
— —حتديد معايير تقييم عروض املتعهدين بشكل واضح وشفاف في نظم االستشارة املوضوعة للصفقات املبرمة
من قبلها بشكل يكفل حتقيق مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية واملساواة بني كل املتنافسني
والشفافية؛
— —التزام جلان طلبات العروض بالتطبيق الدقيق ملعايير تقييم العروض املنصوص عليها في نظم االستشارة
املوضوعة من قبلها وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها،
— —التزام جلان طلبات العروض بالتبرير الواضح ألسباب إقصاء املتعهدين في احملاضر ،مع احتفاظ املصالح اخملتصة
باإلثباتات املبررة لهذا اإلقصاء ،وذلك وفق املقتضيات املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
املعمول بها؛
— —التدقيق املسبق في صحة الوثائق املقدمة من قبل املتعهدين في عروضهم وفي البيانات التي تتضمنها،
وذلك وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها؛
— —إعالم نائلي الصفقات باإلشهاد على مقترحات االلتزام املتعلقة بها وفق ما هو منصوص عليه في املقتضيات
التشريعية والتنظيمية املعمول بها؛
— —احلصول على التأشيرات القانونية على الصفقات املبرمة من قبل اجلماعة في آجال معقولة؛
— —احتفاظ املصالح اخملتصة مبلفات طلبات العروض امللغية أو غير املكتملة ،ومببررات إلغاء أو إيقاف طلبات
العروض؛
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— —وضع نظام مراقبة داخلية فعال بحيث يكفل توثيق كافة اإلجراءات املتخذة من طرف مصالح اجلماعة خالل
مختلف املراحل اإلدارية لطلبات العروض؛
— —التحديد الواضح للمهام املسندة إلى مختلف املصالح اإلدارية اجلماعية وإرساء آليات التتبع والتنسيق فيما
بينها.

ثالثا .تدبير تنفيذ األشغال
1 .1جتاوز اجلماعة األجل القانوني لتبليغ املقاولني املصادقة على مجموعة من الصفقات
تبني أن اجلماعة جتاوزت ،في حالة  29صفقة من أصل  37صفقة متت مراقبة ملفاتها اإلدارية ،األجل القانوني لتبليغ
املقاولني املصادقة على الصفقات التي نالوها ،وذلك خالفا ملا هو منصوص عليه في املادة  79من املرسوم رقم 2.06.388
الصادر في  16من محرم ( 5فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها ،بحيث أن إحدى الصفقات بلغ عدد األيام بني تاريخي فتح األظرفة وتبليغ املصادقة املتعلقني بها إلى
 628يوم.
ورغم جتاوز أجل تبليغ املقاولني باملصادقة على الصفقات التي نالوها ،ال تقوم مصالح اجلماعة بإعمال املقتضيات القانونية
التي تنص على مراسلة املقاول ،خالل أجل  10أيام قبل انصرام األجل القانوني املذكور ،بواسطة رسالة مضمونة لإلبقاء
على عرضه ملدة إضافية معينة ،حيث كان من املمكن أن يؤدي عدم تبليغ املصادقة داخل األجل املذكور إلى حترر نائل
الصفقة من التزامه جتاه صاحب املشروع ،وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات املادة  79من املرسوم رقم  2.06.388املذكور
أعاله.

2 .2عدم مطالبة املصالح التقنية املقاولني بتقدمي التأمينات املنصوص عليها قانونا قبل الشروع في
األشغال
تبني أن املصالح التقنية للجماعة ال حترص على إدالء املقاولني املتعاقد معهم بالتأمينات املطلوبة منهم قبل الشروع في
إجناز األشغال ،وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال املنجزة حلساب الدولة ،التي تنص على أنه يجب على املقاول ،قبل الشروع في تنفيذ األشغال ،أن يوجه إلى
صاحب املشروع نسخا من وثائق التأمني الواجب عليه االكتتاب فيه لتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة واملتعلقة
بالعربات ذات احملرك املستعملة في الورش ،وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو املقاول ،وباملسؤولية املدنية
امللقاة على كاهل املقاول وصاحب املشروع ،وباألضرار التي قد تلحق باملنشآت.

3 .3عدم تدقيق املصالح التقنية في احلاالت التي يقوم فيها نائلو الصفقات بالتعاقد من الباطن إلجناز
بعض األشغال
رغم أن بعض املقاولني احلاصلني على الصفقات يلجؤون إلى تفويت إجناز جزء من األشغال املنصوص عليها في دفاتر
الشروط اخلاصة إلى شركات أخرى ،إال أن املالحظ أن املصالح اخملتصة داخل اجلماعة ال حترص على أن يتم احترام املقتضيات
التنظيمية املنصوص عليها في حاالت التعاقد من الباطن ( )Sous-traitanceمن قبيل ضرورة تبليغ نائل الصفقة
اجلماعة بطبيعة األعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية املتعاقدين املذكورين وعناوينهم التجارية
وتسميات شركاتهم وعناوينهم ،وكذا التحقق من توفر املتعاقد معهم من الباطن على نفس الشروط املطلوبة من
املتنافسني ،وذلك وفق ما هو منصوص عليه في املادة  84من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر.

4 .4عدم تسجيل أوامر اخلدمة الصادرة عن اجلماعة وعدم مسك سجالت خاصة بها من قبل املصالح
التقنية
لوحظ أن جميع األوامر ببدء األشغال والتوقف واالستئناف املتعلقة بالصفقات املبرمة في إطار برنامجي التأهيل
والتنمية احلضريني غير مسجلة ،وأن مصالح اجلماعة ال متسك أية سجالت مخصصة لهذا األمر .كما لوحظ أن األوامر
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املذكورة ال يتم ترقيمها وفق ترقيم متسلسل شامل جلميع الصفقات املوجودة طور اإلجناز وإمنا يتم ترقيم األوامر الصادرة
مبناسبة كل صفقة بشكل مستقل عن ترقيم الصفقات األخرى .وهو ما ميثل مخالفة ملقتضيات املادة التاسعة من دفتر
الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،التي تنص على أن األوامر باخلدمة تكون
كتابية وموقعة من قبل صاحب املشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.

5 .5توقيع اآلمر بالصرف ورؤساء مصالح جماعية ومقاولني على أوامر باخلدمة دون تأريخها
تبني ،من خالل مراقبة امللفات التقنية لتنفيذ الصفقات املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني،
وجود  12من األوامر باخلدمة متعلقة بأربع صفقات ،هي الصفقات رقم  04/ CUT/07ورقم  23/ CUT/07ورقم 19/ CUT/08
ورقم  ،23/ CUT/08مت توقيعها من قبل اآلمر بالصرف ورؤساء املصالح اخملتصة واملقاول إال أنه لم يتم وضع تواريخ توقيعها
عليها ،مما ال ميكن من التحقق من حقيقة احترام آجال تنفيذ الصفقات املذكورة.

6 .6عدم تقدمي املصالح اخملتصة أيا من الوثائق والبيانات التفصيلية املتعلقة بتتبع إجناز مجموعة من
األشغال
من خالل مراقبة امللفات التقنية للصفقات املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة طنجة،
واخلاصة بتتبع إجناز األشغال ،تبني أن معظم امللفات املدلى بها ال تتضمن الوثائق التي تسمح بالتأكد من صحة حسابات
الكميات الواردة في جداول املنجزات وكشوف احلسابات املتعلقة بالصفقات املذكورة .ذلك أنه لم يتم اإلدالء في امللفات
املقدمة للمجلس بأية وثائق أو سندات أو تصاميم تبني تفاصيل حساب كميات األشغال املنجزة واملواد املستعملة في
تنفيذ هذه الصفقات.

7 .7عدم تخصيص اجلماعة املوارد البشرية الكافية لتتبع إجناز األشغال
أظهرت مراقبة محاضر الورش املتعلقة بصفقات الطرق ،املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني
ملدينة طنجة ،أن تتبع إجناز األشغال يتم من قبل رئيس مصلحة األشغال اجلديدة لدى اجلماعة وأنه هو من يقوم بتوقيع
أغلبية احملاضر املذكورة عن اجلماعة .مما يدفع إلى التساؤل حول حقيقة قدرة رئيس مصلحة األشغال اجلديدة على تتبع
كامل األوراش املفتوحة داخل تراب اجلماعة بالشكل الذي يضمن إجناز األشغال وفق اجلودة واملواصفات املطلوبة ،ومن ثمة
التأكد من حقيقة تنفيذ نوعية وكمية األشغال التي يتم تسجيلها في جداول املنجزات وكشوف احلسابات ،خاصة في
غياب أية بيانات تفصيلية ،منجزة من قبل رئيس املصلحة أو تقنييها ،عن نوعية وكمية األشغال املنجزة برسم صفقات
األشغال املبرمة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني.

8 .8عدم مطالبة املصالح التقنية باجلماعة املقاولني باإلدالء بتصاميم األشغال املنجزة في عدد من
الصفقات وعدم تطبيق اجلزاءات املترتبة على ذلك
مبناسبة  13صفقة من صفقات األشغال ،املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة طنجة،
والتي مت النص فيها على ضرورة إدالء املقاولني بتصاميم املنجزات ( )Plans de récolementsعلى إثر االستالم املؤقت
لألشغال ،تبني أن املصالح اخملتصة داخل اجلماعة لم تطالبهم بتقدمي التصاميم املذكورة في اآلجال احملددة.
كما لم تعمد مصالح اجلماعة إلى تطبيق العقوبات املنصوص عليها في دفاتر شروطها اخلاصة ،والتي تنص على أنه
في حال عدم تقدمي املقاول تصاميم املنجزات خالل ثالثني أو ستني يوما من االستالم املؤقت لألشغال فإنه سيطبق عليه
اقتطاع بقيمة واحد باملائة من مبلغ الصفقة.
كما قامت مصالح اجلماعة في بعض احلاالت بوضع كشوفات احلساب النهائية ،رغم عدم إدالء املقاوالت املتعاقد معها
بتصاميم األشغال املنجزة فور انتهائها واستالمها مؤقتا ،وبالتالي مكنت املقاولني املذكورين من استرجاع االقتطاع
الضامن و الكفالة البنكية التي حتل محلها ،ولم تعمد إلى تطبيق املقتضيات املنصوص عليها في دفاتر الشروط
اخلاصة املتعلقة بالصفقات املعنية ،والتي تقضي بأنه ال ميكن للمقاول استرجاع االقتطاع الضامن رغم انقضاء أجل
الضمان ما لم يكن قد قدم للجماعة تصاميم املنجزات وقبلتها منه.
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9 .9استالم صفقة دون تقدمي مقاولني نتائج التجارب على بعض األشغال املنجزة واملواد املستعملة
من خالل مراقبة امللفات التقنية لعينة من الصفقات املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ملدينة
طنجة ،واخلاصة بتتبع إجناز األشغال ،تبني أن الصفقة رقم  23 /CUT/08مت استالمها من قبل اجلماعة دون أن يقوم املقاول
باإلدالء بنتائج التجارب املتعلقة بجميع األشغال املنجزة واملواد املستعملة أثناء تنفيذها.

1010قبول اجلماعة نتائج جتارب أجريت على عينات من مواد غير مأخوذة من الورش
تبني أن مصالح اجلماعة قبلت تسلم بعض األشغال املتعلقة بالصفقة رقم 13/ CUT/10رغم أن نتائج التجارب املدلى
بها من قبل املقاول تظهر أن عينات بعض املواد املستعملة في إجناز األشغال لم يتم أخذها من الورش وإمنا من املعمل
املصنع لها.

1111عدم إدالء املصالح اخملتصة مبا يثبت إصالح العيوب التي مت الوقوف عليها من خالل صفقة مراقبة
األشغال املنجزة
قامت اجلماعة خالل سنة  2006بإبرام الصفقة رقم  08/ CUT/06مببلغ  858.600,00درهم مع اخملتبر العمومي للتجارب
والدراسات ،وذلك إلجناز التجارب الضرورية ملراقبة جودة أشغال تهيئة الطرق بترابها .وقد متت ،في إطار تنفيذ الصفقة
املذكورة ،مراقبة جودة بعض األشغال املنجزة في إطار ست صفقات من الصفقات املبرمة في إطار تنفيذ برنامج التأهيل
احلضري للجماعة .وقد أظهرت التقارير املنجزة من قبل اخملتبر العمومي للتجارب والدراسات ،في حال خمس صفقات،
هي الصفقات رقم  23/ CUT/07و  18/ CUT/08و  19/ CUT/08و  20/ CUT/08و  ،21/ CUT/08عدم جودة مجموعة من
األشغال وعدم مطابقتها ملا هو مطلوب في دفاتر الشروط اخلاصة .في حني ال تتضمن ملفات التتبع التقني ومحاضر
األوراش املتعلقة بالصفقات سالفة الذكر أية إشارات تثبت قيام املصالح اخملتصة داخل اجلماعة بطلب تصحيح العيوب
التي مت الوقوف عليها من خالل تقارير املراقبة املذكورة.

1212تسجيل اختالف في كمية األشغال بني جداول منجزات مدلى بها وكشوفات احلساب املتعلقة
بإحدى الصفقات
مبناسبة مراقبة امللف التقني إلجناز الصفقة رقم  29/ CUT/08مببلغ  22.286.118,00درهم ،واملتعلقة بتهيئة منفذ طرقي
من ميناء طنجة  :اجلزء األرضي ،تبني أن كميات األشغال املسجلة في جدول املنجزات رقم  ،6احملرر بتاريخ  25شتنبر ،2009
في كناش الورش ( )Cahier Manifoldتختلف عن كميات األشغال املنجزة ،في نفس التاريخ ،املسجلة في كشف احلساب
رقم  6واألخير ،بحيث أن قيمة األشغال املنجزة حسب جدول املنجزات املذكور تقل مبا قيمته 1.596.502,34درهم (دون
احتساب الرسوم) عن قيمة األشغال التي مت تضمينها في كشف احلساب رقم  6واألخير.

1313جتاوز إجناز عدد من الصفقات اآلجال املتوقعة خالل البرمجة
تبني أن نسبة كبيرة من املشاريع واألشغال املبرمجة ،في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ،لم يتم
إجنازها خالل اآلجال املتوقعة لها ،وذلك لتعدد األوامر بوقف األشغال الصادرة بخصوصها .ذلك أنه من أصل  34صفقة مت
استالمها ،تبني أن  26صفقة مت فيها جتاوز األجل املتوقع إلجنازها ،بحيث تراوحت مدة تأخر إجناز املشروع مقارنة مع املدة
املتوقعة لذلك خالل البرمجة ،حسب كل صفقة ،بني  9أيام و 13شهرا ،أي ما ميثل نسبة تتراوح بني  %5و  %320من املدة
األصلية املتوقعة إلجناز املشروع.

1414غياب تتبع األداءات من قبل املصالح التقنية ووضعها كشوف حسابات في غياب اعتمادات أداء
كافية
تبني أن اجلماعة ال تتوفر على أنظمة أو مساطر إدارية ،موحدة ومكتوبة ،للتنسيق بني املصالح التقنية ومصلحة
احلسابات وتوثيق املعامالت فيما بينها ،كما أنها ال تتوفر على أية آليات تتبع أو نظم معلوماتية من شأنها أن متكن
مصلحة األشغال اجلديدة من مواكبة األداءات املنجزة من قبل اجلماعة برسم مختلف عناوين امليزانية وتتبع مدى توفر
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االعتمادات املالية الكافية إلجناز األشغال املطلوبة .إذ تبني أن مصلحة األشغال املذكورة تقوم في بعض األحيان بوضع
كشوف احلسابات دون التأكد مسبقا من توفر اعتمادات األداء الكافية لتغطية مجموع مبالغ األشغال املنجزة .وهو ما
يضطر املصالح التقنية ،أحيانا ،إلى إعادة وضع كشوف احلسابات املذكورة لكن بكميات أقل ،وأحيانا أخرى ،إلى إرجاء
وضع احلواالت واألمر بأداء املبالغ املتعلقة بها إلى غاية توفير االعتمادات املالية الضرورية.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بطنجة اجلماعة باحلرص على ما يلي:
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألجل القانوني لتبليغ املقاولني املصادقة على الصفقات
التي نالوها ،ومبراسلتهم لإلبقاء على عروضهم في حال جتاوز ذلك األجل؛
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بضرورة تقدمي املقاولني التأمينات املنصوص عليها قانونا
قبل الشروع في إجناز األشغال؛
— —التدقيق في احلاالت التي يقوم فيها نائلو الصفقات بالتعاقد من الباطن إلجناز بعض األشغال املطلوبة،
واحترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املعمول بها في هذا اإلطار؛
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتسجيل أوامر اخلدمة الصادرة عن اجلماعة في سجالت
خاصة بها ،وضرورة مسكها من قبل املصالح اجلماعية اخملتصة؛
— —توقيع كافة أوامر اخلدمة من قبل اجلهات اخملتصة وتأريخها ،وذلك وفق ما هو منصوص عليه في املقتضيات
التشريعية والتنظيمية املعمول بها؛
— —احترام املساطر املتعلقة بتبليغ املصادقة على الصفقات للمقاولني وبتسجيلها وبتكوين الضمان النهائي
وفق ما هو منصوص عليه في املقتضيات التشريعية والتنظيمية املعمول بها؛
— —حث املصالح اخملتصة على وضع الوثائق والبيانات التفصيلية املثبتة لصحة الكميات املسجلة في جداول
املنجزات وكشوف احلسابات وعلى االحتفاظ بها؛
— —توفير اإلمكانات البشرية واملادية الكفيلة بتمكني مصالح اجلماعة اخملتصة من تتبع ومراقبة إجناز األشغال،
وذلك لضمان حتقيق األهداف املسطرة؛
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بضرورة إدالء املقاولني بتصاميم األشغال املنجزة ،عند
االقتضاء ،قبل إعالنها عن استالم األشغال ،وتطبيق املقتضيات القانونية عليهم في حال عدم إدالئهم بها؛
— —حتقق مصالح اجلماعة اخملتصة من إدالء املقاولني بنتائج التجارب املتعلقة باألشغال املنجزة واملواد املستعملة
في األوراش املعنية قبل اإلعالن عن استالم األشغال املذكورة ،واحترام املقتضيات املنصوص عليها في دفاتر
الشروط اخلاصة وفي النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها في حال عدم اإلدالء بها؛
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بضرورة احترام املساطر القانونية املعمول بها وتوثيق
عمليات إصالح العيوب التي تتم مالحظتها قبل استالم األشغال؛
— —حث املصالح اجلماعية اخملتصة على احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بكيفية حصر
طبيعة وكميات األشغال املنجزة ووضع جداول املنجزات وكشوف احلسابات املترتبة عنها؛
— —وضع آجال معقولة إلجناز األشغال تأخذ بعني االعتبار اإلكراهات التي قد تعترض تنفيذ املشاريع املبرمجة،
واحترام اآلجال احملددة أثناء تنفيذ األشغال؛
— —وضع نظام يكفل تداول املعلومات بني مختلف املصالح اإلدارية للجماعة وإرساء آليات التتبع والتنسيق فيما
بني املصالح املعنية.
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رابعا .تدبير األمر بصرف النفقات وأدائها
1 .1األمر بأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال في غياب ما يثبت تقدمي املقاولني التأمينات القانونية
املطلوبة منهم وجتديدها
تبني أن املصالح اخملتصة واآلمر بالصرف باجلماعة كانوا يقومون بإصدار األوامر بأداء النفقات املتعلقة بصفقات أشغال،
املنجزة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني ،في غياب ما يثبت تقدمي املقاولني التأمينات القانونية املطلوبة
منهم قبل الشروع في إجناز األشغال وكذا في غياب ما يثبت أن التأمينات املكتتبة من قبل املقاولني املذكورين كانت
تغطي كامل فترة إجناز األشغال ،وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية العامة
املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة التي تنص على أنه ال ميكن القيام بأي أمر بالصرف إذا لم يحترم
املقاول املقتضيات التي تنص على توجيهه ،إلى صاحب املشروع ،الشواهد التي تثبت اكتتابه عقودا لتغطية األخطار
املشار إليها في الفقرة األولى من نفس املادة ،وكذا املقتضيات التي تنص على جتديده التأمينات املذكورة بحيث تغطي
كامل فترة تنفيذ األشغال.

2 .2إصدار أوامر باألداء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج اآلجال القانونية
تبني أن اجلماعة قامت ،في العديد من احلاالت ،بإصدار احلواالت املتعلقة بأداء كشوفات احلساب املتعلقة بالصفقات
املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية احلضريني خارج اآلجال القانونية 75 ،يوم ،املنصوص عليها في املادة
األولى من املرسوم برقم  2.03.703املتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير اخلاصة بصفقات الدولة.
كما تبني أن أداء العديد من احلواالت املتعلقة بكشوفات حساب الصفقات املبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل
والتنمية احلضريني مت خارج اآلجال القانونية 90 ،يوم ،املنصوص عليها في املادة األولى من املرسوم رقم  2.03.703سالف
الذكر.

3 .3قصور في توثيق وتسجيل اإلجراءات املتعلقة بوضع كشوف احلسابات واألمر باألداء
تبني أن اإلجراءات املرتبطة بوضع كشوف احلسابات من قبل املصالح التقنية وتسليمها إلى مصلحة احلسابات باجلماعة
قصد إعداد احلواالت ،ومن ثمة عرض احلواالت املذكورة على اآلمر بالصرف قصد توقيعها وإرسالها مصحوبة بالوثائق
املبررة للنفقات إلى اخلازن اجلماعي من أجل األداء ،ال يتم توثيقها أو تسجيلها في جميع مراحلها .وهو األمر الذي ال
يسمح بتحديد اجلهة أو اجلهات املسؤولة عن التأخير في أداء النفقات وجتاوز اآلجال القانونية.

4 .4تأخر مصلحة احلسابات في طلب اإلفراج عن بعض أقساط القروض وقصور في مواكبة تقدم إجناز
األشغال
تبني أن تأخر أداء بعض نفقات األشغال املنجزة بالنظر إلى تواريخ إجنازها مرده إلى تأخر املصالح املعنية داخل اجلماعة
في توفير اعتمادات األداء الضرورية لتغطية مبالغ كشوف احلسابات املوضوعة ،خاصة عندما يتعلق األمر بالصفقات
املمولة من القروض املقدمة للجماعة من صندوق جتهيز اجلماعات احمللية ،بحيث تبني أنه في بعض احلاالت ال تتم مواكبة
تقدم إجناز األشغال بشكل يسمح باستباق حاجيات اجلماعة من حيث توفير التمويل الالزم ألداء الديون املترتبة عن إجناز
األشغال لفائدتها من قبل املقاولني.

5 .5قصور في التنسيق بني مختلف املصالح وغياب آليات تكفل ملصلحة احلسابات تتبع مختلف
مراحل تنفيذ الصفقات
تبني أن اجلماعة لم تضع بعد أية آليات أو مساطر إدارية تكفل التنسيق بني املصلحة املكلفة باحلسابات باجلماعة
ومصلحة الصفقات في املراحل األولى املتعلقة ببرمجة إجناز املشاريع واإلعالن عن طلبات العروض ،وال بينها وبني
املصالح التقنية في املراحل املتعلقة بتنفيذ الصفقات وإجناز األشغال .كما أنها ال تتوفر على أي نظام معلوماتي ميكنها
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من جتميع واستغالل املعطيات والبيانات املتعلقة بتقدم تنفيذ الصفقات فيما يخص املساطر اإلدارية والتتبع التقني
واألداءات.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باحلرص على ما يلي:
— —احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بعدم األمر بأداء مستحقات املقاولني ما لم يثبتوا إدالءهم
بجميع التأمينات املنصوص عليها قانونا وجتديدهم لها حتى تغطي كامل فترة تنفيذ األشغال؛
— —حث مصالح اجلماعة اخملتصة على احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية احملددة آلجال األمر بأداء
النفقات املتعلقة بالصفقات العمومية؛
— —وضع نظام مراقبة داخلية فعال بحيث يكفل توثيق كافة اإلجراءات املتخذة من طرف مصاحلها خالل كافة
املراحل اإلدارية املتعلقة بوضع كشوف احلسابات واألمر بأداء مبالغها؛
— —تسريع القيام باإلجراءات واملساطر الضرورية لتوفير املوارد املالية الكافية ،وذلك ضمانا لتنفيذ مشاريع
اجلماعة وفق اآلجال احملددة في البرامج املسطرة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لطنجة
(نص اجلواب كما ورد)
في أفق حتقيق تنمية كبرى جلهة طنجة – تطوان عرفت مدينة طنجة إجناز برنامجني هامني هما برنامج تأهيل املدينة
( )2006-2009وبرنامج التنمية احلضرية ( ،) 2009-2013إال أن تنفيذهما لم يسلم من وجود بعض الشائبات و املشاكل
التي نتجت عن إكراهات وعوامل عديدة ميكن أن جنملها في ما يلي:
— —الطابع االستعجالي للبرنامجني ،بحيث حظيا معا باملوافقة وتزكية جاللة امللك نصره اهلل ،كما أنهما ارتبطا
مبشاريع كبيرة كبناء امليناء املتوسطي وتهيئة ميناء طنجة ...مما أدى إلى االعتماد على دراسات غير مبنية على
تشخيص واقعي ومعطيات مضبوطة نتج عنها ظهور عراقيل على مستوى األشغال و التأخر في مدة إجنازها.
— —عدم مواكبة هذين البرنامجني بالعديد من اإلجراءات املصاحبة وخاصة توفير اإلمكانيات املادية الالزمة و املوارد
البشرية املؤهلة للسهر على التنفيذ والتتبع.
— —إسناد مهمة الدراسة و التتبع جلهات خارجية وعدم إشراك املصالح التقنية اجلماعية في ذلك.
— —عدم تفعيل دور اللجنة احمللية للتتبع.
— —غياب التنسيق على مستوى الدراسة و التتبع وعدم وجود كفاءات مؤهلة لذلك.
— —عدم مراعاة القدرة التمويلية و باألخص التمويل الذاتي أو بواسطة القرض من صندوق التجهيز اجلماعي.

أوال .تدبير حتديد احلاجيات و البرمجة
1 .1عدم وضوح املساطر املتبعة في برمجة املشاريع املزمع إجنازها
حتديد البرامج كان يتم في إطار جلنة التتبع دون إشراك املصالح التقنية املعنية للجماعة في أغلب األحيان وفي غياب
مرجعيات ومحاضر جلنة التتبع.

2 .2عدم إشراك مصالح اجلماعة في املراحل املتعلقة بطلب وتتبع إجناز الدراسات التقنية للمشاريع
املبرمجة
إن دراسات أغلب املشاريع مت إسنادها إلى وكالة تنمية األقاليم الشمالية في حني أن اجلماعة كانت تكتفي باحلضور أثناء
جلان طلب العروض عندما يتم استدعاؤها.

3 .3قصور اجلماعة في حتديد طبيعة وحجم األشغال الواجب إجنازها مبناسبة بعض الصفقات
— —الصفقة رقم  :63/CUT /06الدراسات لم تأخذ بعني االعتبار وجود سور وقائي ملقبرة اجملاهدين ،إذ أن إمتام أشغال
تهيئة الرصيف كان سيؤدي حتما إلى انهيار السور.
— —الصفقة رقم : 64/CUT /06إن أشغال تهيئة الشريط األخضر التي كانت مرتقبة في الشطر املتبقي من شارع
طارق بن زياد في إطار الصفقة  64/CUT /06لم يتم إجنازها لكون هذا الشطر من الطريق سيعرف مستقبال أشغال
التوسعة ،الشيء الذي لم يكن مرتقبا خالل إعداد دراسة مشروع تهيئ املناطق اخلضراء بهذا الشارع .
— —الصفقة رقم  :20/CUT/08األشغال املتعلقة بتهيئة طريق «كورزيانة» لم يتم إجنازها و ذلك لغياب البنيات
التحتية كالتطهير وشبكة املاء و الكهرباء ...
— —الصفقة رقم  :22/CUT /08لم يتم إجناز األشغال املتعلقة بتهيئة طريق «راسني» ألن هذه الطريق كانت مستغلة
من طرف اآلليات الكبرى املستعملة في بناء عمارتني كبيرتني.
— —الصفقة رقم  :23/CUT/08لم يتم إجناز أشغال تهيئة أغلب أزقة حي السالم نظرا النعدام البنيات التحتية.
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— —الصفقة رقم  : 59/CUT/06أثناء إجناز أشغال تهيئة املناطق اخلضراء بساحة واد الكبير ،وفي إطار جلنة التتبع مت
طلب تبليط محيط هذه املناطق اخلضراء وإجناز أشغال حتضيرية إلنارتها تفاديا أن يتسبب إجناز هذه األشغال الحقا
في اإلضرار مبا مت إجنازه .الشيء الذي تطلب معه الزيادة في حجم األشغال وإجناز أشغال إضافية وفق ما تنص عليه
املادتني  51و 52من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
ء

— —الصفقة رقم  :22/CUT/07الزيادة التي متت في حجم األشغال املطلوبة (بنسبة  )6,5 %ترجع إلى طلب جلنة التتبع
أثناء إجناز أشغال التهيئة املتعلقة بالصفقة ،تبليط مساحة إضافية من الرصيف .الشيء الذي تطلب معه الزيادة
في حجم األشغال التي متت وفق ما تنص عليه املادة  52من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال املنجزة حلساب الدولة.
— —الصفقة رقم  :15/CUT/08في إطار جلنة التتبع مت طلب تبليط جزء من رصيف شارع املولى إسماعيل املقابل
حلديقة املولى إسماعيل في إطار االستعدادات للزيارة امللكية ،وكذا تهيئة مساحة اللعب داخل احلديقة الشيء
الذي تطلب معه الزيادة في حجم األشغال وكذا إجناز أشغال إضافية وفق ما تنص عليه املادتني  51و  52من دفتر
الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
ء

4 .4عدم إصدار اجمللس اجلماعي أية مقررات لتحديد الطرق احملدثة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل
والتنمية احلضريني
لقد اكتفى اجمللس اجلماعي لطنجة فعال باملصادقة فقط على البرنامج العام واالتفاقية  ،مع إعطاء الصالحية للسيد
الرئيس قصد طلب القروض وإجراء املساطر اإلدارية الالزمة ،بحيث مت عرض البرنامج على اجمللس متضمنا جلميع
محاوره .ولم يصدر اجمللس اجلماعي أية مقررات لتحديد الطرق احملدثة نظرا للطابع االستعجالي للبرنامجني و الوضعية
السياسية الصعبة التي كان يعرفها .

5 .5عدم إصدار اجمللس اجلماعي ألي مقررات ملباشرة مسطرة نزع امللكية للعقارات احملدثة فيها مساحات
خضراء
عرف اجمللس اجلماعي لطنجة كما سبق الذكر فترة سياسية حرجة نشأت خاللها خالفات سياسية كبيرة بني جميع
مكونات اجمللس اجلماعي ،مما كان يصعب معه املصادقة على أية نقطة.

6 .6تكبيد اجلماعة خسائر مالية نتيجة عدم سلوكها مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة
قبل الشروع في إجناز املشاريع
تعذر سلوك املساطر القانونية املتعلقة بنزع ملكية العقارات الالزمة لعدم مصادقة اجمللس اجلماعي على مقررات نزع
امللكية ،و بالتالي لم تنفع أية وسيلة لتجنب النتائج املترتبة عن ذلك.

7 .7إغفال البرنامجني رصد اعتمادات مالية لتغطية نفقات نزع ملكية األراضي الالزمة لتنفيذ املشاريع
املسطرة
اللجنة التي أشرفت على إعداد االتفاقيتني والتي كان يترأسها السيد الوالي هي التي لم تبرمج االعتمادات الالزمة.

8 .8قصور الدراسات املنجزة في اإلحاطة باإلكراهات املرتبطة بتوفير الوعاء العقاري الالزم لشق طرق
جديدة أو توسعتها
أسندت الدراسات املتعلقة بشق الطرق إلى مكاتب دراسات متعاقدة مع وكالة تنمية األقاليم الشمالية حيث لم
تشرك اجلماعة و املصالح اخلارجية األخرى ( أمانديس  ،اتصاالت املغرب ،الوكالة احلضرية  )...في مختلف مراحل إجناز هذه
الدراسات.
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9 .9قصور الدراسات في اإلحاطة بكامل اإلكراهات التقنية التي قد تعترض إجناز أشغال شق وتهيئة
الطرق
السبب في ذلك كما سبق ذكره في املالحظة السابقة هو عدم إشراك اجلماعة و املصالح اخلارجية األخرى ( أمانديس،
اتصاالت املغرب ،الوكالة احلضرية  )...في مختلف مراحل إجناز هذه الدراسات.

1010برمجة مشاريع تهيئة وشق طرق في غياب املرافق األساسية
حسب اللجنة التي أشرفت على إعداد وبرمجة املشاريع فإن شركة أمانديس هي التي كانت ستقوم مسبقا بإجناز
املرافق األساسية للطرق املبرمجة .

1111شروع اجلماعة في مسطرة طلب العروض رغم عدم توفرها على االعتمادات املالية الكافية
في بعض احلاالت ،مت اإلعالن عن طلبات العروض لبعض الصفقات قبل توفر اجلماعة على االعتمادات املالية نظرا لوجود
إكراهات تتعلق باملواعيد امللتزم بها مع مختلف الشركاء .إذ أن الشروع في إجنــــاز أية أشغال ال يتم اإلعـــالن عنه
إال بعد استنفـاذ جميع مراحل املسطرة اإلدارية و القانونية مبا في ذلك التأشير من طرف مصالح املالية ومصادقة
السلطات الوصية.

1212عدم وفاء اجلماعة بكامل التزاماتها في توفير مساهمتها املنصوص عليها في اتفاقيتي الشراكة
بالنسبة لبرنامج التأهيل احلضري  2009-2006لم تستطع اجلماعة توفير االعتماد امللتزم به نظرا إلكراهات فرضتها
مالية اجلماعة ،ذلك أن الفوائض املالية لهذه السنوات كانت جد ضئيلة.
وفيما يخص برنامج التنمية احلضرية  2013-2009لم تتمكن اجلماعة في البداية من تخصيص أية اعتمادات بسبب
رفض اجمللس اجلماعي املصادقة على احلسابات اإلدارية لسنوات  ،2009و 2010و . 2011وقد مت تدارك هذه الوضعية بعد
املصادقة على احلساب اإلداري في دورة فبراير  ،2012بحيث متت برمجة اعتماد قدره  57.000.000,00درهم .

1313قصور البرمجة في تنسيق إجناز مختلف أجزاء مشاريع تهيئة وشق الطرق
— —تهيئة الطريق الدائرية رقم  : 8أشغال تزليج األرصفة لم يكن لها أي تأثير على األشغال التي أجنزت في إطار صفقة
تهيئة هذه الطريق.
— —تهيئة شارع طارق بن زياد  :إن األشغال املوازية للمشروعني واملتعلقة بإزاحة أو حتويل مسار الشبكات التحت
أرضية والتابعة لشركة أمانديس عرفت تأخرا كبيرا مما أثر على السير العادي إلجناز املشروعني ،ولهذا السبب فقد مت
إعطاء عدة أوامر باخلدمة للمقاولة نائلة الصفقة رقم  60/ CUT/06اخلاصة بتهيئة طرق وأرصفة شارع طارق بن زياد
لتوقيف األشغال ،كما مت تأخير الشروع في األشغال بالنسبة للصفقة رقم  64/ CUT/06اخلاصة بتهيئة املساحات
اخلضراء بشارع طارق بن زياد لنفس السبب.
و

و

— —تهيئة شارع القدس :األشغال املتعلقة بالبنية التحتية لإلنارة العمومية مت إدماجها وأخذها بعني االعتبار ضمن
صفقة تهيئة الطريق و األرصفة  13/CUT/10و  14/CUT/10تفاديا لوقوع أي أضرار الحقا باألشغال املنجزة مسبقا،
أما بالنسبة لألشغال املتعلقة بتهيئة الشريط األخضر بشارع القدس فقد متت برمجتها من طرف مصالح
الوالية في نفس فترة تهيئة الطرق و األرصفة  .أما فيما يخص املساحة اخلضراء املتواجدة بنفس الشارع والتي متت
برمجتها في إطار ا لصفقة رقم  07/ CUT/08فلم تشمل إال اجلزء املقابل لسوق اجلملة بهذا الشارع.
و

— — تهيئة شارع طنجة  :األشغال املتعلقة بالبنية التحتية لإلنارة العمومية مت إدماجها وأخذها بعني االعتبار ضمن
صفقة تهيئة الطريق تفاديا لوقوع أي أضرار باألشغال املنجزة مسبقا.
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ثانيا .تدبير طلبات العروض
1 .1عدم نشر اجلماعة لبرامجها التوقعية السنوية للصفقات املزمع إبرامها
تعثر املصادقة على احلسابات اإلدارية وبرامج الفوائض ،املتضمنة للبرامج واملشاريع املزمع اجنازها خالل السنوات األخيرة
نتيجة جتادبات سياسية معارضة خالل دورات اجمللس ،حال دون نشر البرامج التوقعية قبل متم الثالثة أشهر األولى من
السنة املالية على أبعد تقدير .وإال كان اإلعالن عن هذه البرامج متويها وليس عكسا للواقع وتكريسا للشفافية كما
تصبو إليه املدونة اخلاصة بالصفقات العمومية.

2 .2عدم اإلرسال القبلي مللفات طلبات العروض إلى أعضاء جلنة طلب العروض
متت اإلشارة في اجلواب عن تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات إلى أن جميع املراسالت موثقة في مكتب الضبط باجلماعة،
وأنه لم يسبق ألي عضو من أعضاء جلنة طلب العروض أن عبر عن عدم توصله بامللفات موضوع طلبات العروض ،كما
أنهم كانوا ممثلني دائما في االجتماعات الدورية التي كانت تعقد لدراسة مشاريع البرنامجني.

3 .3إغفال بعض نظم االستشارة حتديد الصنف أو الترتيب املطلوب في شهادة تكييف املقاوالت
املتنافسة
نظم االستشارة أعدت من طرف مكاتب الدراسات املتعاقدة مع وكالة تنمية األقاليم الشمالية ،ولم يتم إشراك
اجلماعة في إعدادها.

4 .4اعتماد بعض نظم االستشارة معايير مختلفة في تقييم العروض مبناسبة صفقات متشابهة
سبقت اإلشارة إلى عدم إشراك اجلماعة في إعداد نظم االستشارة.

5 .5عدم صحة حسابات تقييم العروض املالية ملتنافسني مبناسبة طلبي عروض
مت استعمال العروض املالية ملتنافسني مقصيني في مرحلة التقييم التقني في حسابات تقييم العروض املالية املقدمة
من قبل املتنافسني املقبولني عقب مرحلة تقييم العروض التقنية خطأ ودون قصد من طرف اللجنة بدليل أن ذلك لم
يحدث أي تأثير أو تغيير على ترتيب املتنافسني.

6 .6عدم توضيح محضر جلنة طلب العروض مبررات إقصاء بعض املتنافسني
قامت جلنة طلب العروض بافتحاص امللف التقني للشركتني املقصيتني فاتضح لها ضعف اإلمكانيات والوسائل
املرصودة بعرضهما التقني ،غير أنه مت إغفال ذكر املبررات في محضر جلسة فتح األظرفة .

7 .7إقصاء متعهدين من التنافس على طلبات عروض مببررات غير موضوعية
فيما يخص الصفقة  77/ CUT /06فإن تقدمي الكاطلوج اخلاص بالتجهيزات موضوع الصفقة كان ضمن الشروط
املنصوص عليها في إعالن طلب العروض الذي نشر باجلرائد ،ولذلك مت إقصاء هذا املتعهد.
أما إقصاء شركة « »Oمن املنافسة فكان نتيجة عدم اإلدالء بشهادة تصنيف نهائية وذلك طبقا ملا ينص عليه نظام
االستشارة.

8 .8عدم تضمن امللفات احملتفظ بها من قبل اجلماعة للعناصر التي كانت سببا في إقصاء بعض
املتعهدين
خالل اجلواب على تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات مت التأكيد على أن العناصر التي تكون سببا في إقصاء بعض املتعهدين
تبقى محتفظ بها لدى مصالح اجلماعة تكريسا للشفافية و املوضوعية ولهذا مت إرسال نسخ من كل الوثائق املطلوبة،
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و فيما يخص الصفقة رقم  29/CUT/08وبالتحديد العرض التقني األصلي لشركة « »Sاملتضمن لسبب اإلقصاء فقد
مت إرساله إلى اجمللس اجلهوي للحسابات بتاريخ  13مارس .2013

9 .9قصور نظـــم االستشارة في وضع آليات للتدقيق في حقيقة توفر اإلمكانات البشرية و التقنية
املصرح بها من قبل املتعهدين في عروضهم
لم تشارك اجلماعة في إعداد نظم االستشارة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.

1010عدم دقة حتديد بعض األثمان األحادية املضمنة في بيانات األثمنة التقديرية لبعض الصفقات
كما سبقت اإلشارة فإنه مت إعداد الثمن التقديري من طرف مكتب الدراسات وعند تقدميه خالل جلسة فتح األظرفة لم
ينتبه أعضاء اللجنة إلى اخلطأ الوارد في البيان نظرا لضيق الوقت ملراجعة بيان األثمنة.

1111إغفال مصالح اجلماعة إعالم نائلي الصفقات بالتأشير على مقترحات االلتزام املتعلقة بها
عادة كانت مصالح اجلماعة تقوم بإعالم نائلي الصفقات باملصادقة دون ذكر مراجع اإلشهاد املوضوعة على بطاقة
اإلرساليات ،وبعد إثارة هذه املالحظة بدأت املصالح اجلماعية في تداركها و االلتزام بها.

1212تسجيل تأخر في حصول اجلماعة على تأشيرة اخلازن اجلماعي على مجموعة من الصفقات
سبقت اإلشارة إلى أن برنامج التأهيل والتنمية احلضريني لم تواكبهما العديد من اإلجراءات املصاحبة خاصة تلك
املتعلقة بتعزيز املوارد البشرية لإلدارات املعنية ( اجلماعة ،الوالية ،املالية  )...وتوفير األطر اإلدارية والتقنية املؤهلة للسهر
على تنفيذ وتتبع هذين البرنامجني .وفعال كان التأشير على بعض الصفقات يتطلب مددا زمنية أكثر من تلك املنصوص
عليها في القوانني .وهذا ما جعل املشرع املغربي ينتبه إلى هذه القضايا ويعمل على مراجعة هذه القوانني ونسخها
حيث أسقط العمل بالتأشير املسبق على االلتزام بالنفقات.

1313تسجيل تأخر في حصول اجلماعة على مصادقة سلطة الوصاية على مجموعة من الصفقات
كما ذكر في املالحظة السابقة فإن برنامج التأهيل والتنمية احلضريني لم تواكبهما العديد من اإلجراءات املصاحبة
خاصة تلك املتعلقة بتعزيز املوارد البشرية لإلدارات املعنية ( اجلماعة ،الوالية ،املالية  )...وتوفير األطر اإلدارية والتقنية
املؤهلة للسهر على تنفيذ وتتبع هذين البرنامجني .وهذا كان سببا في تأخر املصادقة على بعض الصفقات.

1414عدم االحتفاظ مبلفات طلبات العروض امللغية أو غير املكتملة
جتب اإلشارة أوال أن القصد في إلغاء بعض طلبات العروض غير وارد بتاتا ،إذ أن اللجوء في بعض األحيان إلى إلغاء بعض
طلبات العروض أو إيقاف املسطرة في إحدى مراحلها يكون ألسباب معقولة وموضوعية تخول اآلمر بالصرف اتخاذ هذه
القرارات.

1515قصور في توثيق بعض اإلجراءات املتخذة خالل املرحلة اإلدارية لطلب العروض
يتكون قسم الصفقات وامليزانية باجلماعة من مصلحتني  :مصلحة تتكلف مبيزانية التسيير ومصلحة تتكلف مبيزانية
التجهيز إضافة إلى خلية مستقلة داخل القسم تتكلف بتوثيق اإلجراءات اإلدارية من قبيل تبليغ االستدعاءات إلى
أعضاء جلنة طلبات العروض ،وتسليم ملفات العروض إلى املقاولني ،وتسلمها من املقاولني قبل جلسة فتح األظرفة
وكذا اإلجراءات املتعلقة مبراسلة احملاسب أو املصالح املالية وكذا مراسلة السلطة الوصية ،بحيث أن جميع املراسالت
يتم توثيقها بهذه اخللية ومكتب الضبط للجماعة .
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1616قصور في حتديد املهام املسندة إلى مصلحة الصفقات وغياب آليات التتبع والتنسيق مع املصالح
األخرى
في غياب هيكلة إدارية وتنظيمية واضحة حتدد املهام املوكولة لكل قسم أو مصلحة وأمام غياب توصيف املهام
فاملصالح اجلماعية جتتهد في التدبير اليومي ألعمالها  .واجلماعة تسعى دائما إلى التوفر على هيكل تنظيمي واضح
 ،حيث أن الوزارة الوصية مافتئت تراسل جميع اجلماعات حول مشروع هيكلة تنظيمية منوذجية  ،كما أبدت اجلماعات
اقتراحاتها بشأن هذا املشروع الذي مازال قيد الدراسة  .وعن النظام أملعلوماتي أو معلمة املصالح فاجلماعة احلضرية
لطنجة انخرطت مؤخرا في االستفادة من نظام التدبير املندمج للمصاريف  . GIDالذي تؤطره وتشرف عليه املصالح
املالية بتعاون مع وزارة الداخلية ،إذ استفادت بعض األطر اإلدارية من دورات تكوينية في هذا البرنامج.

ثالثا .تدبير تنفيذ األشغال
1 .1جتاوز اجلماعة األجل القانوني لتبليغ املقاولني املصادقة على مجموعة من الصفقات
بعد فتح األظرفة تشرع املصلحة اخملتصة في تكوين امللف اإلداري والتقني للصفقة قصد عرضها على التأشير ،ثم تأتي
بعدها مرحلة التأشير بااللتزام وبعدها مرحلة املصادقة التي قد تكون إما محلية أو مركزية ،وعليه فكل مرحلة من هذه
املراحل تتطلب مددا زمنية كما تتخللها عراقيل و إكراهات عديدة ومتنوعة قد تؤثر سلبا على السير العادي للصفقة
وبالتالي تكون السبب الرئيسي في جتاوز املدد القانونية.

2 .2عدم مطالبة املصالح التقنية املقاولني بتقدمي التأمينات املنصوص عليها قانونا قبل الشروع في
األشغال
إن التأمينات القانونية كانت قبل سنة  2007من الوثائق الضرورية التي يجب إرفاقها مع األمر باألداء رقم  ،1لكنه بعد
تغيير قانون الصفقات أصبح اإلدالء بهذه الوثائق لدى املصالح املالية غير إلزاميا ،وبالتالي وقع نوع من التواكل بني
املصالح اجلماعية حول اجلهة التي يجب عليها طلب هذه الوثائق واالحتفاظ بها .إال انه بعد البحث في ملفات الصفقات
تبني أن جل هذه الصفقات تتوفر على التأمينات املطلوبة ،ومت إرسالها إلى اجمللس اجلهوي للحسابات.

3 .3عدم تدقيق املصالح التقنية في احلاالت التي يقوم فيها نائلو الصفقات بالتعاقد من الباطن إلجناز
بعض األشغال
أثناء تتبع إجناز األشغال من طرف املصالح التقنية للجماعة لم يتبني جلوء أي مقاوالت نائلة للصفقات إلى التعاقد من
الباطن.

4 .4عدم تسجيل أوامر اخلدمة الصادرة عن اجلماعة وعدم مسك سجالت خاصة بها من قبل املصالح
التقنية
اعتادت مصالح اجلماعة سابقا عدم تسجيل أوامر اخلدمة ،لكنها بعد إثارة هذه املالحظة قامت بإحداث سجالت خاصة
لهذه العملية.

5 .5توقيع اآلمر بالصرف ورؤساء مصالح جماعية ومقاولني على أوامر باخلدمة دون تأريخها
إن األوامر باخلدمة الصادرة عن اجلماعة ،تكون كلها موقعة ومؤرخة ،أما هذه األوامر الغير املؤرخة فهي نسخ زائدة مت
تسليمها للمجلس اجلهوي للحسابات عن طريق اخلطأ.
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6 .6عدم تقدمي املصالح اخملتصة أيا من الوثائق والبيانات التفصيلية املتعلقة بتتبع إجناز مجموعة من
األشغال
لقد مت تزويد اجمللس اجلهوي للحسابات بالوثائق و البيانات التفصيلية احملتفظ بها و املتعلقة بتتبع إجناز األشغال.

7 .7عدم تخصيص اجلماعة املوارد البشرية الكافية لتتبع إجناز األشغال
كما سبق الذكر فإن تنفيذ هذين البرنامجني لم يواكبه العديد من اإلجراءات املصاحبة كتوفير املوارد البشرية واألطر
اإلدارية والتقنية املؤهلة لذلك .وقد عملت اجلماعة حاليا على تعزيز قسم األشغال بأطر إدارية وتقنية كفأة إذ مت إعداد
قرارات ومذكرات بشأن توصيف املهام املسندة إليه.

8 .8عدم مطالبة املصالح التقنية باجلماعة املقاولني باإلدالء بتصاميم األشغال املنجزة في عدد من
الصفقات وعدم تطبيق اجلزاءات املترتبة عن ذلك
لقد مت إرفاق املذكرة اجلوابية حول تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات بجل تصاميم األشغال املنجزة لعدد من الصفقات،
وحتتفظ املصالح التقنية اجلماعية بكل تصاميم األشغال املنجزة للصفقات املبرمة.

9 .9استالم صفقة دون تقدمي مقاولني نتائج التجارب على بعض األشغال املنجزة و املواد املستعملة
أثناء اإلجابة على هذه املالحظة وبعد الرجوع إلى ملف الصفقة  13/ CUT/10تبني وجود نتائج التجارب املتعلقة باملواد
املستعملة أثناء تنفيذها.
و

1010قبول اجلماعة نتائج جتارب أجريت على عينات من مواد غير مأخوذة من الورش
نتائج التجارب املتوفرة بالصفقة  13/CUT/10تفيد أن البيانات مت أخذها من الورش .وقد مت إرسال نسخا منها للمجلس
اجلهوي للحسابات.

1111عدم إدالء املصالح اخملتصة مبا يثبت إصالح العيوب التي مت الوقوف عليها من خالل صفقة مراقبة
األشغال املنجزة
إن املصالح التقنية اجلماعية مع مكتب الدراسات و اخملتبر كانت تشرف على تصحيح العيوب التي مت الوقوف عليها
من خالل تقارير املراقبة في عني املكان ،إال أن العملية لم يتم تدوينها مبلفات التتبع التقني ومحاضر األوراش املتعلقة
بالصفقات سالفة الذكر.

1212تسجيل اختالف في كمية األشغال بني جداول منجزات مدلى بها و كشوفات احلساب املتعلقة
بإحدى الصفقات
إن جدول املنجزات رقم  6و احملرر بتاريخ  2009/09/25اخلاص بالصفقة  29/CUT/08مت تقدميه خطأ للمجلس اجلهوي
للحسابات حيث أن هذا اجلدول كان من املقرر أن يتبعه كشف حساب مطابق له قبل كشف احلساب النهائي ،لكن هذا
اجلدول لم يتم االعتماد عليه ومت إلغاؤه وإعداد جدول آخر نهائي يحمل نفس الرقم .وستجدون رفقته جدول املنجزات رقم
 6املطابق لكشف احلساب رقم  6النهائي.

1313جتاوز إجناز عدد من الصفقات اآلجال املتوقعة خالل البرمجة
إن جتاوز اآلجال املتوقعة ناجت عن إكراهات متعددة من بينها:
— —توقف األشغال خالل األيام املمطرة.
— —توقف األشغال بسبب عدم تزويد الورش باملواد نتيجة إضراب وسائل النقل.
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— —تأخر املصادقة على العقود املرفقة من طرف السلطة اخملتصة مما أدى إلى تأخر الشروع في األشغال اإلضافية.
— —الزيادة في آجال تنفيذ األشغال اإلضافية موضوع العقود امللحقة.
— —تعرضات السكان في بعض األحيان.
وقد كان توقف األشغال واستئنافها يتم بناء على أوامر اخلدمة.

1414غياب تتبع األداءات من قبل املصالح التقنية ووضعها كشوف حسابات في غياب اعتمادات أداء
كافية
إن جل الصفقات املمولة من طرف صندوق التجهيز اجلماعي تتطلب إعداد كشوف احلسابات لإلفراج عن االعتمادات
اخملصصة لها ،األمر الذي يدفع املصالح اجلماعية إلى إعداد كشوف احلسابات قبل توفر االعتمادات.

رابعا .تدبير األمر بصرف النفقات وأدائها
1 .1األمر بأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال في غياب ما يثبت تقدمي املقاولني التأمينات القانونية
املطلوبة منهم وجتديدها
هذا األمر حصل نتيجة وقوع نوع من التواكل فيما بني املصالح اجلماعية حول اجلهة التي يجب عليها طلب الوثائق و
االحتفاظ بها وذلك بعدما أصبح اإلدالء بها لدى املصالح املالية غير إلزاميا أثناء تقدمي الصفقة للتأشير .وبعد البحث
في ملفات الصفقات تبني أن جل هذه الصفقات التي أثيرت حولها هذه املالحظة تتوفر على التأمينات املطلوبة.

2 .2إصدار أوامر باإلدالء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج اآلجال القانونية
إن العوامل األساسية التي أدت إلى التأخر في إصدار أوامر أداء بعض النفقات املتعلقة بصفقات أشغال خارج اآلجال
القانونية ميكن إجمالها في ما يلي:
— —الزيادة في حجم أشغال بعض الصفقات إذ عرفت مسطرة التأشير على هذه الزيادات تأخرا على مستوى مصالح
املالية.
— —مسطرة اإلفراج عن االعتمادات بالنسبة للصفقات املمولة من صندوق التجهيز اجلماعي تستغرق وقتا طويال.
— —الزيادة في حجم الضريبة على القيمة املضافة بنسبة  % 6نهاية سنة  ، 2007و التي أدت إلى برمجة اعتمادات
إضافية لبعض الصفقات بحيث تطلبت هذه العمليـة وقتــا طويال للمصــادقة علــى هذه البرمجة خــالل
دورات اجمللس و التأشير عليها من قبل املصالح املالية.
أما بالنسبة للتأخر على مستوى املصالح اجلماعية فقد انخرطت اجلماعة مؤخرا في البرنامج املعلوماتي التدبير
املندمج للنفقات  GIDالذي مت وضعه حتت إشراف اخلزينة العامة للمملكة ووزارة الداخلية وهو برنامج سيمكن اجلماعة
مستقبال من تفادي مجموعة من األخطاء و التأخيرات.

3 .3قصور في توثيق و تسجيل اإلجراءات املتعلقة بوضع كشوف احلسابات و األمر باألداء
هذه مالحظة وجيهة شرعت اجلماعة في تطبيقها و االلتزام بها في جميع مراحل الصفقات اجلماعية لتحديد
املسؤوليات بني املصالح اجلماعية وتفادي أية تأخيرات غير مبررة.
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4 .4تأخر مصلحة احلسابات في طلب اإلفراج عن بعض أقساط القروض وقصور في مواكبة تقدم إجناز
األشغال
هذا التأخر راجع باألساس إلى عاملني اثنني:
— —خضوع ملف طلب اإلفراج عن بعض أقساط القروض ملسطرة تتطلب دراسة مسبقة للوضعية املالية للصفقة
من أجل حتديد القسط املزمع اإلفراج عنه.
— —تأخر املصالح املالية في التأشير على بعض الوثائق املكونة للملف .وهذه املالحظة مت أخذها بعني االعتبار لتفادي
هذا التأخر مستقبال.

5 .5قصور في التنسيق بني مختلف املصالح وغياب آليات تكفل ملصلحة احلسابات تتبع مختلف
مراحل تنفيذ الصفقات
بناء على هذه املالحظة قامت اجلماعة بإعادة النظر في هيكلة مصلحة احلســابات بغية حتسني أدائها وذلك بتعزيزها
باملوارد البشرية الكافية والوسائل و البرامج املعلوماتية اجلديدة ،حتى يتسنى لها التنسيق اجليد بني جل املصالح
املعنية من أجل تالفي أي خلل فيما يخص تنفيذ امليزانية على املستوى احملاسباتي.
وفي هذا اإلطار ،انخرطت اجلماعة في البرنامج املعلوماتي  GIDالذي سيمكنها من ضبط وتنفيذ عمليات األداء فيما
يخص تتبع مختلف مراحل تنفيذ الصفقات بطريقة عقالنية وجد مضبوطة من أجل ربح الوقت وضمان التنسيق
الكامل بني مختلف املصالح املعنية واخلزينة اجلماعية ،والوالية.
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مقاطعات اجلماعة احلضرية طنجة
أحدثت املقاطعات األربع التابعة للجماعة احلضرية طنجة إثر اعتماد نظام وحدة املدينة بناء على الظهير رقم 1.02.297
الصادر في  25من رجب  03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي .ويتعلق األمر
مبقاطعات «مغوغة» و»بني مكادة و»السواني» و»املدينة».

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير هذه املقاطعات عن تسجيل مجموعة من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من
مستوى أدائها ،ميكن إجمالها كالتالي:

أوال .مقاطعة «بني مكادة»
تبلغ املساحة اإلجمالية ملقاطعة بني مكادة  1.950هكتارا بنسبة  12,70باملائة من مجموع مساحة اجلماعة احلضرية
طنجة ،ويصل عدد سكانها إلى أزيد من  238.382نسمة حسب اإلحصاء العا ّم للسكان والسكنى لسنة  ،2004بنمو
دميوغرافي ميثل نسبة  6,2باملائة سنويا .ويقوم بتسيير شؤون مقاطعة بني مكادة مجلس منتخب يتكون من  39عضوا
وطاقم إداري مؤلف من قرابة  412موظفا وعونا.
تعد حصة مقاطعة بني مكادة من املنحة اإلجمالية املمنوحة من طرف اجلماعة احلضرية طنجة املورد املالي الوحيد الذي
تتوفر عليه .وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة  % 24لينتقل من  8.824.643,94درهم سنة  2009إلى 10.917.591,89
درهم سنة  .2011ومثلت نفقات الصيانة االعتيادية للطرقات احلصة الكبرى بنسبة  % 65خالل سنة  2009لتستقر في
حدود  % 42خالل السنتني املواليتني.
وقد لوحظ بالنسبة لهذه املقاطعة ما يلي:

1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
تبني ،من خالل مراقبة ملفات نفقات املقاطعة املنجزة عن طريق سندات الطلب أن اللجوء إلى طلب عروض أثمان
املتنافسني ال يكون الغرض منه ،في بعض احلاالت ،إحقاق مبدأ املنافسة بقدر ما يكون ،فقط ،إجراء شكليا.
فبخصوص عنوان امليزانية املتعلق بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم اجلوائز ،لوحظ تشابه في التوقيعات التي
حتملها عروض األثمان املتعلقة بسند الطلب رقم  2009/06الصادر بتاريخ  30مارس  2009مببلغ  9.900,00درهم ،والذي مت
أداؤه بواسطة األمر باألداء رقم  33بتاريخ  16أبريل .2009
أما بخصوص عنوان امليزانية املتعلق مبصاريف اإلطعام واالستقبال ،فقد لوحظ ،بالنسبة لسند الطلب رقم 2009/09
الصادر بتاريخ  12غشت  2009مببلغ  7.122,50درهم ،أن تاريخ عرض األثمان اخلاص بنائل سند الطلب ( 13غشت )2009
جاء الحقا لتاريخ تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات ( 12غشت )2009؛ في حني أن عرضي األثمان اخلاصني باملتنافسني
املقصيني قد مت حتريرهما بنفس خط اليد ،كما أنهما يحمالن نفس العنوان ونفس رقم الهاتف النقال.

2 .2اللجوء إلى نفقات التسوية
من خالل مراقبة مجموعة من النفقات املنجزة بواسطة سندات الطلب خالل السنوات املالية من  2009إلى  ،2011تبني
أن مصالح املقاطعة قامت بطلب واستالم مجموعة من التوريدات واخلدمات قبل تأشير مراقب االلتزام بالنفقات بل وفي
بعض احلاالت قبل إصدار سندات الطلب اخلاصة بها .ويتعلق األمر مبا يلي:
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بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات
يتضمن ملف سند الطلب رقم  2010/02الصادر بتاريخ  27أبريل  2010مببلغ  12.140,00درهم نسختان أصليتان من
الفاتورة بتاريخني مختلفني ،كما حتمالن تاريخني مختلفني لإلشهاد على صحة إجناز العمل أحدهما ( 08يونيو  )2010جاء
سابقا لتاريخ تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات ( 15يونيو .)2010
أما بالنسبة مللف سند الطلب رقم  2011/02الصادر بتاريخ  7مارس  2011مببلغ  9.232,00درهم ،فيشير سند التسليم
إلى أن لوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات قد مت تسلمها من طرف املقاطعة بتاريخ  13يناير  ،2011في حني
يتضمن نسختان أصليتان من
أن تاريخ تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات ( 16مارس  )2011جاء الحقا لتاريخ االستالم .كما
ّ
الفاتورة بتاريخني مختلفني أحدهما ( 13يناير  )2011جاء سابقا لكل من تاريخ إصدار سند الطلب ( 7مارس  )2011وتاريخ
تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات ( 16مارس .)2011
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بشراء لوازم الرياضة
يتضمن ملف سند الطلب رقم ²011/06الصادر بتاريخ  25أبريل  2011مببلغ  84.672,00درهم ،تقريرا موقعا من طرف
رئيس املقاطعة يشير إلى أن هذه اللوازم الرياضية مت توزيعها يوم  11أبريل  2011مبناسبة حفل تخليد «ذكرى  9أبريل»،
في حني أن تاريخي إصدار سند الطلب ( 25أبريل  )2011والتأشير عليه من طرف مراقب االلتزام بالنفقات ( 06ماي )2011
جاءا الحقني لتاريخ استالم هذه اللوازم وتوزيعها على اجلمعيات الرياضية.
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق مبصاريف التنشيط الفني والثقافي
إن اخلدمات موضوع سند الطلب رقم  2010/15مببلغ  84.700,00درهم ،تتعلق بالتنشيط الفني من طرف بعض الفرق
املوسيقية ملدة  7أيام تبتدئ من  11إلى غاية  17دجنبر  ،2010غير أن تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات لم تتم إال بتاريخ
 16دجنبر  ،2010أي بعد إشراف االحتفاالت ،موضوع النفقة ،على االنتهاء.

 3 .3جتاوز السقف املسموح به ألداء نفقات بواسطة سندات الطلب
من خالل مراقبة نفقات عنوان امليزانية املتعلق بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات ،واملنجزة بواسطة
سندات الطلب خالل السنة املالية ( 2009سندات الطلب رقم  30و 31و 61و ،)79تبني أن مجموع نفقات هذه السندات
قد بلغ  214.339,00درهم ،كما أن موضوعها يتعلق باقتناء مواد من نفس الطبيعة و ومتت خالل نفس السنة املالية
ومن طرف نفس اآلمر بالصرف؛ وهو ما كان يستوجب إبرام صفقة عمومية على اعتبار جتاوز السقف املسموح به بشأن
اللجوء لسندات الطلب ،واحملدد في  200.000,00درهم.

 4 .4استالم توريدات قبل تأشير مراقب االلتزام بالنفقات على سندات الطلب
من خالل مراقبة نفقات عنوان امليزانية املتعلق بشراء عتاد صغير للتزيني ،واملنجزة بواسطة سندات الطلب خالل
السنوات املالية من  2009إلى  2011،تبني أن مصالح املقاطعة قامت باستالم بعض اخلدمات قبل تأشير مراقب االلتزام
بالنفقات على سند الطلب اخلاص بها .ذلك أن الوثائق املثبتة املدلى بها رفقة احلوالة رقم  115مببلغ  118.896,00درهم
الصادرة بتاريخ  02نونبر  2011لتبرير نفقة شراء عتاد صغير للتزيني ،موضوع سند الطلب رقم  ،2011/14تظهر أن سند
الطلب املذكور مت إصداره بتاريخ  26يوليوز  2011والتأشير عليه من طرف مراقب االلتزام بالنفقات بتاريخ  24غشت ،2011
إال أنه وعند معاينة سند التسليم تبني أن استالم املقاطعة للتوريدات موضوع هذه النفقة كان قد مت في  16غشت
 2011أي قبل تاريخ تأشير مراقب االلتزام بالنفقات على سند الطلب.

5 .5التصريح املؤقت باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسلم
تبني ،من خالل سندات التسليم ،أن توريد مواد املقالع موضوع الصفقة رقم 3 /T.ABM /²010مببلغ  365.580,00درهم ،قد
استمر تدريجيا ما بني  18و 22دجنبر  ،2010أي بعد تاريخ اإلعالن عن االستالم املؤقت لها في  17دجنبر .2010
ث
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 6 .6صرف نفقات قبل إجناز اخلدمة
من خالل مراقبة نفقات عنوان امليزانية املتعلق بشراء الزفت خالل السنة املالية  ،2010تبني أن املقاطعة قامت بصرف
نفقة قبل إجناز اخلدمة املتعلقة بها ،واملتمثلة في استالم مادة الزفت من املمون؛ حيث أنها تعمد إلى التعامل مع ممونها
بهذه املادة عن طريق سندات الرصيد ( .)Bons d’avoirsويتعلق األمر بسند الطلب رقم  2010/11الصادر بتاريخ  27شتنبر
 2010مببلغ  196.320,00درهم ،ذلك أنه مت أداء املبلغ الكلي لهذا السند بواسطة احلوالة رقم  2010/115بتاريخ  20دجنبر
 ،2010في حني أنه وعند معاينة أدونات التزود املتوفرة مبقر املقاطعة ،واملوقعة من طرف رئيس املصلحة التقنية ،تبني أن
استالم هذه املادة كان قد مت على فترات في تواريخ الحقة لتاريخ إصدار األمر باألداء ،ما بني  24فبراير  2011و 7نونبر .2012

ثانيا .مقاطعة «مغوغة»
تبلغ املساحة اإلجمالية ملقاطعة «مغوغة»  29,64كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى أزيد من  140.968نسمة
حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .2004ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من  40عضوا
وطاقم إداري مؤلف من قرابة  156موظفا وعونا.
تعد حصة مقاطعة «مغوغة» من املنحة اإلجمالية املمنوحة من طرف اجلماعة احلضرية طنجة املورد املالي الوحيد
الذي تتوفر عليه .وقد عرفت النفقات ارتفاعا ضئيال بنسبة  % 0,4لينتقل من  9.760.109,34درهم سنة  2009إلى
 9.799.538,55درهم سنة  .2011ومثلت النفقات املتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقات احلصة الكبرى بنسبة % 59,5
خالل سنة  2009لتستقر في حدود  % 52,4خالل سنة .2011
وقد لوحظ بالنسبة لهذه املقاطعة ما يلي:

1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
من خالل مراقبة امللفات املتعلقة بنفقات املقاطعة ،تبني للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب ال حتترم بدقة مبدأ
املنافسة القبلية ،خصوصا فيما يتعلق بعروض األثمان .وفي هذا الصدد مت تسجيل املالحظات التالية:
— —يشير ملف سند الطلب رقم  2009/06الصادر بتاريخ  11غشت  2009مببلغ  6.930,00درهم واملتعلق مبصاريف
اإلطعام واالستقبال إلى أن عرضي األثمان اخلاصني باملتنافسني املقصيني قد مت حتريرهما بنفس خط اليد ،كما أن
هذين العرضني يحمالن نفس العنوان و نفس رقم الهاتف النقال؛
— —يشير عرضان على األقل من بني عروض األثمان الثالثة إلى نفس رقم الهاتف ،وفي بعض احلاالت إلى نفس رقم
الفاكس ،ويتعلق األمر بامللفات اخلاصة بعشر سندات الطلب تتراوح مبالغها بني  4.500,00و 49.500,00درهم.
— —ال تشير بعض عروض األثمان إلى نفس املواد أو الكميات املراد اقتناؤها كما هي واردة في سند الطلب ،ويتعلق األمر
بأربع سندات الطلب تتراوح مبالغها بني  8.773,98و 20.232,00درهم؛
— —ال حتتوي بعض ملفات سندات الطلب على عروض أثمان صحيحة ،حيث تكون في غالب األحيان منسوخة فقط أو
ال حتمل توقيعا ،كما لوحظ وجود بعض التوقيعات املنسوخة بواسطة جهاز املسح الضوئي ( ،)scannerويتعلق
األمر بأربعة سندات طلب تتراوح مبالغها بني  5.767,20و  49.740,00درهم.

2 .2اللجوء إلى نفقات التسوية
من خالل مراقبة امللفات املتعلقة بنفقات املقاطعة ،تبني للمجلس أن بعض سندات الطلب مت إبرامها بهدف تسوية
نفقات كانت املقاطعة قد أجنزتها دون إتباع قواعد تنفيذ امليزانية .ويتعلق األمر باملالحظات اآلتي ذكرها:
— —بالنسبة لسند الطلب رقم  2010/26الصادر بتاريخ  22نونبر  2010مببلغ  55.760,00درهم واملتعلق بشراء لوازم
الرياضة ،لوحظ أن تاريخ إصدار سند الطلب املذكور قد جاء الحقا لتاريخ استالم اللوازم الرياضية موضوع النفقة،
والذي مت في  4أكتوبر  2010وفق سند التسليم.
— —تتضمن بعض ملفات سندات الطلب نسختني أصليتني من الفاتورة بتاريخني مختلفني أحدهما سابق لتاريخ
إصدار سند الطلب ،ويتعلق األمر باحلاالت التالية:
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•سند الطلب رقم  2009/11مببلغ  12.960,00درهم وسند الطلب رقم  2009/10مببلغ  137.028,00درهم
الصادران بتاريخ  25شتنبر  2009واملتعلقان بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم اجلوائز؛ حيث إن إحدى
نسختي الفاتورة مؤرخة في  20شتنبر .2009
•سند الطلب رقم  2011/35مببلغ  14.400,00درهم الصادر بتاريخ  15غشت  2011واملتعلق باكتراء عتاد
احلفالت ،حيث إن إحدى نسختي الفاتورة مؤرخة في  12غشت .2011

3 .3عدم صحة تقييد النفقة في باب امليزانية املتعلق بها
من خالل مراقبة بعض ملفات سندات الطلب ،لوحظ أن موضوع سند الطلب رقم  2011/07الصادر بتاريخ  3مارس
 2011مببلغ  11.760,00درهم واملقيد في عنوان امليزانية املتعلق مبصاريف التنشيط الفني والثقافي يخص اقتناء معدات
منزلية ( 10مكاوي و 10خالطات كهربائية) لتقدميها كهدايا لألمهات املشاركات في االحتفال باليوم العاملي للمرأة ،في
حني أن العنوان املالي الذي حتمل النفقة ال يتعلق بشراء هدايا لتقدميها كجوائز.

4 .4اإلشهاد على صحة إجناز العمل قبل اكتمال اخلدمة موضوع النفقة
من خالل مراقبة ملف سند الطلب رقم  2011/26الصادر بتاريخ  30يونيو  2011واملتعلق مبصاريف نقل األطفال للمخيمات،
وبناء على برنامج االصطياف املعد من طرف «جمعية الرسالة للتربية والتخييم  -فرع طنجة» ،والذي ميتد على مراحل
ابتداء من  5يوليوز  2011إلى غاية  14غشت  ،2011فقد لوحظ ،أن اإلشهاد على صحة إجناز العمل مت بتاريخ  2غشت
 2011أي قبل نهاية آخر مرحلة من االصطياف ( 14غشت .)2011

5 .5قصور في حتديد احلاجيات املراد تلبيتها
قامت املقاطعة بصرف نفقات عنوان امليزانية املتعلق بالهبات واملعونات لصالح احملتاجني عن طريق إبرام الصفقة رقم
 01/ CAM/11مببلغ  353.879,20درهم ،وكذا سند الطلب رقم  2011/34مببلغ  145.696,55درهم عوض طلب الكمية
اإلجمالية من خالل صفقة واحدة ،ما دام األمر يتعلق بنفس طبيعة املواد وخالل نفس السنة املالية .وقد لوحظ أن اللجوء
إلى سند الطلب من أجل استكمال التزود بالكميات املتبقية يدل على أن حتديد احلاجيات املراد تلبيتها لم يتم بالدقة
املطلوبة ،مما جعل املقاطعة تفوت كسبا قدره  15.689,10درهم ،كان سيكفي إلضافة  145عائلة مستفيدة ،وذلك
نتيجة التزود بنفس املواد بكلفة أعلى إذا ما قورنت األثمنة األحادية للصفقة مع تلك الواردة بسند الطلب.
ث

 6 .غياب ما يثبت تقدمي املعونات لفائدة املعوزين
من خالل مراقبة ملفات النفقات املتعلقة بالهبات واملعونات لصالح احملتاجني ،والتي مت صرفها عن طريق إبرام الصفقة
رقم  01/CAM/11مببلغ  353.879,20درهم ،وكذا سند الطلب رقم  2011/34مببلغ  145.696,55درهم ،لوحظ أن املقاطعة
عمدت إلى تكليف جميع أعضاء اجمللس بتوزيع املواد موضوع النفقة على احملتاجني ،غير أن هؤالء األعضاء لم يقدموا
للمقاطعة ما يفيد تسليمهم هذه املواد للمستفيدين منها باستثناء عضو واحد.

ثالثا .مقاطعة «السواني»
حتتل مقاطعة «السواني» موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة إال أنها ال تتوفر على منفذ بحري .كما تعتبر أصغر
املقاطعات األربع التي يتشكل منها احمليط احلضري ملدينة طنجة ،حيث تبلغ مساحتها اإلجمالية  4كيلومترات مربعة،
إال أنها تعرف أكبر كثافة سكانية بنسبة  28.950نسمة في الكيلومتر املربع ،إذ يصل عدد سكانها إلى أزيد من 115.800
نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .2004ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من 41
عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة  165موظفا وعونا.
وتعد حصة مقاطعة «السواني» من املنحة اإلجمالية املمنوحة من طرف اجلماعة احلضرية طنجة املورد املالي الوحيد الذي
تتوفر عليه .وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة  % 61,6لينتقل من  8.234.802,52درهم سنة  2009إلى 13.308.739,50
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درهم سنة  .2011ومثلت النفقات املتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقات احلصة الكبرى بنسبة  % 43,5خالل سنة 2009
لتستقر في حدود  % 63خالل السنتني املواليتني.
وقد لوحظ بالنسبة لهذه املقاطعة ما يلي:

1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
من خالل مراقبة امللفات املتعلقة بنفقات املقاطعة ،تبني للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب ال حتترم بدقة مبدأ
املنافسة القبلية ،خصوصا فيما يتعلق بعروض األثمان .وقد مت تسجيل املالحظات التالية:
— —لوحظ أن تاريخ أحد عروض األثمان جاء الحقا لتاريخ سند الطلب ،ويتعلق األمر باحلالتني التاليتني:
•سند الطلب رقم  2010/15الصادر بتاريخ  2نونبر  2010مببلغ  29.106,00درهم واملتعلق بشراء عتاد صغير؛
•سند الطلب رقم  2011/03الصادر بتاريخ  22يونيو  2011مببلغ  118.800,00درهم واملتعلق باكتراء آليات
النقل وآليات أخرى.
— —يشير عرضان على األقل من بني عروض األثمان الثالثة إلى نفس رقم الهاتف ،وفي بعض احلاالت إلى نفس رقم
الفاكس ،ويتعلق األمر بسندات الطلب التالية:
•سند الطلب الصادر بتاريخ  20يوليوز  2009مببلغ  59.675,00درهم واملتعلق مبصاريف اإلطعام واالستقبال؛
•سند الطلب رقم  2009/14الصادر بتاريخ  9نونبر  2009مببلغ  47.736,00درهم ،وسند الطلب رقم 2009/15
الصادر بتاريخ  9نونبر  2009مببلغ  52.080,00درهم ،وسند الطلب رقم  2010/08الصادر بتاريخ  18أكتوبر
 2010مببلغ  26.800,00درهم ،وسند الطلب رقم  2010/22الصادر بتاريخ  10دجنبر  2010مببلغ 23.750,00
درهم ،وسند الطلب رقم  2010/23الصادر بتاريخ  13دجنبر  2010مببلغ  49.150,00درهم ،وسند الطلب رقم
 05/2011الصادر بتاريخ  12يوليوز  2011مببلغ  44.310,00درهم ،وسند الطلب رقم  2011/06الصادر بتاريخ
 12يوليوز  2011مببلغ  55.650,00درهم ،واملتعلقة جميعها بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم اجلوائز؛
•سند الطلب رقم  2011/16الصادر بتاريخ  15دجنبر  2011مببلغ  121.092,00درهم واملتعلق بلوازم املكتب
ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات؛
•سند الطلب رقم  2009/05الصادر بتاريخ  4ماي  2009مببلغ  99.960,00درهم واملتعلق بصيانة الساحات
العمومية واملنتزهات ومرافق السيارات واملطارح العمومية.
— —لوحظ أن بعض ملفات سندات الطلب ال حتتوي على عروض أثمان صحيحة ،حيث تكون في غالب األحيان منسوخة
فقط أو ال حتمل توقيعا ،كما لوحظ وجود بعض التوقيعات املنسوخة بواسطة جهاز املسح الضوئي (،)scanner
ويتعلق األمر بسند الطلب رقم  2009/28الصادر بتاريخ  14دجنبر  2009مببلغ  22.380,00درهم وسند الطلب رقم
 2009/27الصادر بتاريخ  14دجنبر  2009مببلغ  30.494,00درهم واملتعلقني بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق
واملطبوعات.

2 .2عدم صحة تقييد النفقة في باب امليزانية املتعلق بها
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بالصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية ،مت إصدار سند الطلب رقم  2011/14بتاريخ 26
غشت  2011مببلغ  197.334,00درهم ،حيث لوحظ أن موضوع سند الطلب املذكور يخص إصالح السوق املغطى الكائن
باحلي اجلديد وسوق بئر «الشعيري» ،في حني أن العنوان املالي الذي حتمل النفقة يتعلق بإصالح البنايات اإلدارية وليس
األسواق.

3 .3التصريح باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسلم
من خالل مراقبة ملفات استالم بعض املواد ،مت تسجيل مجموعة من املالحظات ،خصوصا تلك املتعلقة بشراء اإلسمنت
واألرصفة والزليج ،نوردها كاآلتي:
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— —تبني ،من خالل سندات التسليم ،أن توريد  91من أصل  330طن من اإلسمنت موضوع الصفقة رقم 02/ CACS/06
مببلغ  449.997,00درهم ،قد استمر تدريجيا ما بني  28يناير و 28ماي  ،2009أي بعد تاريخ اإلعالن عن االستالم املؤقت
والنهائي لها في  02يناير  .2007ويصل مبلغ هذه الكميات املسلمة خارج األجل  108.872,40درهم ،أي بنسبة 24
باملائة من مبلغ الصفقة.
ث

— —مت إصدار سند الطلب رقم  2010/26بتاريخ  15دجنبر  2010مببلغ  149.982,00درهم ،وقد لوحظ أن سندات التسليم
املتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد  60من أصل  70طن من اإلسمنت موضوع سند الطلب املذكور قد مت ما بني
 11مارس  2011و 7نونبر  ،2012أي بعد تاريخ اإلشهاد على صحة إجناز العمل في  23فبراير  .2011وتبلغ قيمة هذه
الكميات  92.160,00درهم ،أي بنسبة تفوق  60باملائة من قيمة سند الطلب.
— —مت إصدار سند الطلب رقم  2009/03بتاريخ  24أبريل  2009مببلغ  99.996,00درهم ،وقد لوحظ أن سندات التسليم
املتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد كمية اإلسمنت املطلوبة ( 20طن) قد مت ما بني  17دجنبر  2009و 5أبريل
 ،2010أي بعد تاريخ اإلشهاد على صحة إجناز العمل في  2يونيو  .2009وتبلغ قيمة هذه الكمية  29.040,00درهم
أي بنسبة تناهز  30باملائة من قيمة سند الطلب.

4 .4صرف نفقات قبل إجناز اخلدمة
من خالل مراقبة نفقات عنوان امليزانية املتعلق بشراء «اجلير» ،خالل السنة املالية  ،2010تبني أن املقاطعة قامت بصرف
نفقة قبل إجناز اخلدمة املتعلقة بها ،حيث أنها تعمد إلى التعامل مع ممونها بهذه املادة عن طريق سندات الرصيد (Bons
.)d’avoirs
يتعلق األمر بسند الطلب رقم  2010/28الصادر بتاريخ  15دجنبر  2010مببلغ  6.982,80درهم ،حيث تشير الفاتورة املؤرخة
في  31يناير  2011إلى أن اإلشهاد على صحة إجناز العمل من طرف املسؤول عن اخملزن قد مت في نفس هذا التاريخ ،غير أن
بطاقات اخملزون اخلاصة مبادة «اجلير» تفيد بأن الكمية املطلوبة ( 2.300كلغ) لم يتم البدء في استالمها إال بعد أداء النفقة
( 26ماي  ،)2011ذلك أن الشركة النائلة لسند الطلب املذكور لم تقم بتزويد املقاطعة مبادة «اجلير» ،وإمنا اكتفت بتسليم
املسؤول عن اخملزن أدونات للتزود مبقدار  100كلغ عن كل قسيمة موقعة من طرف املمون.

رابعا .مقاطعة املدينة
حتتل مقاطعة املدينة موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة ،كما تتوفر على واجهتني بحرينت .ويصل عدد سكانها إلى
أزيد من  173.477نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .2004ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب
يتكون من  43عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة  285موظفا وعونا.
تعد حصة مقاطعة املدينة من املنحة اإلجمالية املمنوحة من طرف اجلماعة احلضرية طنجة املورد املالي الوحيد الذي
تتوفر عليه .وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة  % 12,4لينتقل من  8.313.481,70درهم سنة  2009إلى 9.347.731,24
درهم سنة  .2011ومثلت النفقات املتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرقات احلصة الكبرى بنسبة  % 41,7خالل سنة 2009
لتستقر في حدود  % 50خالل سنة .2011
وقد لوحظ بالنسبة لهذه املقاطعة ما يلي:

1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
من خالل مراقبة امللفات املتعلقة بنفقات املقاطعة ،تبني للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب ال حتترم بدقة مبدأ
املنافسة القبلية ،خصوصا فيما يتعلق بعروض األثمان .وفي هذا الصدد ،مت تسجيل املالحظات التالية:
— —لوحظ بخصوص سند الطلب رقم  2009/15الصادر بتاريخ  3نونبر  2009مببلغ  28.800,00درهم ،واملتعلق مبصاريف
اإلطعام واالستقبال أن عروض األثمان الثالثة مؤرخة في  16نونبر  ،2009أي أنها جاءت الحقة لتاريخ إصدار سند
الطلب ( 3نونبر  )2009وتاريخ وضع تأشيرة مراقب االلتزام بالنفقات ( 3نونبر .)2009
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— —يشير عرضان على األقل من بني عروض األثمان الثالثة إلى نفس رقم الهاتف ،وفي بعض احلاالت إلى نفس رقم
الفاكس ،ويتعلق األمر بأربع سندات الطلب تتراوح مبالغها بني  29.544,00و  171.192,00درهم.
— —ال حتتوي بعض ملفات سندات الطلب على عروض أثمان صحيحة ،حيث تكون في غالب األحيان منسوخة فقط
أو غير مؤرخة ،كما لوحظ وجود بعض عروض األثمان التي ال تشير ال إلى رقم ضريبة التجارة ،وال إلى رقم السجل
التجاري ،وال إلى رقم التعريف اجلبائي ،ويتعلق األمر بثماني سندات طلب تتراوح مبالغها بني  9.720,00و171.192,00
درهم.

2 .2عدم صحة تقييد النفقات في باب امليزانية املتعلق بها
من خالل مراقبة امللفات املتعلقة بنفقات املقاطعة ،تبني للمجلس أن طبيعة بعض النفقات ال حتترم بدقة أبواب امليزانية
املتعلقة بها ،ويتعلق األمر باحلالتني التاليتني:
— —مت إصدار سند الطلب رقم  2009/21مببلغ  59.952,00درهم ،وقد لوحظ أن موضوع سند الطلب املذكور يخص
إصالح وصيانة الشبكة املعلوماتية في حني أن العنوان املالي الذي حتمل النفقة يتعلق بالصيانة االعتيادية
للبنايات اإلدارية؛
— —مت إصدار سند الطلب رقم  2009/13بتاريخ  13نونبر  2009مببلغ  6.612,00درهم ،وقد لوحظ أن موضوع سند الطلب
املذكور يخص اقتناء املقاطعة ألجهزة هاتفية جديدة ،في حني أن عنوان امليزانية الذي حتمل النفقة يهم فقط
الصيانة االعتيادية لشبكة الهاتف واملاء والكهرباء.

3 .3تنفيذ الصفقة قبل تاريخ املصادقة واألمر بالشروع في اخلدمة
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات ،ومن خالل مراقبة سندات التسلم
املتعلقة بالصفقة رقم  ،01/ ATM/2009واملوقعة من طرف املمون واملسؤول عن املقتصدية باملقاطعة ،تبني أن ما يناهز
 90باملائة من مجموع التوريدات املدرجة في إطار هذه الصفقة قد مت استالمها قبل تاريخ صدور األمر بالشروع في اخلدمة
( 18شتنبر  ،)2009بل وحتى قبل تاريخ املصادقة عليها ( 3غشت  ،)2009وذلك وفق ما يلي:
ث

— —مت استالم ما قدره  186.460,20درهم من التوريدات بتاريخ  3يونيو  ،2009أي قبل تاريخ املصادقة على الصفقة (3
غشت )2009؛
— —مت استالم ما قدره  169.752,60درهم من التوريدات بتاريخ  25غشت  ،2009أي قبل تاريخ األمر باخلدمة ( 18شتنبر
.)2009

4 .4التصريح املؤقت باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسلم
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات ،ومن خالل مراقبة سندات التسليم،
تبني أن املقاطعة عمدت إلى التصريح املؤقت باستالم بعض املواد قبل أن تكتمل عملية التسلم فعليا ،ويتعلق األمر
باحلالتني التاليتني:
— —مت توريد ما قدره  26.388,00درهم من املواد موضوع الصفقة رقم  01/ ATM/2009بتاريخ  24نونبر  ،2009أي بعد تاريخ
اإلعالن عن االستالم املؤقت والنهائي لها في  17نونبر 2009؛
ث

— —مت إبرام الصفقة رقم  09/ ATM/2010مببلغ  367.135,20درهم ،واملصادق عليها بتاريخ  11أكتوبر  ،2010والتي مت أداؤها
بواسطة األمر باألداء رقم  9بتاريخ  21يونيو  2011مببلغ  342.935,20درهم بناء على الكشف املؤقت رقم  1واألخير
بتاريخ  18أبريل  ،2011غير أن ما قدره  75.633,60درهم ( 22باملائة من مبلغ الصفقة) مت تسلمه ما بني  19و  30أبريل
 ،2011أي بعد تاريخ التسلم املؤقت والنهائي ،وذلك بناء على سندات التسليم املتعلقة بالصفقة.
ث
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5 .5التوقيع على وثائق الصفقة دون تفويض كتابي
بخصوص عنوان امليزانية املتعلق بلوازم املكتب ومواد الطباعة واألوراق واملطبوعات ،مت إبرام الصفقة رقم 01/ ATM/2011
املتعلقة باقتناء مطبوعات إدارية مببلغ  34.716,00درهم ،واملصادق عليها بتاريخ  20يوليوز  ،2011والتي مت أداؤها بواسطة
األمر باألداء رقم  31بتاريخ  17نونبر  2011مببلغ  34.716,00درهم بناء على الكشف املؤقت رقم  1واألخير بتاريخ  25شتنبر
 ،2011وقد لوحظ ،في هذا الصدد ،ما يلي:
ث

•قام رئيس مصلحة احلالة املدنية باملقاطعة بإعداد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة املذكورة وبالتوقيع
املشترك مع نائب رئيس املقاطعة على مختلف الوثائق املتعلقة بالصفقة (تبليغ األمر بالشروع في اخلدمة
ومحضر التسلم املؤقت ومحضر التسلم النهائي) دون أن يتوفر على تفويض في املوضوع؛
•لم يتم ،كما جرت به العادة ،تسلم املطبوعات موضوع الصفقة املذكورة من طرف املسؤول عن املقتصدية.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مصالح املقاطعات األربع مبا يلي:
— —بإعمال قواعد إجراء املنافسة في احترام تام للمرسوم املتعلق بالصفقات العمومية؛
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية؛
— —حتديد احلاجيات الواجب تلبيتها واملسطرة الواجب اتباعها من أجل شراء اخملزون السنوي من املواد؛
— —التقيد بقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها واألمر بصرفها عند تنفيذ النفقات العمومية؛
— —احلرص على عدم استالم التوريدات قبل التحقق من مطابقتها جملموع التزامات الصفقات املتعاقد بشأنها
وقبل االنتهاء من إجنازها؛
— —احلرص على تتبع املواد التي يتم توزيعها على املعوزين وضرورة حصر الئحة املستفيدين.
— — إمكانية اللجوء إلى صفقات إطار من أجل مواجهة اإلكراهات املتعلقة بتخزين املواد املتعلقة بأشغال
صيانة الطرق ،وذلك عمال ً بامللحق رقم  1للمرسوم رقم  2.06.388الصادر في  16من محرم  5( 1428فبراير )2007
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لطنجة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .مقاطعة بني مكادة
 1 .حول عدم احترام مبدأ املنافسة
فيما يخص هذه املالحظة نشير إلى أن مبدأ املنافسة هو شرط وضروري بقوة القانون ،إال أننا جند صعوبة على مستوى
بعض التموينات نظرا لقلة املمونني في هذا الصنف وبصفة خاصة بالنسبة لعنوان امليزانية املتعلق بشراء التحف
الفنية والهدايا لتسليم اجلوائز ،وأيضا عنوان مصاريف اإلطعام واالستقبال الذي نشير بشأنه أنه مت إيجاد حل نعمل به
حاليا وهو القيام بعروض أثمان مرة واحدة بداية السنة تبرم إثره اتفاقية برسم السنة املالية.

2 .2حول اللجوء إلى نفقات التسوية
•عنوان امليزانية املتعلق بلوازم ومواد الطباعة
— —بالنسبة لسند الطلب رقم  02/2010فهو يتعلق بأدوات مكتبية وخوامت إدارية ،وقد مت إصالح تاريخ اإلشهاد ألنه
ينبغي أن يكون بعد التأشير على االلتزام.
— —أما سند الطلب رقم  02/2011فيتعلق أيضا بلوازم املكتب (املذكرات السنوية ) حيث يطلب من املصلحة إيجادها
مع بداية يناير وبالتالي يصعب التأشير نظرا النعدام امليزانية أصال  ،وهي فاتورة واحدة نحتفظ باألولى.
•عنوان امليزانية املتعلق بشراء لوازم الرياضة
بالنسبة لهذا العنوان فقد مت وضع برنامج من طرف املقاطعة لتخليد ذكرى  09أبريل  ،2010ومبا أن هذا العنوان هو جديد
بامليزانية ثم فتحه في إطار التنشيط احمللي متاشيا مع روح امليثاق اجلماعي الفصل  ،112حيث ثم توزيع اجلوائز يوم 11
أبريل  2010نظرا اللتزام املقاطعة بهذا احلفل .ونشير أنه كانت هذه مع بداية تنفيذ التنشيط احمللي وقد مت جتنب هذا
األمر السنة املوالية.
•عنوان امليزانية املتعلق مبصاريف التنشيط الفني والثقافي
فعال هذه املصاريف كانت غير مبرمجة وطارئة وألسبوع كامل منصتني ( )2وجاءت مع نهاية السنة املالية وبعد استشارة
مصالح املالية مت قبول هذه النفقة والتأشير عليها تزامنا مع األنشطة اضطراريا.

3 .3حول جتاوز السقف املسموح به ألداء النفقات عن طريق سندات الطلب
نشير أنه لم يتم جتاوز السقف املسموح به لكون مصالح املالية تقوم مبراقبة هذا األمر نشير فقط أن هذا العنوان به
مصاريف من طبيعتني مختلفتني :
— —النوع األول:أدوات املكتب وقد مت صرف ما مجموعه  155.347,00درهم ومسموح في هذا الصنف ب 200.000,00
درهم كسند طلب ()F/10 Fourniture de Bureau
— —النوع الثاني :املطبوعات وقد مت صرف  48.212,00درهم ومسموح في هذا الصنف ب  200.000,00درهم كسند
طلب (.)F/11 Imprimés, prestation d’Imprimés

4 .4حول استالم توريدات قبل تأشير مراقب االلتزام بالنفقات على سند طلب
نشير أن هذا املشكل نتج عن التأخير على مستوى التأشير حيث مت إيداع االلتزام يوم  26يوليوز  2011ولم يتم التأشير
إال بتاريخ  24غشت  ، 2011ونظرا اللتزام املقاطعة مت استالم بعض التوريدات اخلاصة بالتزيني اضطراريا.
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5 .5حول التصريح املؤقت باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسليم
نظرا لكون آخر أجل الستالم احلواالت في السنة املالية هو  20دجنبر  2010ونظرا لكون اعتمادات الصفقة كانت معرضة
لإللغاء بانتهاء السنة املالية  2010في حالة عدم صرفها ،ونظرا للحاجة املاسة ملواد املقالع اضطرت املقاطعة أداء مبلغ
الصفقة رقم  3. TABM/2010أوال باالستالم املؤقت والقيام باالستالم الفعلي الحقا وذلك لضمان تزويدها باملواد موضوع
الصفقة.
6

6 .6حول صرف نفقات قبل إجناز اخلدمة
نظرا لكون آخر أجل لقبول احلواالت هو  20دجنبر  ،2010وكذا إمكانية إلغاء االعتماد اخملصص لسند طلب في آخر السنة
املالية  2010في حالة عدم صرفه واحلاجة املاسة ملادة الزفت وعدم وجود وسائل لتخزينها ،اضطرت املقاطعة أداء مبلغ
سند الطلب للممون باإلشهاد على االستالم أوال والقيام بالتسليم الفعلي الحقا معتمدة على سندات ألجل كضمانة
لذلك.
كخالصة نشير في األخير أن املالحظات هي قيمة وسنعمل على تنفيذ التوصيات الكاملة التي توصلنا بها تنفيذا تاما.

ثانيا .مقاطعة مغوغة
1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
جتدر اإلشارة بالنسبة لبيانات األثمان التي حتمل نفس رقم الهاتف ورقم الفاكس أو مكتوبة بنفس خط اليد أو منسوخة
أو التي ال حتمل توقيعا ،أن املصلحة اخملتصة تراقب عند توصلها ببيانات األثمان قانونية الشركة املتنافسة كما تشمل
هذه املراقبة أيضا مقر الشركة والتسجيل بصندوق الضمان االجتماعي والضريبة املهنية ورقم احلساب البنكي .وفي
هذا اإلطار تلتزم اإلدارة مستقبال عند صرف أي اعتماد مراقبة أرقام الهاتف والفاكس احتراما ملبدأ املنافسة.
ومن جهة أخرى تعتمد اإلدارة بيانات األثمان األصلية واملوقعة توقيعا صحيحا  ،إال انه في بعض احلاالت ميكن أن مير بيان
أثمان غير اصلي أو ال يحمل طابعا أو توقيعا دون مالحظته وعند اكتشافه تتصل املصلحة باملعني باآلمر قصد إحضار
بيان أثمان اصلي  ،البعض يستجيب لطلب اإلدارة والبعض ال يستجيب لدلك.
أما بالنسبة لبيانات األثمان الغير املتضمنة ملا هو وارد بسندات الطلب  ،فان املصلحة اخملتصة تبدأ قبل صرف أي اعتماد
بتوجيه طلبات الشراء إلى املوردين أو اخلدماتيني والتي حتدد على وجه الدقة احتياجات اإلدارة وعليه فإنهم ملزمني مبا هو
متضمن بهده الطلبات وعند االقتضاء يتم تصحيح دلك مع العلم أن اإلدارة تراقب الثمن األحادي .
2 .2اللجوء إلى نفقات التسوية

فيما يخص سند الطلب رقم  26/2010و سند الطلب  11/2009وسند الطلب  31/2011واملرفق بالنسخ األصلية من
الفاتورات بتواريخ مختلفة أو سابقة إلصدار سندات الطلب هده التواريخ لم يتم مالحظتها سهوا أو خلطا مادي كما هو
بالنسبة للفاتورة املؤرخة بتاريخ  12غشت  2011املتعلقة باحتفاالت الشعب املغربي بثورة امللك والشعب وعيد الشباب
فبدل وضع  21غشت  2011مت وضع  12غشت .2011

3 .3عدم صحة تقييد النفقة في باب امليزانية املتعلق بها
إن سند الطلب رقم  07/2011الذي يخص اقتناء معدات منزلية وتقدميها كهدايا لألمهات املشاركات في احتفال اليوم
العاملي للمرأة يندرج في إطار برنامج استعمال فصل مصاريف التنشيط الثقافي والفني  ،هدا البرنامج يوقع من طرف
رئيس مجلس املقاطعة ويؤشر عليه رئيس اجلماعة بعض تبنيه من طرف مكتب مجلس املقاطعة  ،وعليه يتم تقسيم
اعتماد هدا الفصل حسب البرنامج السنوي لألنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية للمقاطعة  ،فاقتناء
هدايا تقديرية للمشاركات في احتفال اليوم العاملي للمرأة مت ربطه بفقرة من برنامج استعمال الفصل املذكور أعاله.
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4 .4اإلشهاد على صحة إجناز العمل قبل اكتمال اخلدمة موضوع النفقة

لقد الحظتم أن تاريخ اإلشهاد على صحة اجناز العمل لسند طلب رقم  26/2011اخلاص بنقل األطفال للمخيمات قد
جاء سابقا إلنهاء عملية نقل األطفال إلى املواقع التالية والتي عرفت ثالث مراحل .
املرحلة األولى :
•الوجهة اميوزار ،عدد املستفيدين من النقل  50الفترة من  15إلى  17يوليوز 2011
•الوجهة راس املاء ،عدد املستفيدين من النقل  100الفترة من  15إلى  17يوليوز 2011
•الوجهة احلاجب ،عدد املستفيد ين من النقل  45الفترة من  15الى  17يوليوز 2011
املرحلة الثانية :
•الوجهة سيدي ألطيبي ،عدد املستفيدين من النقل  80الفترة من  17إلى  29يوليوز 2011
املرحلة الثالثة :
•الوجهة اركمان الناظور ،عدد املستفيدين من النقل  24الفترة من  02إلى  14غشت 2011
من خالل ما سبق يتبني أن جميع الوجهات التي مت نقل األطفال إليها جاءت قبل التصديق على صحة اجناز العمل
باستثناء املرحلة األخيرة التي مت خاللها نقل  24طفال إلى اركمان الناظور وهو عدد قليل مقارنة مبجموع املستفيدين من
املراحل األولى .كما تعهد صاحب احلافالت بإرجاع األطفال إلى مدينة طنجة األمر الذي مت فعال بتاريخ  14غشت .2011
كما تلتزم اإلدارة مستقبال بتنفيذ مالحظتكم.

5 .5قصور في حتديد احلاجيات املراد تلبيتها
لقد خضع صرف اعتماد هذا الفصل لعمليتني مستقلتني :
العملية األولى  :متت من خالل الصفقة رقم  01/ CAM/2011مببلغ 353.879.20درهم ،هذا العرض املقدم من طرف الشركة
نائلة الصفقة كان اقل من تقديرات اإلدارة البالغة  499.575.75درهما ،مما جعل اإلدارة تراسل املعني باألمر قصد إعطاء
تعليالت واقعية الثمان املواد املراد اقتناءها وهذا مبني في احملضر الثاني املوجود مبلف الصفقة.
ض

أما بالنسبة للعملية الثانية  :فقد متت من خالل سند الطلب رقم  34/2011مببلغ  145.696.55درهم وهذا املبلغ هو الفرق
بني عرض الشركة النائلة للصفقة وتقديرات اإلدارة ،حيث مت اعتماد مبدأ املنافسة ومت إرسال طلبات الشراء إلى مجموعة
من الشركات منها الشركة احلائزة للصفقة إال أن اإلدارة لم تتوصل إال ببيانات األثمان املوجودة بامللف ومت اختيار العرض
األقل ثمنا.
6 .6غياب ما يثبت تقدمي املعونة لفائدة املعوزين

بالنسبة لعنوان امليزانية  20.10.20/23هبات ومعونات لصالح احملتاجني فقد مت تكليف أعضاء اجمللس بتوزيع املواد موضوع
النفقة على احملتاجني نظرا لقربهم من الساكنة من جهة و استهداف هده الشريحة بشكل مضبوط من جهة أخرى،
حيث متت هذه العملية بشفافية ونزاهة تامة ،وفعال توصل جميع املعوزين الذين شملتهم االستفادة بهذه املواد،
ومستقبال ستعتمد الالئحة كشرط أساسي لتوزيع هذه املعونات.

ثالثا .مقاطعة السواني
1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
فيما يخص املالحظة املتعلقة مبجموعة من سندات الطلب والبالغة عددها  14أربعة عشرة وتهم بعض عناوين
امليزانية ،تبني بعد مراقبتها بأن بعض عروض األثمان( )devis contradictoiresاملصاحبة لها،حتمل تواريخ الحقة لتاريخ
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

485

سندات الطلب ،أو حتمل نفس رقم الهاتف،ونفس رقم الفاكس أو نفس العنوان،أو منسوخة بواسطة آلة املسح الضوئي
( .)scannerنشير في هذا الصدد،بأن املصالح التابعة ملقاطعة السواني املعنية بهذه النفقات،ومصلحة احملاسبة،تركز
اهتمامها أثناء فحص هذه الوثائق على املعلومات واملعطيات األساسية كإثبات صحة النفقة ،حيث تتأكد باألساس من
أسماء الشركات واملقاوالت صاحبة العروض ،وسجالتها التجارية،وحساباتها البنكية،وطبيعة نشاطها التجاري واملهني
،ومراقبة األثمان املقترحة،ومطابقة املقتنيات واخلدمات موضوع العروض،للمواصفات املطلوبة.وعلى إثر املالحظات
املثارة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات ،مت إعطاء أوامر صارمة لكل املصالح املعنية ،بضرورة مراقبة كل املعلومات
الواردة بعروض األثمان،ورفض كل عرض يتضمن معطيات أو تواريخ غير متطابقة أو مكررة أو متشابهة،وكذلك العروض
املستنسخة كيفما كانت طريقة نسخها.

2 .2عدم صحة تقييد النفقة في باب امليزانية املتعلق بها
فيما يخص املالحظة املتعلقة بسند الطلب رقم  14/2011واخلاص بإصالح السوق املغطى الكائن باحلي اجلديد،وسوق بئرا
لشعيري،حيث أن العنوان املالي الذي يحمل النفقة يتعلق بإصالح البنايات اإلدارية وليس األسواق،نؤكد في هذا اإلطار بان
املادة  101من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره و تتميمه  ،تنص في فقرتها السادسة على أن
مجالس املقاطعات تختص في شان إقامة األسواق ووضع برنامج تهيئتها و صيانتها و طرق تسييرها عندما تكون هذه
التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان املقاطعة،وهذا ما ينطبق فعال على السوق املغطى الكائن باحلي اجلديد وسوق
بئر الشعيري وانطالقا من هذا املعطى القانوني،واعتبار للوضعية املزرية التي تتواجد عليها األسواق املذكورة أعاله،ونظرا
للشكايات املتكررة الواردة على مقاطعة السواني من طرف رابطات التجار،أجنزت املقاطعة بعض اإلصالحات قصد صيانة
البنايات واألبواب ملواجهة هذه الوضعية .ولتفادي مثل هذه اإلكراهات قامت مقاطعة السواني بحث اجلماعة احلضرية
لطنجة على برمجة مجموعة من أعمال صيانة بنايات األسواق التابعة لها مبيزانياتها والعمل على إحداث عنوان مالي
يهم الصيانة االعتيادية لهذه املرافق باحلساب اخلصوصي للمقاطعة.

3 .3التصريح باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسلم
فيما يخص املالحظة التي تهم عنوان امليزانية  10.30.52 /52املتعلق بشراء األسمنت واألرصفة والزليج ،حيث اتضح من
خالل عملية املراقبة للصفقة رقم  02/ acs / 06وسند الطلب رقم  03/2009وسند الطلب رقم  26/2010أن توريد كميات
من مادة األسمنت املقتناة تتم بعد تاريخ اإلعالن عن االستالم املؤقت والنهائي بالنسبة للصفقة،وبعد تاريخ اإلشهاد
على صحة إجناز العمل بالنسبة لسندات الطلب .وفي هذا الصدد ،أذكر بأن تدبير وتصريف مخزون مادة اإلسمنت يشكل
إحدى أهم اإلكراهات التي تواجهنا،على اعتبار أن مادة األسمنت هي من املواد القابلة للتلف وال ميكن االحتفاظ بها مدة
طويلة خاصة وان مقاطعة السواني تفتقد إلى مستودع تتوفر فيه الشروط املطلوبة وال متلك مخازن مؤهلة حلفظ
مثل هذه املواد،وهذا ما حذا باملقاطعة إلى نهج إستراتيجية إصالح الطرق ،في إطار برامج سنوية لإلصالح تتم عن
طريق الصفقات ،وبواسطة مقاوالت مؤهلة بذل التدخالت املباشرة .ونستنتج ذلك من انخفاض مشتريات املقاطعة من
األسمنت خالل السنوات األخيرة ،وسنعمل في ضل هذه اإلكراهات على التقليص من اقتناء هذه املادة إلى احلدود الدنيا
املمكنة حسب احلاجيات املطلوبة ،حتى نتمكن من توريدها داخل اآلجال القانونية.

4 .4صرف نفقات قبل إجناز اخلدمة
فيما يخص املالحظة التي تهم توريد مادة اجلير،خالل السنة املالية  ،2010موضوع سند الطلب رقم 28/2010:الصادر
بتاريخ  15دجنبر  2010على أساس أن هذه املادة لم يتم البدء في استالمها إال بعد أداء النفقة ،يشرفني أن أشير هنا،إلى
أن مادة اجلير،هي كذلك من املواد السريعة التلف ،وال ميكن االحتفاظ بها لفترة طويلة مخزنة ،خاصة في ظل افتقاد
مقاطعة السواني للبنية األساسية للتخزين السليم،علما بأن اجلير هو من املواد ذات االستعمال املناسباتي ،وخاصة
في بعض حمالت التبييض مما يجعل تصريف مخزونها يستغرق وقتا طويال ،وبالتالي فإن استالم الكميات املقتناة كاملة
سيؤدي حتما إلى إتالفها وضياعها.
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رابعا .مقاطعة املدينة
1 .1عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
ال يخفى عليكم أن عملية التأشير على اإللتزام بالنفقات كانت من اختصاص املصالح املالية و أسندت فيما بعد
إلى مصالح املقاطعة التي تفتقر إلى اإلمكانيات البشرية اخملتصة كما لم يتلق املوظفون أي تكوين أو تأطير ملباشرة
هذه العملية ،ونخبركم أن عملية التدقيق في محتويات عروض األثمان يتم التركيز فيها على صحة احلسابات و أرقام
السجالت التجارية و البتانتا و غالبا ما يتم مراقبة هذه املعطيات عند فحص فواتير األداء.
أما بخصوص حمل بعض عروض األثمان لنفس أرقام الفاكس و الهواتف ،فإننا لم ننتبه إليها و سيتم مستقبال أخذ
هذه املالحظات بجدية صارمة لتفادي هذه األخطاء.
أما فيما يخص عروض األثمنة الغير األصلية فقد تفاجئنا بهذه املالحظة خصوصا و أننا نعتمد دائما على العروض
األصلية مع نسخها مع تفادي أي ضياع  ،و ميكن في بعض احلاالت خلط عروض األثمنة األصلية بني وثائق املصلحة دون
االنتباه إلى ذلك و سيتم التدقيق في هذه الوثائق مستقبال لتفادي هذا اخلطأ الغير املتعمد.

2 .2عدم صحة تقييد النفقات في باب امليزانية املتعلق بها
فيما يخص إصالح و تعميم شبكة املعلوميات داخل املقاطعة  ،فإن املقاطعة كانت تتوفر على شبكة جد مهترئة وال
تشمل إال أربع مكاتب مما يفوق أربعني مكتب  ،و مبا أن عنوان امليزانية اخلاص بإصالح املعدات املعلوماتية جد محدود و ال
يكفي في بعض األحيان حتى لصيانة املعدات  ،و للحاجة امللحة و متكني جميع مكاتب املقاطعة من العمل في إطار
شبكة معلوماتية حديثة و ضمان عدم انقطاع الصبيب املعلوماتي  ،و بعد مناقشة مستفيضة في املوضوع مع املكتب
املسير للمقاطعة و استشارة املصالح املالية ثم اللجوء إلى عنوان امليزانية األقرب إلى صرف هذه النفقة و ثم التأشير
عليها من طرف املصالح املالية .
و بخصوص سند الطلب رقم  13/2009اخلاص بإصالح شبكة الهاتف ،نحيطكم علما أن بعض املكاتب كانت ال تتوفر
على أجهزة الهاتف و أخرى تتوفر عليها و لكن في حالة عطب دائم ،و جد قدمية و صيانتها مكلفة أكثر من اقتنائها
أو تبديلها بأخرى جديدة .و لهذا ارتأينا استبدالها بأخرى جديدة و ذلك لتسهيل التواصل الداخلي بني جميع مكاتب
املقاطعة .

3 .3تنفيذ الصفقة قبل تاريخ املصادقة واألمر بالشروع في اخلدمة
فيما يخص عنوان امليزانية  10.30.30/ 31اخلاص بالصفقة رقم  01/2009أحيطكم علما أنه نظرا للتأخيرات التي تعرفها
عملية التأشير و املصادقة من طرف السلطات اخملتصة  ،و نفاذ اخملزون املتعلق بلوازم املكاتب و املطبوعات و لضمان
السير العادي للمصالح و خاصة املصالح احليوية للمقاطعة و بأمر شفاهي من رئيس املقاطعة مع التزام املمون  ،لقد
ثم استالم جزء من مواد الصفقة و لم يتم األداء حتى إمتام تنفيذ الصفقة  ،و سيتم مستقبال تطبيق محتويات هذه
املالحظة.

4 .4التصريح املؤقت باستالم مواد قبل اكتمال عملية التسلم
فيما يخص مالحظتكم حول الصفقة رقم  01/2009و  09/2010أؤكد لكم أنه مت استالم جميع املواد قبل تاريخ االستالم
املؤقت و النهائي  ،إال أنه بعد فحص املواد ومعاينة اجلودة احملددة في الصفقة ثم استدعاء املمون قبل تاريخ األداء
الستبدال هذه املواد  ،و تاريخ سندات التسليم اخلاصة بهذه املواد هو تاريخ االستبدال و ليس تاريخ االستالم و مستقبال
سنأخذ هذه املالحظة بجدية قبل إمضاء محاضر التسليم.
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 5 .التوقيع على وثائق الصفقة دون تفويض كتابي
بخصوص املالحظة اخلامسة  ،نحيطكم علما أنه خالل إعداد امللف اخلاص بالصفقة املتعلقة مبطبوعات احلالة املدنية
ونظرا الستعجالية التزود بهذه املطبوعات و وجود املسؤول عن املقتصدية في رخصة سنوية مت إسناد مهمة إعداد ملف
الصفقة لرئيس مصلحة احلالة املدنية بأمر شفاهي من طرف رئيس املقاطعة  ،و قد ارتأت فيما بعد املصالح اإلدارية
ونظرا حملدودية كمية مطبوعات احلالة املدنية  ،أن تسلم مباشرة لرئيس مصلحة احلالة املدنية قصد تسريع توزيعها
على املكاتب التابعة له .
وفي األخير نشكركم على هذه املالحظات التي نعتبرها كتوجيهات و نصائح هادفة و قيمة ستؤدي حتما إلى حتسني
أداء ومردودية املصالح اإلدارية للمقاطعة.
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اجلماعة احلضرية وزان
أحدثت مدينة وزان مبقتضى القرار الوزيري الصادر بتاريخ  18دجنبر  ،1926و بلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء الرسمي
لسنة  2004حوالي  57.972نسمة ،ويتولى تدبير شؤون اجلماعة مجلس جماعي يتكون من  35عضوا .وتشتهر مبحصول
الزيتون الذي تغطي أشجاره مساحات شاسعة من أراضيها واألراضي احمليطة بها وبإنتاج زيت الزيتون ،كما تشتهر
مبنتوجات الصناعة التقليدية التي تشغل أكثر من  5000حرفي.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير هذه اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى
أداء اجلماعة ،ميكن إجمالها في احملاور التالية:

أوال .إستراجتية اجلماعة في تدبير الشأن احمللي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
 تقصير في التواصل في استراتيجيات العمل بني اجلماعة و باقي املتدخلني
يتوزع تدبير الشأن احمللي مبدينة وزان بني العديد من املتدخلني من جملتهم اجمللس اجلماعي واجمللس اإلقليمي وعمالة
إقليم وزان واملصالح اخلارجية للوزارات والغرف املهنية وجهة الغرب الشراردة بني حسن ،قبل إحلاقها بالدائرة الترابية
جلهة طنجة تطوان سنة  ،2010وهذه األخيرة واجملتمع املدني.
وقد تبني وجود تقصير في التواصل في استراتيجيات العمل لكل متدخل على حدة ،فباستثناء اخملطط الرباعي لتأهيل
املدينة  2010-2007الذي مت توقيعه في  28نونبر  ،2006لم يتم الوقوف على أية مذكرات تفاهم أو اتفاقيات شراكة أو
عقدة برنامج خلطة عمل أو خارطة طريق بني بعض الفاعلني واجلماعة احلضرية ،مما يعني أن اجلماعة تقوم بتدخالتها في
غياب أي تنسيق مع باقي املتدخلني.
لقد أضحى من املتعني على اجلماعة أن تنفتح على باقي املتدخلني العموميني واجملتمع املدني من أجل إيجاد سبل
للتواصل البناء وجتميع استراجتيات األطراف املعنية في إطار مخططات جماعية قادرة على توحيد اجلهود واإلسراع
بتنفيذ املشاريع بشكل منسجم ومتناغم تبدو نتائجه للعيان في أقرب اآلجال املمكنة.
تذبذب في عملية إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية
بادرت مصالح اجلماعة احلضرية إلى إعداد مشروع اخملطط اجلماعي للتنمية مستعينة ببرنامجGOLD ART PNUD
لإلشراف على مراحل إعداده.
وقد شكلت رئاسة اجمللس بناء على املادة  36من امليثاق اجلماعي مبقتضى القرار رقم  1575بتاريخ  19ماي  2010الفريق
اجلماعي الذي يتكلف بإعداده ،وذلك عن الفترة املمتدة ما بني سنوات  2010و ، 2015وبعد إجناز مشروع هذا اخملطط مت
برمجة نقطة املصادقة عليه في أشغال دورة اجمللس املنعقدة في  29أكتوبر ، 2010حيث مت تأجيل دراستها والتصويت
عليها إلى حني توصل اجلماعة احلضرية بتقرير املفتشية العامة لإلدارة الترابية.
كما حتفظ اجمللس على مناقشتها في أشغال دورة فبراير املنعقدة في  28فبراير  2011وأجل البت فيها في أشغال دورة
أكتوبر املنعقدة في  28فبراير  2012دون حتديد أسباب تبني هذا القرار.
إن وظيفة التخطيط تندرج ضمن املسؤوليات األساسية للجماعة بالنظر إلى مقتضيات املادة  36من القانون رقم 78 – 00
املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تعديله ،وملقتضيات املادة  14منه التي ألزمت اجمللس اجلماعي بتشكيل جلنة دائمة تتكلف
بعملية التخطيط.
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كما أنه من شأن توفر اجلماعة على اخملطط اجلماعي للتنمية أن ميكن اجمللس من احلصول على تصور شامل وواضح
لتدبير جميع القطاعات ويساهم في جتاوز اإلشكاالت التي ميكن أن حتدث على أرض الواقع بفعل العشوائية في اتخاذ
القرارات ،كما ميكن من وضع أرضية للمستثمرين الراغبني في االستثمار باعتبار أن اجلماعة تتوفر على إمكانيات هائلة
وواعدة .
لذلك ،يوصي اجمللس بضرورة اإلسراع بإخراج اخملطط اجلماعي للتنمية إلى حيز الوجود وتبني سياسة تشاركية
مع باقي املتدخلني اخلارجيني.

ثانيا .قطاع البيئة
تبني خالل الزيارة امليدانية ملدينة وزان أن هذه األخيرة تعاني من مشاكل بيئية عديدة منها:
— —جلوء بعض ساكنة األحياء العليا من املدينة إلى التزود مبياه اآلبار والعيون التي ال تخضع ألية مراقبة أو معاجلة لسد
حاجاتها من هذه املادة احليوية نظرا لغياب ربطها بشبكة املاء الصالح للشرب؛
— —تعرض بعض ساكنة املدينة ألضرار صحية حقيقية نتيجة تدفق املياه العادمة في املمرات واألزقة التي لم يتم
ربطها بشبكة الصرف الصحي أو بفعل تسربات هذه املياه من جراء تهالك حالة الشبكة املذكورة أحيانا ،أو
بصفة غير مباشرة عند استهالك اخلضروات واملنتوجات الفالحية احمللية التي تسقى من املياه امللوثة املتحصلة
من صبيب شبكة التطهير املفتوحة على األراضي الفالحية؛
— —تصريف مخلفات معاصر الزيتون بشكل عشوائي في األراضي الفالحية ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على
املياه اجلوفية والسطحية؛
— —تواجد مطرح نفايات ال يستجيب ألية معايير بني حقول الزيتون حيث تنبعث منه الروائح الكريهة والدخان والغازات
السامة التي تدفع بها الرياح إلى أحياء املدينة؛
— —ارتفاع نسبة الضجيج بفعل تواجد وانتشار احلرفيني داخل األحياء السكنية؛
— —قلة املساحات اخلضراء باملدينة.
إن الوضع البيئي باجلماعة يتطلب تدخال عاجال باعتماد مقاربة تشاركية مع جميع األطراف املتدخلة قصد التصدي
للوضع القائم ووضع سياسة ناجعة للتغلب على املصاعب ،وبرمجة آليات للوقاية واملعاجلة وتقوية البنيات التحتية
ومحاربة ظاهرة صبيب معاصر الزيتون املفتوح على احلقول.
لذلك ،يوصي اجمللس بضرورة اإلسراع بتوفير مطرح جماعي مبعايير وطنية واإلسراع بربط الساكنة بشبكة الصرف
الصحي وجتديد املتهالك منها ووضع آليات حلصر آثار تسرب مخلفات معاصر الزيتون.

ثالثا .تدبير املوارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
تسير اجلماعة مصاحلها بناء على قرارات تعيني صادرة في غالب األحيان عن رئيس اجلماعة ،وهي قرارات جد مقتضبة
تشير إلى اسم املوظف ومكان تعيينه ومسؤوليته وبعض اختصاصاته إن اقتضى األمر ،وقد شرع منذ  19نونبر 2012
في هيكلة مصاحلها ،حيث أعد مشروع هيكل تنظيمي وجه إلى سلطة الوصاية قصد املصادقة عليه طبقا للمادة 54
و 54مكرر من امليثاق اجلماعي.
إن اعتماد هيكل تنظيمي رسمي للجماعة يندرج ضمن املسؤوليات النظامية األصلية التي نص عليها املشرع في
الفصل  54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تعديله ،بحيث يساهم في تيسير عملية التدبير
اجلماعي وحتديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة.
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كما أن استصدار قرارات تعيني كل موظف في مصلحة معينة ينسجم مع مقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم
 2.77.738الصادر في  27شتنبر  1977مبثابة النظام األساسي ملوظفي اجلماعات احمللية ،كما مت تتميمه وتعديله ،ومع
قواعد حسن التدبير ويساعد في نفس الوقت على حتديد مسؤولية كل موظف عند القيام باملهام املسندة إليه.
غياب التكوين املستمر والتدريب
لم تستفد غالبية موظفي وأعوان اجلماعة من دورات تكوينية أو تدريبية أو غيرها من طرق إمناء اخلبرات وجتديد املعلومات
واملعارف وتصحيح املمارسات اإلدارية السائدة في اإلدارة اجلماعية اخملالفة أحيانا للقانون واألنظمة اجلاري بها العمل.
يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية والرافعة األساسية لتنفيذ أي مخطط تنموي جماعي .ومن أجل ضمان أداء جيد
لإلدارة اجلماعية في إطار ممارساتها لالختصاصات املوكولة لها قانونا ،يتعني على اجلماعة ،باعتبارها املعنية األولى بجودة
أداء موظفيها ،أن تسعى إلى تشخيص مكامن اخلصاص املعرفي الذي يعاني منه موظفوها وأن تعمل بعد ذلك على
تهيئ برنامج لتكوين املوظفني واألعوان املكلفني بوسائلها اخلاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
.عدم وضوح سياسة تدبير األطر العليا باجلماعة
تتوفر اجلماعة على الئحة األطر العليا يتضمن خمسة متصرفني من الدرجة األولى ( خارج السلم) ومهندس وطبيب،
وفي هذا الصدد تبني أن رئيس اجمللس قام:
— — بنقل املسؤول عن مكاتب احلالة املدنية واملكتب املركزي ،بعد دحرجته من منصب الكتابة العامة  -رأس هرم اإلدارة
اجلماعية  -وتعيينه مبكتب احلالة املدنية املركزي باملقاطعة احلضرية األولى ،ثم إصدار الكاتب العام اجلديد مذكرة
العمل حتت رقم  2240الصادرة عن الكاتب العام في  07يونيو  2012تسند إليه مجموعة من االختصاصات من
قبيل املراقبة والتتبع والسهر وإعداد التقارير دون أن يكون مسؤوال مباشرا عن أي موظف ،وهكذا أضحى ال يقوم
بأية أعمال؛
— —بإحلاق إطارين بعمالة وزان دون سند قانوني علما أن مصالح اجلماعة تفتقد إلى كفاءتهما؛
— —بتوقيف الراتب الشهري للمهندس اجلماعي نظرا لقيامه بأخطاء جسيمة -حسب رئاسة اجمللس -مبقتضى القرار
رقم  756بتاريخ  29دجنبر  2010دون عرضه على اجمللس التأديبي ،ثم بالتراجع عنه مبقتضى قرار باستئناف العمل
رقم  281بتاريخ  05يونيو  ،2012بعد تدخل كل من وزارة الداخلية (رسالة وزير الداخلية رقم  1499بتاريخ  22يونيو
 )2011وصدور حكم قضائي (عدد  2323بتاريخ  13شتنبر  2010احملكمة اإلدارية بالرباط) الذي قضى بإرجاع املوظف
إلى عمله وأداء راتبه الشهري؛
لقد كان على اجلماعة عند قيامها بدحرجة الكاتب العام من رأس الهرم اإلداري وبتوقيف راتب املهندس اجلماعي أن
حتترم املساطر القانونية اجلاري بها العمل عند معاقبة املوظفني اجلماعيني من قبيل عرضهما على أنظار اجمللس التأديبي
لتقييم حجم األخطاء اإلدارية التي قاما بها ولتحديد طبيعة العقوبة املتعني إنزالها بهما من أجل احلد من تكرار
ممارستها باإلدارة اجلماعية ،كما كان يتعني على اجلماعة أن تؤسس لعملية إعادة انتشار املوظفني اجلماعيني وفق رؤية
واضحة و معايير موضوعية تراعي املصلحة العامة للجماعة ،وتهدف إلى الرفع من مستوى أداء املوظفني..
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اإلسراع بإخراج هيكل تنظيمي إلى حيز الوجود ،وباعتماد سياسة
واضحة املعايير عند إسناد املسؤوليات ملوظفي اجلماعة وعند إنزال العقوبات التأديبية احملتملة بهم ،وبضرورة
تنظيم دورات تكوينية لهم بوسائلها اخلاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.

رابعا .تدبير املداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم خضوع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا
تبني ،من خالل مراقبة دفاتر اإليصاالت ودفاتر الصندوق أن رئيس اجمللس اجلماعي ال يقوم بالتأشير على دفتر الصندوق.
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ومن املعلوم أن وكالة املداخيل تخضع ملراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس اجمللس اجلماعي
ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض اجلماعي ،كما تنص على ذلك املقتضيات التنظيمية املشار إليها بعده.
كما أنه من مسؤولية اآلمر بالصرف القيام على األقل مرة كل سنة بجرد دفاتر اإليصاالت التي توجد بحوزة عون مؤهل
لذلك رسميا ،واالطالع على مآل الدفاتر املستعملة طبقا للمادة  33من تعليمة وزير املالية الصادرة في  26مارس 1969
املتعلقة بتسيير وكاالت نفقات ومداخيل الدولة.
عدم حتيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات
قامت مصالح اجلماعة عند بداية فترة انتداب اجمللس احلالي بتحيني الئحة امللزمني بالرسم على استغالل امللك العام
ألغراض جتارية ،حيث بلغ الواجب أداؤه  3.165.640درهم تخص  188ملزما ،علما بأن الالئحة تضم  241ملزما.
إن عملية حصر الوعاء الضريبي وحتيني سجالت امللزمني تساهم بشكل كبير في حتديد عددهم إذ متكن من إسقاط
الذين انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري بعد إجراء املسطرة املتبعة بهذا الصدد ،ومن إضافة امللزمني اجلدد؛ كما أنه
من شأن عملية حصر الوعاء الضريبي ،طبقا ملقتضات املواد  68و 69و 134و135من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات
احمللية ،أن متكن من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات امللزمني ومطالبتهم باإلدالء مبستنداتهم احملاسبية الرسمية
للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية.
كما أنه كان بإمكان اجمللس اجلماعي أن يعهد إلى جلنة محلية قصد متابعة عملية حصر الوعاء الضريبي وتفادي
مراجعة لوائح امللزمني بشكل انفرادي.
عدم جلوء اجلماعة إلى مراجعة اإلقرارات الضريبية على محال بيع املشروبات وتطبيق اجلزاءات املنصوص
عليها قانونا
لم تقم اجلماعة مبراجعة اإلقرارات الضريبية وتطبيق اجلزاءات املنصوص عليها -عند االقتضاء -في القانون ،كالضريبة
على محال بيع املشروبات ،خالفا ملقتضيات املادة  17من القانون رقم  30.89املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيآتها
واملادة  141من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
إن من واجب اجلماعة عند مالحظة ضعف املبلغ املصرح به في إقرارات امللزمني أن تقوم مبراجعة اإلقرارات موضوع الشك
قصد مطابقتها مع املعطيات الواقعية ،وذلك باللجوء إلى كل الوسائل املتاحة سواء باستغالل املعلومات والبيانات
املتوفرة لدى اجلماعة أو لدى جهات خارجية بتنسيق مع القابض اجلماعي ،وعدم االكتفاء مبا جاء في تصريح امللزمني،
وذلك طبقا ملقتضيات املادتني 134و  149من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية.
ارتفاع الباقي استخالصه
عرف حجم الباقي استخالصه املسجل لدى اجلماعة تزايدا مطردا بلغ نهاية سنة  2011ما قدره  4.760.939,70درهم.
مما يفوت على اإلدارة مداخيل هامة في آجالها القانونية و يؤثر على تدفق السيولة املالية في الوقت املناسب لدى
القابض اجلماعي  ،و يثقل كاهل امللزمني بغرامات التأخير املطابقة لفترة التأخير.
تراجع بعض مداخيل اجلماعة
تبني من خالل الوثائق املثبتة أن اجلماعة ال حتصل أي مبلغ برسم مداخيل مواقف السيارات في حني عرفت املداخيل
املتعلقة بسوق اجلملة و عمليات البناء و املسبح البلدي تراجعا خالل سنة  2011كما يتبني ذلك من خالل اجلدول التالي:
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البيان

2011

2008

2009

2010

سوق اجلملة

663.353,04

623.748,49

555.123,53

283.598,64

السوق األسبوعي

1.225.000,00

1.255.000,00

1.407.500,00

884.000,00

عمليات البناء

659.943,60

553.522,15

190.922,00

328.500,00

املسبح البلدي

127.500,00

55.000,00

-

-

وقد مت تسجيل بعض املالحظات حول املداخيل املشار إليها أعاله:
— —حول تراجع مداخيل سوق اجلملة
لقد تراجعت مداخيل سوق اجلملة وانتقلت من مبلغ  555.123,53درهم املسجل نهاية سنة  2010إلى ما مجموعه
 283.598,64درهم خالل سنة  .2011وقد أدى هذا التراجع إلى تقدمي وكيل سوق اجلملة تنازل عن مهامه بتاريخ  08مارس
.2012
وكانت رئاسة اجمللس اجلماعي قبل استفحال املشكل قد راسلت كل من باشا املدينة بتاريخ  05أكتوبر  2009و  30مارس
 2010و 12أبريل  ،2010وعامل إقليم وزان بتاريخ  05ماي  2010تخبرهما بركود موارد سوق اجلملة من جراء املنافسة غير
القانونية التي يقوم بها بعض املضاربني أصحاب املستودعات السرية الذين يعمدون إلى جلب وتخزين اخلضر والفواكه
وإنضاجها ثم توزيعها دون إدخالها إلى سوق اجلملة لتفادي أداء الرسوم املستحقة عليها ،وتلتمس منهما حث رؤساء
امللحقات اإلدارية على محاربة هذه الظاهرة و وضع كل الوسائل الضرورية لهذه العملية رهن إشارة السلطة احمللية.
كما قام اجمللس اجلماعي بتدارس هذه اإلشكالية على مستوى اجلماعة وأصدر مقررا في املوضوع حتت عدد  09بتاريخ 12
فبراير  2012يقضي بتسريع تعيني وكالء سوق اجلملة طبقا إلرسالية اجلماعة عدد  583بتاريخ  02مارس  ،2012ومطالبة
سلطة الوصاية باستعمال القوة العمومية حملاربة وإغالق نقط البيع السري في إطار اللجنة اخملتصة .لكن هذه الظاهرة
ظلت في االستمرار كما تبينه الئحة املستودعات السرية التي تخزن فيها الفواكه واخلضر املعدة من طرف رئيس قسم
اجلبايات املدلى بها في دورة فبراير .2012
— —حول املداخيل املتعلقة بعمليات البناء
تبني من خالل مراقبة الوثائق املثبتة للمداخيل تراجع مداخيل الضريبة على عمليات البناء من مبلغ  659.943,60درهم
برسم سنة  2008إلى ما مجموعه  328.500,00درهم خالل سنة  2011بسبب عدم منح رخص البناء للمرتفقني.
وقد أرجع مقرر اجمللس اجلماعي عدد  14بتاريخ  19مارس  2012أسباب هذا التراجع إلى:
— — رفض ممثل املصالح اإلقليمية (اخلليفة أو الباشا) في جلنة البناء والتعمير املوافقة على منح التراخيص (االجتماعات
املنعقدة بتاريخ  02و  03نونبر  )2010وامتناعه عن التوقيع أصالً ،كما في اجتماعات  08و 09دجنبر  ،2010وذلك رغم
إبداء الوكالة احلضرية ملوافقتها أو ربطها بتوقيع ممثل السلطة؛
— — عدم استجابة عامل إقليم وزان مللتمس رئيس اجلماعة بشأن استدعاء جلنة تقنية مصغرة تضم املصالح املعنية
للنظر في األمور العالقة املتعلقة مبنح رخص البناء؛
كما تبني أن اجلماعة احلضرية تتمسك مبوقفها الرافض ألن تتحمل بشكل منفرد مسؤولية منح رخص البناء مستندة
في ذلك على مقتضيات املذكرة الوزارية عدد  1500/2000الصادرة عن وزارة السكنى والتعمير بتاريخ  06أكتوبر ،2000
التي تقضي بتعيني جلنة البناء والعمران من أجل منح رخص البناء ،وذلك في مخالفة صريحة ملقتضيات املادة  41من
القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
— —حول عدم كراء املسبح البلدي
لقد شكلت عملية إغالق املسبح البلدي ملا يفوق السنتني رغم وجود مقرر بكرائه نقطة خالف بني أعضاء اجمللس البلدي
من جهة ورئيس اجمللس من جهة ثانية .
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وقد تبني من خالل الوثائق املثبتة للمداخيل أن املسبح البلدي كان قد مت كرائه مببلغ  127.500درهم برسم سنة 2008
ومببلغ  55.000درهم برسم سنة  ،2009فيما لم يتم كرائه بعد ذلك.
وبعد دراسة وثائق هذا امللف ومراجعة القرارات اجلماعية الصادرة بشأنه ذات الصلة مع برنامج تأهيل مدينة وزان ،تبني
أنه لم يكن بإمكان اجلماعة القيام بكراء املسبح البلدي مادام يدخل ضمن صفقة أشغال إصالح امللعب البلدي التي
تتكلف بها عمالة إقليم وزان.
إن من شأن انفتاح كل من اجلماعة احلضرية وسلطة الوصاية على بعضهما ومدهما جسور التواصل فيما بينهما أن
يكون أداة ناجعة حلل مثل هذه العراقيل الطارئة.
— —حول انعدام مداخيل مواقف السيارات
تبني أن استغالل مواقف السيارات ومحطة احلافالت يتم بطريقة عشوائية ،خصوصا ً املوقف املتواجد بساحة االستقالل،
يفوت على اجلماعة حتصيل مداخيل مهمة.
مما ّ
وقد تبني بهذا الصدد أنه لم يسبق للجماعة أن فرضت رسوما ً أو واجبات على مستعملي مواقف السيارات سواء عن
طريق وكالة املداخيل أو عن طريق عقد استغالل؛ وأنه لم يسبق للمجلس اجلماعي أن أصدر قرارا ً بهذا الصدد يحدد
األماكن التي تعتبر موقفا ً للسيارات ،خالفا ملقتضيات القرار اجلبائي رقم  255الصادر بتاريخ  21ماي .2008
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة إخضاع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا ،وباحترام
السقف املسموح به في رصيد صندوق وكيل املداخيل ،وبتبني سياسة تشاركية عند حتيني الئحة امللزمني
بالضرائب والرسوم اجلماعية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها ،ومبراجعة وتصحيح اإلقرارات املقدمة من طرف
امللزمني؛ عند االقتضاء؛ وباتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل الباقي استخالصه بكل الوسائل القانونية املتاحة.
كما يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اإلسراع بالقيام باإلجراءات الضرورية من أجل مراقبة ولوج السلع
إلى سوق اجلملة ومحاربة ظاهرة التخزين العشوائي وتفعيل دور الشرطة اإلدارية ،وبضرورة تبني مقاربة تشاركية
مبنية على أساس التواصل الدائم مع السلطات احمللية وكل اجلهات اإلدارية اخلارجية ،وباإلسراع بوتيرة إجناز
املشاريع؛ وبتفعيل مقتضيات القرار اجلبائي احمللي.

خامسا .قطاع التعمير
تبني ،خالل عملية املراقبة ،أن ملفات التجزئات عرفت العديد من اإلجراءات التي كانت محط خالف بني أعضاء اجمللس
اجلماعي وكان لها أثر سلبي على الرأي العام احمللي؛
إذ عرفت مسطرة الترخيص إلجناز هذه التجزئات تأخرا كبيرا امتد فيما يخص جتزئة الزيتونة أكثر من خمس سنوات
ونصف ،و امتد فيما يخص جتزئة الهنداز وجتزئة املنظر اجلميل حوالي سنة .كما تبني أن امللفات املرفقة بالطلبات
األولى من أجل احلصول على رخصة إقامة التجزئات لم يختلف عن امللفات التي حازت على الترخيص بعد تعثرها أو
األمر بإيقافها ،حيث تضمنت نفس املالحظات املتحفظ بشأنها من طرف اللجنة احمللية للتعمير ،إذ كان باإلمكان منح
الترخيص منذ الوهلة األولى دون التأخر ودون اللجوء إلى مسطرة الرخصة االستثنائية التي لم تضف شيئا سوى منح
ترخيص بتحفظ ومشروط ساهم في عرقلة املساطر اإلدارية .كما تضمنت الترخيصات حتفظات على إجراءات ال ميكن
التحقق منها إال بعد التسلم املؤقت للتجزئة.
إن مرد التأخير الذي طال ملف ترخيص جتزئات هو طول ورتابة املساطر القانونية التي مت اعتمادها من طرف السلطة
اخملتصة في إطار سلطة املالئمة التي متارسها ،والتي لم حتسن استغاللها بشكل أمثل يساهم في إعطاء احلق لصاحبه
في أقرب اآلجال والدفع بعملية االستثمار في قطاع السكنى المتصاص الضغط املتزايد بهذا الصدد.
لقد أعطى القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات في املادة الثالثة من
الباب األول منه احلق لرؤساء اجملالس اجلماعية احلضرية والقروية في تسليم اإلذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية
املنصوص عليها في املادة الثانية من هذا القانون ،في حني نصت املادة  59منه على أن يسلم رئيس اجمللس اجلماعي بعد
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استطالع رأي اإلدارة اإلذن املنصوص عليه في املادة  58من أحكام هذا القانون على أساس ملف حتدد السلطة التنظيمية
الوثائق التي يجب أن يتضمنها .ويعتبر اإلذن ممنوحا إذا لم يبت رئيس اجمللس اجلماعي في طلب احلصول عليه داخل أجل
شهرين من إيداعه.
لقد ساهم تعثر ملفات التجزئات وأمام الضغط الطلب املتزايد على السكن في انتشار ظاهرة البناء العشوائي .لذلك
فإن اجلماعة مطالبة بالقيام باإلجراءات الضرورية من أجل احلد من هذه الظاهرة بتطبيق املقتضيات املنظمة للمجال
املنصوص عليها في قانون التعمير رقم  ،12.90السيما مقتضيات الفصول  40و 59و 66و 67و 68و 69و 70منه ،كما أنه
من شأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي أن تؤثر سلبا على مقومات اجلماعة وعلى ساكنتها على مستوى البيئي وعرقلة
إجناز املشاريع املستقبلية املتعلقة بالبنيات التحتية.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التسريع بوتيرة منح الترخيصات إلقامة التجزئات طبقا للقانون
وبتفعيل دور الشرطة اإلدارية في مجال التعمير واحترام القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل عند إعداد الفواتير.

سادسا .بعض مشاريع تأهيل املدينة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
 تعثر كبير وتأخر واضح على مستوى وتيرة اإلجناز
ويرجع ذلك إلى أسباب وحيثيات متشابكة ومتداخلة ،ميكن عرضها كالتالي:
•غياب الدراسات التقنية واملالية املسبقة املتعلقة باتفاقية تأهيل مدينة وزان
تبني أن عملية إدراج املشاريع املضمنة في اتفاقية تأهيل مدينة وزان املشار إليها أعاله متت في غياب الدراسات التقنية
واملالية املسبقة ،حيث افتقدت اللجنة املكلفة بإعداد البرمجة إلى رؤية شاملة للتصورات الهندسية واملعمارية وإلى
عناصر حتديد تكلفة اإلجناز ،كما جتاهلت الوضعية القانونية للعقارات املتعلقة باملشاريع املقترحة ولم تراع التجهيزات
األساسية للمشاريع والطبيعة اجلغرافية املتعلقة بها.
ولتفادي الهفوات وتدارك العيوب املشار إليها قامت اجلهات املتدخلة بتعيني مكاتب الدراسات والبحث عن موارد مالية
تكميلية من قبيل احلصول على قروض من صندوق التجهيز اجلماعي وباللجوء إلى مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة
العمومية للحصول على الوعاء العقاري املناسب لها ،وهذا ما تطلب وقتا طويال باعتبار املساطر القانونية املعمول بها
في هذا الصدد .كما عرفت اإلجراءات التي قامت بها اجلماعة بعض االختالالت منها ما يتعلق بالتدبير اإلداري الداخلي
ومنها ما يتصل بفشل تواصلها وتنسيقها مع جهات خارجية ( السلطة احمللية وإدارات محلية أخرى).
•اختالالت شابت مسطرة نزع امللكية من أجل املصلحة العامة
أصدر اجمللس اجلماعي في دورته العادية املنعقدة بتاريخ  15يوليوز - 2010بخصوص نزع ملكية العقارات الالزمة إلحداث
شوارع وأزقة وطرق -مقررا يقضي بنزع ملكية العقارات الالزمة إلحداث شوارع وأزقة طريق شفشاون .واتخذت ما يلزم
من إجراءات طبقا ملسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة .لكنه تبني توقف هذه املسطرة بسبب عدم إرسال امللف
للنشر باجلريدة الرسمية من طرف سلطة الوصاية .كما طال التقادم هذه املسطرة بسبب مرور أكثر من سنتني من
تاريخ اإلعالن عن املنفعة العامة للعقارات موضوع هذه املسطرة وبسبب مرور أكثر من عشر سنوات لصدور تصميم
التهيئة الصادر في  03دجنبر  .2002وعليه أضحت املشاريع املرتبطة بهذه العقارات معلقة وقيد االنتظار إلى حني إعادة
املسطرة املذكورة من جديد أو إلغائها باملرة.
كما تبني أنه من بني أسباب تأخر مشروع نزع ملكية بعض الشوارع واألزقة ،اخلالف احلاصل حول املشروع الذي تضمنته
الئحة الطرق والشوارع وحول فتح طريق تؤدي إلى السوق األسبوعي ،بني املعارضة ورئيس اجمللس احلالي ،حيث اتضح أن
الرئيس احلالي قام بفتح طريق ،بناء على إمكانيات اجلماعة الذاتية وبدون أية التزامات مالية ،تؤدي إلى السوق اجلديد الذي
يحاذي عقارا يوجد في ملكيته كان موجودا قبل إعداد الدراسة املتعلقة بنزع ملكية الطرق والشوارع من أجل املنفعة
العامة ،مت إغفاله من طرف مسؤولي اجلماعة ومكتب الدراسات ،وهو طريق منصوص عليه في تصميم تهيئة املدينة
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بعرض  20مترا ،لم يكن يستلزم سوى إصدار قرارات التصفيف وإفراغ الطريق العمومي بذل اعتماد فتح مسلك جديد
يستلزم اللجوء إلى مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة املتوقفة عند مرحلة النشر باجلريدة الرسمية.
إن برمجة املشاريع ينبغي أن تتم في احترام تام ومراعاة للمصلحة العامة وأن تخضع ملعايير موضوعية .كما كان يتعني
على سلطات الوصاية إرسال امللف قصد النشر باجلريدة الرسمية لضمان تدبير هذه املشاريع بوتيرة أسرع وللرفع من
مستوى التنمية احمللية.
•تأخير كبير في إجناز األوراش موضوع الصفقتني املتعلقتني باحلدائق والساحات العمومية
مت الشروع في تنفيذ هذا الورش بناء على اتفاقية الشراكة التي مت توقيعها أمام أنظار صاحب اجلاللة بتاريخ  28نونبر
 2006من قبل شركة «م.ب» مبقتضى الصفقتني عدد  2008/01و .2008/02ومنذ البداية سجل هذا الورش تأخيرا كبيرا
حيث جتاوزت فترة التأخر السنتني باملقارنة بني تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة املذكورة وتاريخ األمر بالشروع في
العمل املؤرخ في  02يناير  .2009كما توقفت األشغال بعد مضي ثالثة أشهر(ماي  )2009عن انطالقتها بسبب مطالبة
املقاولة بالتصاميم التفصيلية التقنية جلميع الشبكات (تصريف مياه األمطار والكهرباء واملياه الصاحلة) وعدم متكن
اجلماعة من تسليمها إياها بعد ما تبني بأنها ال تتوفر عليها .وقد استمرت فترة التوقف طويال دون القيام بفسخ
الصفقتني إلى تاريخ  16يونيو  ،2010وهو تاريخ صدور القرارين األول عدد  597-10املتعلق بالصفقة رقم 2008/01والثاني
عدد  598-10املتعلق بالصفقة رقم  ،2008/02أي بعد مرور حوالي سنة.
وقد تبني بهذا الصدد أن الصفقتني املفسوختني املذكورتني لم تتضمنا كل احلدائق والساحات الواردة الئحتها باجلدول
املرفق باتفاقية برنامج التهيئة احلضرية ملدينة وزان خالل الفترة املمتدة بني سنتي  2007و  ،2010حيث إن أشغال تهيئة
الساحات لم تهم سوى ساحتني بذل أربع ساحات ،وأن أشغال الصفقة املتعلقة بتهيئة احلدائق لم تهم سوى حديقتني
من أصل  11حديقة مضمنة في اجلدول املذكور.
كما تبني أنه مت جتاوز املبالغ املرصودة لتهيئة مجموع احلدائق والساحات العمومية احملددة في اتفاقية الشراكة ،حيث
انتقلت تكلفة إجناز احلديقتني العموميتني من مبلغ  1.680.000,00درهم اخملصص ألربع حدائق إلى 4.405.000,00درهم،
ومن مبلغ  2.480.000,00درهم اخملصص ل 11ساحة عمومية إلى  7.356.049,00درهم لساحتني عموميتني فقط ،مما
يعني أن املصلحة املشرفة على الصفقات باجلماعة احلضرية قامت بالزيادة بنسبة الضعفني وقلصت عدد احلدائق
والساحات املعنية بالتهيئة بناء على تضخيم حجم األشغال.
وقد قررت اجلماعة إعادة اإلعالن عن الصفقتني على حالهما دون تغيير موضوعها واكتفائها بالساحتني واحلديقتني
املذكورتني ،وأبرمت الصفقة عدد  2010/18املتعلقة بالساحات العمومية والصفقة عدد  2010/19املتعلقة باحلدائق
العمومية.
كما اختارت اجلماعة بدء األشغال في حديقتني قائمتني مت هدمهما ومت حفر الساحتني واقتالع األشجار التاريخية؛ في
حني كان باإلمكان تخصيص املبلغ املرصود إلحداث حدائق وساحات من ضمن احلدائق والساحات املشار إليها في جدول
البرمجة للمخطط الرباعي غير القائمة.
وفي املقابل جلأت اجلماعة إلى إثقال كاهلها باالقتراض لتغطية العجز احلاصل من أجل متويل الصفقتني املذكورتني حيث
مت اقتراض مبلغ  8.990.000,00درهم.
وتتلخص أسباب تأخر تنفيذ األوراش موضوع الصفقتني املفسوختني فيما يلي:
— —انعدام التصاميم املتعلقة بالشبكات؛
— —إطالق األشغال في حديقة لال أمينة دون إخالئها من دكانني.
— —مطالبة املقاولة بالتعويض عن التأخير نتيجة األضرار اجلسيمة التي حتملتها واملتمثلة في أداء أجور العمال وكراء
آليات غير مشغلة؛
— —التردد في اتخاذ قراري فسخ الصفقتني ،من خالل قيام اجلماعة بتوجيه إنذارين من أجل استئناف العمل حتت طائلة
الفسخ األول حتت عدد  455يوم  ،2009/12/09والثاني يوم  2010/02/10حتت عدد  206وبعقد اجتماع مبقر عمالة
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إقليم وزان بتاريخ  12فبراير  2010في نفس املوضوع خلص فيه إلى تكليف املصالح اإلقليمية بتتبع األوراش مقابل
عدم فسخ الصفقتني رغم أن األشغال كانت متوقفة منذ ماي  ،2009ليتضح فيما بعد أن األشغال لم تنطلق
مجددا ،وعادت اجلماعة إلى مسطرة الفسخ بتاريخ  16يونيو 2010؛
— —تقصير املهندس اجلماعي في القيام بواجبه املهني والوظيفي الذي يتمثل في عدم توفيره التصاميم املنصوص
عليها في الفصل  43من دفتري الشروط اخلاصة بالصفقتني ،والتي يقع متويلها على عاتق اجلماعة سواء بواسطة
كفاءات اجلماعة أو باللجوء إلى التعاقد مع أحد املتعهدين اخملتصني بعد احترام املساطر املعمول بها بهذا الصدد،
بل ظل متكتما على املوضوع إلى أن ثار اخلالف بني املقاولة واجلماعة احلضرية ،وإلى أن اضطر إلى إجابة الرئيس
اجلديد للمجلس مبذكرة توضيحية مؤرخة في  -2009/09/ 28حتت عدد  4687يبني فيها بأن املقاول هو املسؤول عن
توقف األشغال بسبب عدم تعاونه مع املتدخلني اآلخرين وأن املهندس املعماري بريء من عملية التوقف ،وأنه يقوم
بواجبه ويهيئ التصاميم الالزمة عند احتياجها تدريجيا ،وأخبره مبقتضاها بأنه قد طفا على السطح مؤخرا
مشكل الدراسات التقنية (الصرف الصحي واإلنارة العمومية) غير املتوفرة إلمتام املشروعني؛
لقد كان من واجب املهندس اجلماعي تصور احلاجيات وتدارك األمر قبل وقوعه ،السيما أنه هو من أعد دفاتر الشروط
اخلاصة وأدرج مقتضيات البند  43منها ،وقام بالتوقيع على اإلشهاد بصحة إجناز العمل على أتعاب املهندس املعماري وأعد
كشفا باقتطاع األتعاب الفائتة بنسبة  5في املائة من مبالغ االعتمادات املرصودة للشبكات املطلوب توفير تصاميمها،
وبالتالي كان يعلم أن عملية توفير التصاميم تقع على عاتق اجلماعة وأنه شخصيا املسؤول عن إعداد الدراسة املطلوبة
وتتبع ومراقبة األشغال.
•ضعف وتيرة إجناز الشوارع والطرق
خصصت اتفاقية شراكة التأهيل احلضري للمشاريع املتعلقة بالشوارع والطرق مبلغا ماليا قدره  109,7مليون درهم،
وكلفت اجلماعة احلضرية وزان بإجناز أشغال شارع محمد اخلامس مقطع  1وشارع املسيرة اخلضراء مببلغ 5.164.000,00
درهم على سنتني  2008و. 2009
وقد عرفت عملية تنفيذ هذا الورش تأخرا كبيرا لعدة أسباب ،منها:
— —اختفاء التصاميم موضوع الصفقة املشار إليها أعاله من أرشيف مصالح اجلماعة رغم وجود ما يفيد أن املهندس
اجلماعي كان قد قام بتسليمها للجماعة؛
— —رفض مكتب الدراسات الذي رست عليه مناقصة الدراسة التقنية لهذه الشوارع تسليم التصاميم املتعلقة
بهذه العملية إلى اجلماعة احلضرية ،بدعوى أنه متعاقد مع اجمللس اإلقليمي لسيدي قاسم والتي لم يسلمها هذا
األخير بدوره إلى اجلماعة احلضرية وزان ،كما توضحه رسالته املؤرخة في  07يوليوز  ،2010املوجهة إلى رئيس اجمللس
اجلماعي والتي يؤكد فيها بأن دفاتر التحمالت مت وضعها بعمالة سيدي قاسم قبل سنة  2008تنفيذا لعقد صفقة
كانت تربطه بها.
•تداخل في االختصاص واألدوار بني اجلماعة من جهة وإقليم سيدي قاسم وعمالة وزان ومكتب الدراسات
من جهة ثانية
ويتجسد هذا التداخل فيما يلي:
— —قيام املصالح اإلقليمية بسيدي قاسم بإجناز أشغال في دائرة النفوذ الترابي جلماعة وزان دون إخبارها ومدها بالوثائق
والدراسات من أجل التتبع واملراقبة ،من قبيل محاضر جلنة التتبع ودفاتر التحمالت وتصاميم الشوارع؛
— —غياب التواصل بني مكتب الدراسات ومصالح اجلماعة بدعوى أنه متعاقد مع عمالة إقليم سيدي قاسم وال تربطه
أية عالقة مع اجلماعة؛
— —تدخل اللجنة التقنية التابعة إلقليم سيدي قاسم في تغيير بنود اتفاقية شراكة تأهيل مدينة وزان من قبيل
تغيير التوزيع امليزانياتي ،وذلك بإضافة شوارع جديدة ضمن لم تكن محسوبة على اجلماعة واللجوء إلى االقتراض
من أجل تغطية عجز االعتمادات املرصودة من طرف مكتب الدراسات؛
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— —إضافة وإعادة برمجة شوارع على نفقة اجلماعة سبق للمجلس اجلماعي والسلطة اإلقليمية أن أجنزتها في إطار
صفقات عمومية في نفس السنة التي كان يهيئ خاللها اخملطط الرباعي .يتعلق األمر ببرمجة وتهيئة شارع اجملازر
في اخملطط الرباعي  2010 - 2007الذي سبق أن أجنز في سنة  2006في إطار صفقة عدد  2005/13مبلغ يفوق مليوني
درهم.
•اختالالت على مستوى إجناز بعض املشاريع الكبرى
ويتعلق األمر باملشاريع التالية:
— —مشروع بناء احملطة الطرقية
يندرج مشروع بناء احملطة الطرقية بوزان ضمن الئحة املشاريع اجملدولة في اخملطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان - 2007
 ،2010الذي خصص له مبلغ  9.000.000,00درهم مبا فيه اقتناء الوعاء العقاري ،لكنه تبني عند مراقبة هذا املشروع أنه
أجنز على عقار في ملك أراضي اجليش ،مما سبب في تعثر تنفيذه بعد انطالق أشغاله نتيجة تأخر مسطرة اقتناء العقار
التي أحيلت على القضاء من جهة ،ونظرا للنزاع الذي نشب بني اجلماعة والشخص املستغل للعقار من جهة أخرى.
كما ظهرت بعض اخلروقات التي صاحبت عملية تنفيذه من قبيل اختفاء التصميم األول واعتماد تصميم بديل ال
يستوفي الشروط القانونية جنم عنه إجراء تغيرات على املشروع ،كتغيير موقع احملطة وإقامتها حتت األرض احملددة في
الصورة النموذجية املعروضة على أنظار صاحب اجلاللة وإضافة قبة فوق احملطة وبناء أدراج ينزل منها املسافرون من
مستوى طريق شفشاون إلى مستوى احملطة مبترين وإزالة الطريق املمر أمام احملطة.
وقد اقتضت إدخال التعديالت املذكورة على املشروع متويال إضافيا مببلغ  3.650.000,00درهم من صندوق التجهيز اجلماعي
مرة ثانية لترتفع تكلفته باملقارنة مع ما كان محددا في األصل.
— —مشروع املركب الثقافي
يندرج هذا املشروع ضمن اخملطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان  ،2010 - 2007إال أن تنفيذه الزال متعثرا حيث ظل حبيس
إعداد الدراسة وخروج جلنة عينها عامل عمالة سيدي قاسم سابقا الختيار البقعة األرضية .وقد تبني أن برمجة مشروع
املركب الثقافي في اتفاقية الشراكة لتأهيل مدينة وزان متت دون حتديد العقار الذي سيبنى عليه ،باإلضافة إلى التأخر
احلاصل في إعداد الدراسات من طرف مكتب الدراسات املتعهد ،مما جنم عنه تأخر كبير عند إجنازه.
— —مشروع بناء النادي النسوي
يندرج هذا املشروع ضمن اخملطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان  ،2010 - 2007وهو مشروع عرف بدوره تعثرا ملحوظا أثناء
مرحلة اإلعالن عن الصفقات حيث مت إجراء إعالن ثالث عن الصفقة،بعد أن قامت اجلماعة بفسخ صفقتني لعدم قدرة
نائل الصفقة على االستمرار وألن فترة فتح األظرفة تزامنت مع تكوين املكتب اجلديد للمجلس ،كما عرف املشروع في
بداية األشغال بعض التوقفات بسبب الزيادة في حجم أشغال األساسات وتغيير مساحة القاعة املتعددة االختصاصات.
— —مشروع ساحة السوق األسبوعي
برمجت ساحة السوق األسبوعي ضمن اخملطط الرباعي لتأهيل مدينة وزان بأن تكون ساحة عمومية من ضمن الساحات
األربع احملددة ،في حني أن الواقع يبني أنها صارت مركزا جملوعة من املشاريع التي لم يستطع املتدخلون إيجاد األوعية
العقارية لها (املركز الثقافي واملركز التجاري ومركب احلدادة) .كما قامت السلطة احمللية في بداية شهر ماي  2010بهدم
سوره رغم أن السوق كانت مكرية ،و طالبت سلطة الوصاية بتهيئة وجتهيز السوق وبتحويل اعتمادات لهاته الغاية
ووافق اجمللس اجلماعي على هذا الطلب في دورته أكتوبر 2010وتراجع عن قراره املتخذ في دورة يونيو السابقة القاضي
بضرورة كرائه.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة التسريع بإجراء املساطر املتبعة عند نزع ملكية عقارات من أجل املنفعة العامة داخل اآلجال القانونية
لتفادي سقوطها في التقادم ،وبالتالي تبديد اجلهود املبدولة؛
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— —تبني مقاربة تشاركية مؤسسة على التواصل والتنسيق الدائمني بني اجلماعة احمللية وسلطات الوصاية
واإلدارات اخلارجية؛
— —االلتزام باملساطر الكتابية واحلفاظ على أرشيف اجلماعة وتبني معايير الشفافية عند إبرام الصفقات
العمومية.
— —عدم القيام بإصدار قرارت إدارية وترخيصات على ملفات تكون موضوع مشاريع عمومية مستقبلية من
شأنها إحلاق الضرر مبالية اجلماعة .
— —إعداد الدراسات القبلية والدراسات موضوع بنود دفاتر الشروط اخلاصة التي تقع على عاتق اجلماعة لإلسراع
بوتيرة إجناز املشاريع؛
— —ضرورة احترام موضوع املشاريع املتعلقة باتفاقيات الشراكة دون استبدالها بالزيادة أو النقصان.

سابعا .تنفيذ النفقات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
مخالفات في تنفيذ بعض النفقات
— —بالنسبة لسند الطلب :2011/23تبني أن مصالح اجلماعة قامت بتسلم املواد موضوع سند الطلب رقم 2011/23
املؤرخ في  26ماي  2011والتصرف فيها قبل تاريخ االلتزام ،كما يبينه سندا اخلروج رقما  251و  ،252/2010وكما
صرح به مسؤول اخملزن اجلماعي ،مما يفيد أن األمر يتعلق بسند تسوية.
— —بالنسبة لسند الطلب رقم  :2011 /35تبني أن عملية تسلم املواد املتعلقة بسند الطلب  2011/35املؤرخ في 06
يوليوز  2011لم تتم على مستوى اخملزن ولم تعرف وجهتها .كما تبني أن اآلمر بالصرف بالنيابة قام باإلشهاد على
صحة إجناز العمل وتسلم املواد في غياب الوثائق اإلدارية املبينة ملسطرة تسلم املواد وخروجها ووجهتها ،مما يفيد
بعدم صحة إجناز هذه النفقة.
— —بالنسبة للصفقة رقم  :2011/ 11تبني أن مصالح اجلماعة لم تستلم بعض مواد الصفقة رغم قيامها بأداء
املبالغ املطابقة لها إذ ال تزال بعض الكميات لدى املمون ( 10أطنان من اإلسمنت من نوع  35و 10أطنان من نوع ،)45
وذلك خالفا لقواعد تنفيذ امليزانية ،ال سيما عمليات االلتزام وتصفية واألمر بصرف النفقات املنصوص عليها في
مقتضيات املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها.
كما تبني أن مصالح اجلماعة قامت بتسلم مادة الكرافيت دون إخضاعها للمراقبة املنصوص عليها في دفتر الشروط
اخلاصة ،السيما التأكد من خصائصها التقنية من قبيل  10 - 6و 10 - 4و 10 - 14ومطابقتها للمعايير املطلوبة.
 بالنسبة للصفقة  :2011/15تبني من خالل عملية املراقبة أن مصالح اجلماعة:— —قامت بإعداد وضعية تتبع سير األشغال عند نهاية جميع األشغال ،دون أن تؤرخ من طرف التقني املسؤول ،باإلضافة
إلى ذلك ،فإن حجم األشغال املشار إليه في كشف احلساب املؤقت غير مطابق لها ( زيادة أو نقص).
— —لم تقم بإجراء املراقبة املنصوص عليها في الفصل  30من دفتر الشروط اخلاصة.
— —ال تقوم مبراقبة عينات ملعرفة مدى مطابقتها للمعايير املطلوبة.
— —لم تقم مبراقبة مدى جودة املواد املستعملة املشار إليها في الفصول  32و 33و 35و 36و 37من دفتر الشروط اخلاصة،
ال سيما حتليل عينات من اإلسمنت املسلح وجودة الرمال والكرافيت.
— —أن املقاولة لم تدل مبا يفيد أن املواد املستعملة في موضوع الصفقة من مقلع أو مصنع مقبول من طرف اجلماعة
ومطابقة للمعايير الوطنية.
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املبالغة في مصاريف عنوان «اإلقامة واإلطعام واالستقبال»
تبني من خالل فحص الوثائق احملاسبية املتعلقة مبصاريف اإلقامة واإلطعام واالستقبال أن بعض نفقاتها تشوبها بعض
االختالالت ،حيث إن تواريخ بعض سندات الطلب جاءت الحقة لتواريخ األنشطة املتعلقة بها ،وأن بعض سندات املقايسة
غير مؤرخة وأن تاريخ أحد سندات الطلب جاء الحقا ً لتاريخ مقترح االلتزام املتعلق به .وبالتالي ،فإن بعض سندات الطلب
قد مت إصدارها من أجل تسوية نفقات كانت اجلماعة قد قامت بها سلفاً؛ وهو أمر مخالف للمساطر املعمول بها بشأن
االلتزام وتصفية واألمر بصرف النفقات طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام
حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها.
إن ما قامت به اجلماعة يعد مخالفا لقواعد تنفيذ عمليات النفقات ،السيما مقتضيات املواد  56و 57و 62و 65و 68من
املرسوم رقم  2.99.1087الصادر بتاريخ  04ماي  2000املتعلق باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة الذي ينطبق على اجلماعات احمللية مبقتضى املادة  61من القانون رقم 45.08
املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية،وملقتضيات املواد  67و 68و 69من املرسوم رقم  2.99.441الصادر في  03يناير
 2010املتعلق بسن نظام محاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها؛
إن رئيس اجمللس اجلماعي بصفته آمرا بالصرف يعتبر مسؤوال شخصيا عن التقيد بقواعد االلتزام بالنفقات وتصفيتها
واألمر بصرفها طبقا ملقتضيات املادة الرابعة من القانون رقم  61.99الصادر بتاريخ  03أبريل  2002املتعلق بتحديد
مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبني واحملاسبني العموميني كما مت تغييره.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالتقيد باإلجراءات واملساطر القانونية املتعلقة بتنفيذ النفقات.

ثامنا .تدبير املمتلكات
أسفرت عملية املراقبة ،في هذا الباب ،على املالحظات التالية:
عدم توفر اجلماعة على املعلومات التقنية واملادية بشأن األمالك اجلماعية
تبني أن اجلماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول اجلوانب التقنية واملادية لألمالك اجلماعية ،وبالتالي تبقى معرفتها
باحلالة املادية والنوعية ملمتلكاتها عامة وسطحية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن صيانة وإصالح البنايات اجلماعية ال يكونان
موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف اجلماعة؛ يتعلق األمر بجميع األمالك العامة واخلاصة املشار إليها في سجل
األمالك اجلماعية.
إن عدم توفر اجلماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها يحرمها من نظام للمعلومات ميكنها
من اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد امليزانية سواء في مجال املداخيل أو املصاريف
املتعلقة بالصيانة.
قصور في املعلومات الواردة بسجل املمتلكات العقارية
تبني ،أن البطائق املكونة لسجلي املمتلكات اللذين متسكهما اجلماعة (سجل األمالك العامة وسجل األمالك اخلاصة) ال
تتسم بالشمولية في املعلومات التي تتضمنها .ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى املساحة واملوقع والتخصيص
بالنسبة لكل ملك على حدة ،إال أنها ال تشير في بعض األحيان إلى سند امللكية وطريقة وتاريخ االكتساب (اقتناء ،هبة،
مبادلة...الخ)  ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  47من امليثاق اجلماعي التي تنص على أن رئيس اجمللس يدبر أمالك اجلماعة
ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على حتيني سجل احملتويات ومسك جداول إحصاء أمالك اجلماعة وتسوية وضعيتها
القانونية ويتخذ كل األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق اجلماعة.
إن سجالت اجلماعة ال تتوفر على البيانات الضرورية التي يتعني أن تسجل طبقا للقرار الوزيري املؤرخ في  31دجنبر
 1921املتعلق بكيفية تدبير أمالك البلديات ولدورية وزير الداخلية رقم  248الصادرة في  20أبريل  .1993كما أن اجلماعة
ملزمة بالدراية الشاملة والعميقة لوضعية ومآل املمتلكات العقارية التي تدبرها عبر وضع سجل يتضمن معلومات
مستفيضة وشاملة و محينة بطريقة منتظمة.
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عدم توفر اجلماعة على السندات والوثائق القانونية إلثبات ملكية بعض العقارات التي تتصرف فيها
بوضع اليد.
تبني ،خالل املراقبة أن اجلماعة ال تتوفر على سندات تثبت ملكيتها لبعض العقارات املقيدة في سجل املمتلكات .كما
لوحظ قصور في اقتناء أو تسوية العقارات اخملصصة ملرافق عمومية ،حيث ال تتوفر اجلماعة على مخطط تنموي لتدبير
األمالك اجلماعية يحدد األهداف والوسائل التي تساعدها على القيام باملهام التي تتطلبها العمليات العقارية ،خصوصا
إيجاد سندات امللكية لعقارات تتصرف فيها اجلماعة بوضع اليد واملقيدة في سجل محتوياتها.
عدم مراقبة قرارت االحتالل املؤقت للملك العام التي جتاوز أصحابها مدد االستغالل
تبني من خالل عملية املراقبة أن مدة الترخيص املسموح بها في بنود بعض قرارات االحتالل املؤقت للملك العام اجلماعي
جتاوزت الفترة املنصوص عليها أو جتاوزت مدة  20سنة دون قيام مصالح اجلماعة بإلغائها أو مبراقبتها.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة أن تتوفر اجلماعة على املعلومات التقنية واملادية اخلاصة بكل
ملك على حدة ،و بتحيني املعطيات الواردة في سجل احملتويات وبتسوية الوضعية القانونية للعقارات املقيدة في
سجالت أمالكها اجلماعية ،وبضرورة مراقبة قرارت االحتالل املؤقت للملك العام وتفعيل دور الشرطة اإلدارية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لوزان
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .إستراتيجية اجلماعة في تدبير الشأن احمللي
عملت اجلماعة وال زالت على ترسيخ مبدأ التواصل كأساس إلستراجتية عملها مع باقي املتدخلني في الشأن العام احمللي،
حيث درست وصادقت خالل عدة دورات على مجموعة من االتفاقيات والشراكات تهم تنمية اجلماعة إن على املستوى
االجتماعي أو الثقافي أو الرياضي ،سواء في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية أو في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز
للجماعة .وقد همت هذه الشراكات اجلماعة وباقي املتدخلني من هيآت منتخبة ،عمالة ،مصالح خارجية للوزارات،
فعاليات اجملتمع املدني ...،وميكن سرد بعضها كما يلي:
— —املصادقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية وزان والشبكة املتوسطية للمدن العتيقة عن دورة ابريل 2013؛
— —الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية وزان وجمعية البسمة لألطفال املعاقني دورة أبريل
2013؛
— —املوافقة على تفويت قطع أرضية قصد بناء مقرات الدوائر األمنية باإلضافة إلى مقر حي الرويضة دورة فبراير 2010؛
— —املوافقة على اتفاقية شراكة بني جماعة وزان ووزارة الشباب والرياضة وصندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
إلحداث مركب سوسيو رياضي باملدينة دورة فبراير 2010؛
— —املوافقة على مشاريع البرنامج األفقي بشراكة مع صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2010
دورة فبراير 2010؛
— —املصادقة على اتفاقية شراكة لفائدة جمعيات تنموية حتتضن معطلي مدينة وزان حاملي الشهادات دورة يوليوز
2012؛
— —املوافقة املبدئية على تفويت بقعة أرضية من ملك اجلماعة اخلاص عن طريق اإليجار الطويل األمد لفائدة جمعية
مسار للتنمية .دورة أكتوبر 2012؛
— —املوافقة على مشروع اتفاقية شراكة بني اجلماعة احلضرية لوزان وجمعية نادي اوملبيك وزان للكرة احلديدية وكرة
املضرب لتدبير ملعب الكرة احلديدية وملعب كرة املضرب واملقصف.دورة يوليوز .2013
من جهة أخرى دأبت اجلماعة أيضا على طرح مجموعة من القضايا التي تخص املواطنني والساكنة مثل:
— —إحداث مرفق عمومي لنقل املرضى واجلرحى ،وكذا مرفق نقل األموات دورة فبراير 2010؛
— —إحداث مرفق نقل السيارات واآلليات اخملالفة للقانون دورة فبراير 2010؛
— —املوافقة على تفويت محالت سوق البلدي اجلديد ملكتريها .دورة ابريل 2011؛
— —املوافقة على اقتناء أرض للحي الصناعي ومجمع إليواء الصناع التقليدين بطريق أسجن؛
— —املوافقة على حتديد أماكن األكشاك قصد تفويتها عن طريق االحتالل املؤقت بغرض إقامة بناء للمعطلني اجملازين .
هذا فضال عن أن اجلماعة تخصص أوقات الستقبال املواطنني وذلك بشكل يومي للتواصل معهم ومناقشة اهتماماتهم
ومشاكلهم والبحث عن سبل حلها.
أما بخصوص اخملطط اجلماعي للتنمية  2015-2010فان اجلماعة استنفرت جل طاقاتها املادية والبشرية إلعداده ،إال أن
الهيئات السياسية املعارضة داخل اجمللس لم توافق على اخملطط املذكور في عدة دورات حيث أجل التصويت عليه عدة
مرات وذلك في دورات أكتوبر  2010ثم دورة فبراير  2011ثم دورة أكتوبر  2012دون أن يحظى حتى باملناقشة.
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ثانيا .قطاع البيئة
إن اجلماعة وهي تعلم أن مطرح النفايات احلالي غير خاضع للمعايير التقنية وهي اآلن تعمل على توفير مطرح نفايات
جديد ومراقب يتوفر على الشروط البيئية بناء على دراسة مت إعدادها من طرف مكتب دراسات مختص بالرباط واملوجه
من طرف وكالة احلوض املائي سبو بفاس في إطار مشروع حتت رقم ( 19/2004م ح م س  /فاس) ،حددت من خالل هذه
الدراسة أرض مناسبة لبناء هذا املشروع والذي يوجد على إحداثيات  .; x=461781 y=478328كما تخضع هذه الدراسة
حاليا إلى التحيني من طرف املكتب نفسه.
أما فيما يخص تلوث البيئة املتعلق بصبيب مياه الصرف الصحي وسط املدينة وعلى األراضي الفالحية ،فإن املكتب
اجلهوي للماء والكهرباء بطنجة قد أعد دراسة حدد فيها األرض املناسبة إجناز محطة تصفية املياه العادمة للمدينة
وذلك بتجميعها عبر قنوات محطتي الضخ في اجتاه هاته احملطة بغرض تصفيتها ولتصبح صديقة للبيئة حيث ميكن
استغالل مياهها في الغرض الفالحي.
مساحة األرض اخملصصة لهذه احملطة  12 :هكتار وإحداثياتها x=480400 ، y=466100 :
أما بخصوص قنوات الصرف الصحي بالوسط احلضري فإن نفس اجلهة تعهدت بكنسها واستبدال املهترئ منها.
وفيما يخص املنشآت الفنية الالزمة للوقاية من الفيضانات فإن اجمللس اإلقليمي يعمل بشراكة مع اجلماعة إلحداثها
خاصة باألحياء العليا التي تتضرر من جراء تهاطل األمطار الغزيرة.

ثالثا .تدبير املوارد البشرية
تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي بناء على القرار الصادر على رئاسة اجمللس البلدي حتت عدد  734/2012بتاريخ  19نونبر
 2012حول إعداد الهيكل التنظيمي اإلداري للجماعة احلضرية ملدينة وزان حيث مت إرساله إلى سلطة الوصاية قصد
املصادقة عليه طبقا للمادتني  54و 54مكرر من امليثاق اجلماعي حتت عدد  /4323ق.م.ب بتاريخ  19نونبر  2012إال أن اجلماعة
احلضرية لم تتوصل باملصادقة عليه إلى حدود كتابة هذا اجلواب.
وفي غياب اعتمادات مبيزانية اجلماعة لتكوين املوظفني ،فإن اإلدارة اجلماعية ال تتردد في متكني موظفيها من االستفادة
من الفترات والدورات التكوينية التي غالبا ما تكون موضوع مراسالت أو دعوات من السلطة الوصية أو بعض اإلدارات ذات
الصلة بالعمل اجلماعي .
وبناء على طلب اإلعفاء من مهام الكتابة العامة جلماعة وزان الذي تقدم به السيد ع.ف .ونظرا لشغور هذا املنصب
بعد استقالته واحلاجة امللحة للجماعة لتعيني كاتب عام جديد يقوم بالدور املنوط به ويؤطر مصالح وأقسام اجلماعة
ويضمن لها العمل في ظروف إدارية مالئمة ،مت تعيني السيد ع .ح ،.متصرف من الدرجة األولى كاتبا عاما للجماعة.
وجتدر اإلشارة أن السيد ع.ف .تقدم بعدة طلبات لدى رئاسة اجمللس يلتمس من خاللها إحلاقه بجماعات حضرية أو قروية
تابعة ألقاليم أخرى ،كما انه تقدم بطلب االنتقال مع حتويـــل منصبه املالي إلى الكتابة العامة لعمالة إقليم وزان
حيث عملت هذه األخيرة على إرسال الطلب حتت عدد  /1906ق.ج.م بتاريخ  12يوليوز  2012وذلك قصد التأشير عليه من
طرف رئاسة اجمللس اجلماعي للجماعة احلضرية ملدينة وزان .ونظرا للخصاص الذي تعرفه هذه األخيرة في املوارد البشرية
وخاصة األطر العليا لم يتم االستجابة لطلب املعني باألمر.
وبناء على مذكرة العمل عدد /2240ق.م.ب بتاريخ  07يونيو  2012التي مبوجبها مت تنظيم العمل باملكتب املركزي للحالة
املدنية واملكاتب الفرعية الثالثة التابعة لهذه اجلماعة حيث مت تعيني السيد ع.ف .مسؤوال عن هذه املكاتب ،مبا في ذلك
املوارد البشرية العاملة بها.
وبتاريخ  26نونبر  2012توصلت رئاسة اجمللس بكتاب السيد عامل إقليم وزان حتت عدد /3039ق.ج.م حول إحلاق موظفتني
جديدتني باملصالح اإلقليمية وذلك لسد اخلصاص الذي تعرفه العمالة فيما يتعلق باملوارد البشرية وقد متت االستجابة
لطلب العمالة بوضع رهن إشارتها إطارين كفئني يشهد لهما باخلبرة والتجربة.
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وستعمل اجلماعة على حتيني الهيكل التنظيمي اإلداري ،وتنظيم دورات تكوينية حسب الوسائل الذاتية املتوفرة أو
بتعاون مع إدارات أو جهات أخرى.

رابعا .تدبير املداخيل
1 .1بخصوص تدبير مداخيل اجلماعة،
وجب تقدمي اإليضاحات التالية:
بخصوص عدم خضوع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا
إن تأشير رئيس اجمللس البلدي على كناش الصندوق ،يتم تلقائيا من خالل االطالع والتأشير على القوائم اخلاصة بالرسوم
والواجبات املستخلصة واملدونة بهذا الكناش ،قبل دفعها لصندوق القابض البلدي ،وأن التأشير املباشر على هذا الكناش
قد بدأ العمل به.
إن الرقابة التسلسلية الدائمة املنوطة برئيس اجمللس البلدي تتم مباشرة من خالل تتبع العمل اليومي لوكالة املداخيل،
عن طريق التأشير على جميع الوثائق احملاسبية ،واإلدارية والقرارات والترخيصات التي تصدر عنها.
أما فيما يخص جرد دفاتر اإليصاالت ،فإنه يتم من حني آلخر عند التأشير على طلبات جلبها ،وقوائم إعادتها إلى القابض
البلدي بعد االنتهاء من استعمالها ،باإلضافة إلى تتبع عمليات تدوينها بالسجل اخملصص لهذا الغرض مع العلم أن
جميع الدفاتر املستعملة توجد بحوزة القابض البلدي عند انتهاء كل سنة.
بخصوص جتاوز السقف املسموح به في رصيد صندوق وكالة املداخيل
إن جتاوز سقف 1000درهم املسموح به في رصيد صندوق وكالة املداخيل ال يتم احترامه ،نظرا لضعف هذا املبلغ من
جهة ،ومن جهة أخرى فإن حجم االستخالصات يكون كبيرا بني الفينة واألخرى ،بحيث يتم جتاوز السقف املذكور .ويتم
دفع املبالغ املستخلصة لصندوق القابض البلدي في حينه ،ما عدا إذا صادفت حلظة الدفع هاته يوم عطلة أو عيد.
بخصوص عدم حتيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالرسم على استغالل امللك العام
فيما يتعلق بتحيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالرسم على احتالل امللك العام ،وبعدما قامت اجلماعة بإعمال
القانون قصد إفراغه من احملتلني له بدون سند قانوني ،وباشرت إعداد األوامر باألداء لزجر اخملالفني ،القت هاته األوامر باألداء
مقاومة كبيرة من طرف احملتلني من جهة ،ومعارضة بعض مستشاري اجمللس البلدي من جهة أخرى ،بهدف إفشال
وإجهاض عمل الرئاسة ،وذلك بحض املطالبني باحترام القانون على العصيان ،بعد أن كانوا يعيبون على اجمللس التقصير
في حترير امللك العام .وهكذا مت إرجاء املتابعة في حق اخملالفني بصفة مؤقتة وأن اجلماعة ستعمل على حتيينها.
بخصوص عدم جلوء اجلماعة إلى مراجعة اإلقرارات الضريبية على محال بيع املشروبات وتطبيق اجلزاءات
املنصوص عليها قانونا
فيما يخص اإلقرارات الضريبية على محال بيع املشروبات ،فإن اجلماعة تقوم مبراجعتها وتطبيق اجلزاءات املنصوص عليها
قانونا ،بشكل عادي وروتيني كل سنة بعد انتهاء اآلجال القانونية ،إذا تبني أن هناك إقرارات ناقصة أو ذات مبالغ ضعيفة أو
تقل عن إقرارات محالت مشابهة أو مجاورة وفي هذا الصدد ،فإن املراجعة التي قامت بها اجلماعة شملت ثالثة عشر()13
ملزما سنة  ،2009وثالثة ملزمني سنة  2010وملزم واحد سنة .2011
بخصوص ارتفاع الباقي استخالصه
إن ارتفاع حجم الباقي استخالصه الذي يوجد بكامله في عهدة القابض البلدي ،يعزى إلى كون هذا األخير ال يقوم
بتحريك مسطرة التحصيل اجلبري في حق الدائنني ،رغم أن اجلماعة حتثه باستمرار وتضع رهن إشارته كل اإلمكانات
املتاحة واملتوفرة لديها للقيام باملتعني .مع العلم أن مشكل الباقي استخالصه الذي ميثل ثلث امليزانية تقريبا يظل
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الشغل الشاغل لكافة مكونات اجمللس البلدي الذي ناقش هذا املوضوع أكثر من مرة ،مطالبا القابض البلدي القيام مبا
يخوله له القانون لتحصيل الديون املتراكمة وتقليص حجم الباقي استخالصه الذي يتجلى على اخلصوص في رسم
السكن ،رسم اخلدمات اجلماعية والرسم املهني وأن اجلماعة ستولي اهتماما خاصا لهذا املوضوع بتنسيق مع جميع
املتدخلني في هذا الشأن لتحصيل الباقي استخالصه وتقليص حجمه.

2 .2فيما يتعلق بتراجع بعض مداخيل اجلماعة
حول تراجع مداخيل سوق اجلملة
في إطار اجملهودات التي قامت ومازالت تقوم بها اجلماعة والرامية للحد من تدهور الرواج التجاري والركود الذي يعرفه
سوق اجلملة للخضر والفواكه ،والهادفة إلى تنمية مداخيله ،متت مراسلة سلطة الوصاية في املوضوع ،وأثارت انتباهها
إلى تأزم الوضع وإلى ضرورة تكثيف اجلهود لرد االعتبار لهذا املرفق احليوي ،وفي هذا السياق قامت اجلماعة بعدة إجراءات
تتلخص في ما يلي:
— —اتخاذ قرار بإغالق تسع محالت تستعمل كمستودعات سرية لتخزين اخلضر والفواكه؛
— —حجز وإتالف كمية من الفواكه ،ومجموعة من العربات اليدوية والصناديق واملوازين؛
— —إحداث جلنة مختلطة حملاربة ومراقبة املستودعات السرية؛
— —القيام بحمالت حتسيسية وحث الباعة واخملالفني على استعمال سوق اجلملة.
ورغم كل الصعوبات التي تعترضها فإن اجلماعة ال تدخر أي جهد في سبيل إنعاش سوق اجلملة وحتسني مداخيله
بتنسيق مع السلطة احمللية التي حتاول دائما تهدئة األوضاع وعدم الضغط على الباعة الرتباط ذلك باألمن واالستقرار.
حول املداخيل املتعلقة بعمليات البناء
فيما يتعلق مبنح رخص البناء ،فإنه قد مت جتاوز كل العراقيل والصعوبات واإلكراهات التي كانت مفتعلة وخارجة عن إرادة
اجلماعة ،والتي كانت حتول دون تسليمها للمرتفقني ،بحيث أصبحت مع بداية سنة  ،2012متنح بشكل عادي وفي أحسن
الظروف الشيء الذي انعكس إيجابا على ساكنة اجلماعة من جهة ،وعلى املداخيل املتأتية من عمليات البناء من جهة
أخرى ،والتي بلغت 677.855,90درهم برسم سنة  ،2012بذل 328.500,00درهم خالل سنة .2011
حول عدم كراء املسبح البلدي
كانت املصالح اإلقليمية بسيدي قاسم قد باشرت صفقة إصالح وتهيئة امللعب البلدي مبرافقه مبا في ذلك املسبح
البلدي في إطار برنامج إعادة تأهيل املدينة،وحلد كتابة هاته األسطر الزالت اجلماعة لم تتسلم امللعب بشكل رسمي
من املصالح اإلقليمية.ومع ذلك استجابة مللتمسات اجملتمع املدني الرياضي ،واستجابة للضغوط املمارسة على اجمللس
البلدي وجتنبا لإلشاعات التي تنسب إليه مسؤولية إغالق املسبح ،ونزوال عند رغبة شباب مدينة وزان ،قامت اجلماعة
بإصالح املسبح خالل شهري ماي ويونيو  ،2013بغية فتحه بداية صيف نفس السنة ،وهو اإلصالح الذي كان من الالزم أن
تضطلع به صفقة تأهيل امللعب البلدي مبا فيه املسبح ،التي أنفت اعتمادها دون حتقيق أي تأهيل.
وهكذا ،قامت اجلماعة بفتح املسبح ابتداء من  10يوليوز  2013في وجه العموم بتدبير مباشر من مصاحلها ،بعدما تعذر
كراءه بسبب تأخر املصادقة على كناش حتمالته من طرف السلطات اخملتصة بوالية طنجة -تطوان.
ومبا أن هذا املرفق الهام أصبح صاحلا لالستعمال فإن اجلماعة تعمل جاهدة وتعد لكراءه بصفة رسمية ابتداء من صيف
سنة .2014
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حول انعدام مداخيل موافق السيارات
إن انعدام مداخيل مواقف السيارات ،يعزى إلى عدم كراءها منذ سنة  ،2004بسبب تعرض السلطة احمللية على كراء
املواقف الكائنة بساحة االستقالل ورفضها حضور جلسات فتح األظرفة اخلاصة بالكراء ،مع العلم أن االستغالل ينصب
باخلصوص على ساحة االستقالل دون غيرها من املواقف األخرى باجلماعة.
ورغم هذا التعرض حاولت اجلماعة تسيير مواقف ساحة االستقالل عن طريق وكالة املداخيل خالل سنوات 2006-2005
 2007إال أن ذلك كان دون جدوى.وحلل هذا املشكل اتخذ اجمللس البلدي في دورته العادية لشهر أبريل  ،2013قرارا يقضي بإحداث مرفق وقوف السيارات
مبدينة وزان حتى يتسنى حتديد املواقف املوجودة باجلماعة وكراءها طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.
حول تراجع مداخيل السوق األسبوعي
إن تراجع مداخيل السوق األسبوعي برسم سنة ،2011يرجع إلى انطالق أشغال معظم املشاريع املبرمجة على أرضيته
كاملركب التجاري -املركب الثقافي -مركب احلدادة ،وهو الشيء الذي أضر برواده ،وأجبر عددا كبيرا منهم على عدم إعماره
النعدام أماكن عرض بضائعهم .باإلضافة إلى أن األسوار احمليطة بالسوق مت تهدميها من طرف السلطات اإلقليمية
أسابيع بعد توليها شؤون عمالة إقليم وزان في بداية شهر ماي  ،2010مما صعب مهمة التحكم في السوق واستخالص
الواجبات والرسوم ،أضف إلى ذلك أن مصالح اجلبايات تستخلص الواجبات في غياب تام للحماية خاصة أفراد القوات
املساعدة التي وعدت بتوفيرها املصالح اإلقليمية عند طلبها رئاسة اجمللس مواصلة جباية احلقوق وتسيير السوق
األسبوعي فيما تبقى من أرضيته ،في انتظار إعداد وتهيئة السوق األسبوعي اجلديد تفاديا للبلبلة وملا قد يقع من
مشاكل .زيادة على أن املرتفقني والباعة يرفضون األداء بحجة أنهم يتواجدون في الشوارع واألزقة خارج أرضية السوق مما
يتعذر في ظل هذه الظروف إجبارهم على أداء املستحقات.
وفي نفس السياق فإن اجمللس اتخذ في دورته العادية لشهر يوليوز  2013قرارا يقتضي بكراء السوق األسبوعي اجلديد
ابتداء من فاحت يناير .2014

خامسا .قطاع التعمير
إن التأخير الذي طرأ على مسطرة الترخيص إلحداث التجزئات مبدينة وزان مرده إلى مايلي :
— — عدم استيفاء امللف للشروط املطلوبة إلحداث التجزئة .
— — عدم تطابق التنطيق الوارد بتصميم التهيئة مع املشروع  ،مما يتطلب تقدمي طلب استثناء إلى السيد والي اجلهة
الذي له احلق في البث في هذه امللفات حسب القوانني اجلاري بها العمل .
— — عدم استجابة أصحاب التجزئات في حينه لتحفظات اللجنة رغم إخبارهم بفحوى هذه التحفظات .

سادسا .بعض مشاريع تأهيل املدينة
1 .1غياب الدراسات التقنية واملالية املسبقة املتعلقة باتفاقية تأهيل مدينة وزان
إن برنامج التأهيل احلضري ملدينة وزان  ،2010 – 2007مت إعداده من طرف جلنة إقليمية برئاسة السيد عامل إقليم سيدي
قاسم والتي كانت تتكون من مديرة الوكالة احلضرية جلهة القنيطرة – سيدي قاسم ورؤساء املصالح اخلارجية اإلقليمية
إلى جانب السلطة احمللية ورئاسة اجمللس ،رئيس قسم اجلماعات احمللية بالعمالة ،املهندس رئيس قسم التجهيز بالعمالة
واملهندس البلدي ،هذه اللجنة هي التي حددت وسطرت جميع املشاريع املدرجة في هذا البرنامج واالعتمادات املالية لكل
مشروع مع حصة كل الشركاء.
وهذه اللجنة كانت تضم من بني أعضاءها مهندسني وماليني وإداريني على علم تام بضرورة وجدوى الدراسات التقنية
واملالية املسبقة إلجناح كل مشروع.
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وفي هذا الصدد مت تعيني املهندس املعماري ن .ب( .سطات) من طرف عامل اإلقليم للقيام بالدراسة التقنية لتهيئة
مشروعي املساحات واحلدائق العمومية .كما أن اجلماعة لم تقم باإلعالن عن الصفقتني  1/2008و  2/2008إال بعد
اطالع اللجنة السالفة الذكر وخصوصا عامل اإلقليم على موضوعها واملبالغ املالية املرصودة لها وكذا محتواهما
ومضمونهما.
إن قرار فسخ الصفقتني بعد مرور سنة على توقف األشغال يرجع إلى محاولة كل من اجلماعة وعمالة سيدي قاسم
حث املقاول على استئناف األشغال وعدم اللجوء إلى الفسخ ،حيث ثم انعقاد اجتماعات متكررة مبقر عمالة إقليم
سيدي قاسم برئاسة السيد العامل بحضور املقاول والسلطة احمللية ورئيس اجمللس ،وفي آخر اجتماع أنيطت مهمة تتبع
األشغال إلى جلنة مكونة من املهندس املعماري ف .ب .واملهندس رئيس قسم التجهيز بالعمالة وتقني اجلماعة ،وحث
املقاول على استئناف األشغال بدون شرط أو قيد بعد أن يتم حصر األشغال املنجزة من طرف هذا األخير بحضور املهندس
ممثل املقاول وذلك على إثر التخلي عن تتبع الصفقتني الذي أبداه كتابة املهندس ب .املكلف بالدراسات وتتبع األشغال.
إال أن املقاول لم يستأنف األشغال مما اضطر اجلماعة إلى إنذاره ثم استدعائه حلصر آلياته ومواد البناء املتواجدة باال وراش
ثم بعد ذلك الشروع في مسطرة الفسخ ،هذه اإلجراءات تتطلب الكثير من الوقت الجنازها.
فيما يخص الساحات املبرمجة في اتفاقية التأهيل تتضمن كل من ساحة االستقالل 3 ،مارس ،ساحة املرآب البلدي
بالسوق األسبوعي وساحة احملطة الطرقية والتي تختلف عن موضوع الصفقة رقم  1/2008الذي يتضمن فقط ساحة
االستقالل وساحة  3مارس.يجب اإلشارة أن الساحتني املرآب البلدي بالسوق األسبوعي وساحة احملطة الطرقية ال
ميكن إدراجها في خانة إجناز الصفقة رقم  ،01/2008ألن هذين الساحتني كانتا مازالتا حتتويان على املرآب البلدي واحملطة
الطرقية الذين في طور االستغالل وال ميكن تهيئتهما إال بعد حتويل كل من احملطة الطرقية واملرآب البلدي.
أما بخصوص احلدائق العمومية ،االتفاقية أدرجت  11حديقة من خالل تصميم التهيئة للمدينة والصفقة رقم 2/2008
كان موضوعها تهيئ  4حدائق وليس ( 2حديقة لألمينة – األطفال – إكرام – ديور اجلداد) وهذه احلدائق كانت موجودة
وحتتاج إلى تهيئ شامل ومندمج ( إنارة عمومية – تبليط املمرات – تشجير – كراسى) ،واحلدائق  7األخرى كانت تتطلب
أشغال بناء وخلق حدائق وليس أشغال تهيئ.
إن املبالغ التي رصدت لهاتني الصفقتني وكذا جدولة متويلهما متت مبوافقة عامل إقليم سيدي قاسم رئيس اللجنة
اإلقليمية املكلفة بتتبع البرنامج وقد عملت على تهيئ اجلدول العام وتوزيع احلصص على جميع املتدخلني في البرنامج
(اجمللس اجلهوي – اجمللس اإلقليمي – اجلماعة – صندوق التجهيز اجلماعي – مديرية اجلماعات احمللية) ،أما التغييرات في
املبالغ املرصودة لهذين املشروعني ،قد متت بعد الدراسة التي قام بها املهندس املعماري املكلف بإجناز التصور املعماري
لهذه التهيئة ،فقد كان عامل اإلقليم رئيس اللجنة قد اضطلع إلى جانب أعضاء اللجنة على هذه التغييرات في
املبالغ املالية املرصودة في ورقة االتفاقية ،وأبدى موافقته وأمر اجلماعة باإلعالن عن الصفقتني وصاحب املشروع املنتدب
املهندس املعماري هو املسؤول عن الزيادات وليست مصلحة الصفقات باجلماعة التي تنفذ اإلجراءات والتدابير املتخذة
في هذا الشأن.
فيما يخص اإلعالن عن الصفقتني  18/2010و  19/2010من طرف اجلماعة مع االحتفاظ مبحتوى مبضمون الصفقتني
األوليتني التي كانتا يتضمنان تهيئ ساحتني وحديقتني ،فإن ذلك كان بعد تدخل السيد عامل إقليم وزان الذي قام
بتعيني املهندس املعماري ع .م( .طنجة) الجناز الدراسة من جديد وإعداد دفاتير التحمالت اخلاصة الجناز ما تبقى من أشغال
التهيئة .وقد ثم فسخ عقد املهندس املعماري الذي لم يهيئ التصاميم الضرورية الجناز األشغال وبالتالي قامت اجلماعة
بإلغاء الصفقتني قبل الشروع في بداية األشغال .
في شأن أسباب تأخر األوراش موضوع الصفقتني املفسوختني ،يجب اإلشارة إلى التوضيحات التالية :
نظرا ألهمية الصفقتني في البرنامج العام التأهيلي وألهمية التعيينات التي كانت مخصصة في هاتني الصفقتني
من إنارة عمومية وتبليط األرضية بالرخام والزليج ،وتشجير وغرس األشجار إلى وضع كراسي وسياجات ،فإن تصاميم
الشبكات من صرف صحي ومياه األمطار وشبكة اإلنارة العمومية ،كانت تتطلب سواء من املقاول ومن املهندس املعماري
املكلف بالدراسات بذل اجلهود إلعدادها خصوصا أنها ال تتطلب سوى مبلغ بسيط ال يتعدى  30.000,00درهم ،ولكن
املقاولة عمدت إلى إيقاف األشغال بدعوى عدم توفر هذه التصاميم.
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إن الدكاكني الكائنني بحديقة لألمينة ،تتطلب (عملية إخالء) ومسطرة معقدة الن املستغلني لهذه الدكاكني ال
يستغلون فقط امللك العمومي املؤقت بل يستغلون هذه الدكاكني بصفة مكترين لهذه احملالت وإخالئهم يستدعي
اللجوء إلى املسطرة القضائية.
إن مطالبة املقاولة بالتعويض عن مستحقات العمال وعن كراء اآلليات الغير املستغلة واملتواجدة باألوراش ال تستند إلى
أي سند قانوني الن مستحقات املقاولة تتم بعد حتديد كشوفات األشغال املنجزة وكشوفات احلسابات املوقعة من طرف
صاحب املشروع وصاحب املشروع املنتدب (املهندس املعماري املكلف بتتبع إجناز األشغال) وقد ثم إبالغه بإفراغ األوراش
من جميع املعدات واملواد التي مت حصرها بحضور السلطة احمللية وممثل عن املقاولة.
لم تلجأ اجلماعة إلى فسخ الصفقتني مع املقاول إال بعد أن أخل بواجبه خصوصا بعد االجتماع مبقر عمالة وزان
بتاريخ  2010/02/12و قبله خالل االجتماع املنعقد بعمالة إقليم سيدي قاسم وبرئاسة السيد عامل اإلقليم عند تخلي
املهندس املعماري عن أداء مهمته كصاحب املشروع املنتدب كتابة وتعيني املهندس املعماري (ف .ب ).واملهندس رئيس
قسم التجهيز بالعمالة لتتبع األشغال والتزام املقاول باستئنافها بدون شرط أو قيد.
إن اإلفراج عن االعتمادات املالية من طرف صندوق التجهيز اجلماعي قد مت بالفعل في  2010-04-01بعد طلب اجلماعة
املوجه إلى مؤسسة القرض بتاريخ  2010-03-10حتت عدد  551إال أن اجلماعة لم تتوصل بالرخصة الوزارية لإلفراج عن
االعتمادات في الوقت املناسب هذا راجع باألساس إلى تقصير املصالح املركزية في إعداد الرخصة الضرورية لصرف
االعتمادات ألن مصالح املديرية العامة للجماعات هي التي لم تقم بإعداد الترخيص في الوقت املناسب.
وهذا املشكل مازالت اجلماعة تعاني منه في جميع طلباتها اخلاصة باإلفراج عن االعتمادات موضوع قرض التجهيز
اجلماعي إذ تتطلب العملية ما يفوق عن  3أشهر.

2 .2ضعف وتيرة إجناز الشوارع والطرقات
بعد إخالء مقر اجلماعة الذي أصبح املقر الرئيسي للعمالة احملدثة ومع تنقيل أرشيف جميع املصالح اجلماعة بطريقة
عشوائية إلى بناية متآكلة وقدمية بحي العدير ،كان من الصعب العثور على األرشيف بعض الصفقات القدمية خصوصا
قبل .2000
إن تهيئ شارع املسيرة اخلضراء وشارع محمد اخلامس الشطر  1كانت مبرمجة في اتفاقية التأهيل احلضري برسم
السنة املالية  2009وباعتماد مخصص من ميزانية اجلماعة إال أن الظروف السياسية واإلدارية التي مرت منها اجلماعة
واالنتخابات اجلماعية ،وتكوين مكتب جماعي جديد ،ارتقاء املدينة إلى عمالة) أدت إلى تأخر االجناز إلى غاية  ،2010بعد
تدخل عامل إقليم وزان لدى مكتب الدراسات ن .املتعاقد مع عمالة إقليم سيدي قاسم لدراسة كل مشاريع تهيئ
األزقة والشوارع والطرقات باملدينة ،وعلى غرار دفتر التحمالت والتصاميم املرفقة له لتهيئة هذين الشوارع إضافة إلى
شارع عالل بن عبد اهلل ،ثم إعالن عن الصفقة  9-2010وثم إجناز األشغال من طرف املقاول نائلة الصفقة خالل سنة
.2011 - 2010

3 .3تداخل االختصاص واألدوار بني اجلماعة من جهة وإقليم سيدي قاسم وعمالة وزان ومكتب الدراسات
من جهة ثانية
إن عمالة إقليم سيدي قاسم قامت بإجناز أشغال تهيئة الشوارع كما هو مسطر في البرنامج التأهيلي الذي كان قد
حدد مجال التدخل لكل جهة واملشروع الذي سوف تقوم بإجنازه (اجمللس اجلهوي – اجمللس اإلقليمي – اجلماعة)...
إن األشغال التي قامت بإجنازها عمالة إقليم وزان في إطار تهيئة الشوارع واألزقة باملدينة ،تندرج في إطار امليزانية
اإلقليمية.
في ظل تداخل االختصاصات بني اجمللس البلدي وعمالة إقليم سيدي قاسم من جهة وبني عمالة وزان وعمالة سيدي
قاسم من جهة أخرى ،رفض مكتب الدراسات ن .املتعاقد مع سيدي قاسم تزويد اجلماعة بالدراسات والتصاميم لتهيئة
الشوارع والطرقات.
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إن اللجنة برئاسة عامل إقليم سيدي قاسم واملكلفة بتتبع إجناز أشغال التأهيل احلضري للمدينة ،هي التي قامت بتوزيع
االعتمادات املالية لتمويل املشاريع وكذا حصة كل جهة لتمويل املشروع الذي ستسهر على إجنازه.
وبعد تدخل السيد عامل إقليم وزان لدى مكتب الدراسات ن .الذي أفاد مصالح العمالة لدفتر التحمالت والتصاميم
الضرورية قامت اجلماعة بإجناز الصفقة رقم  2010/9التي رست على شركة لتهيئة الشوارع الثالثة :املسيرة اخلضراء
– عالل بن عبد اهلل – ومحمد اخلامس (الشطر األول) ،في حني أن الشوارع األخرى :اجليش امللكي – اجملزرة – بئر انزارن – لال
زواوة -عبد السالم باخملتار – عبد اخلالق الطريس ،فإن اجلماعة راسلت عدة مرات مديرية اجلماعات احمللية قصد توفير
االعتمادات املدرجة في اتفاقيات التأهيل احلضري لتمويل هذا املشروع.
فيما يخص تهيئة شارع اجملزرة في إطار الصفقة  13/2005واملنجزة من طرف املقاولة فإن موضوع هذه الصفقة كان
يتضمن األشغال التالية :
— —إعادة بناء قنوات الصرف الصحي من فئة قطر  1300متر نوع  CAOالعالي اجلودة والتكلفة مع إجناز املنشآت الفنية
الضرورية (البالوعات احملاذية والبالوعات األخرى مع جتهيزها) وذلك على طول  750م ابتداء من ملتقى شارع عالل بن
عبد اهلل وشارع اجملزرة إلى احملجز البلدي موقع اإلفراغ ،وذلك لتقليص مياه األمطار املتدفقة إلى النقطة السوداء
أمام مقر العمالة في وقت تساقطات األمطار الغزيرة.
— —إعادة بناء جزء من قارعة الطريق بعد هذه األشغال وبناء قارعة الطريق كذلك ابتداء من سوق اجلملة إلى احملجز
البلدي.
— —تكسية الطريق بالزفت نوع ( Enrobéالشطر األول) على طول  500م وتكسية الشطر الثاني من الطريق بالزفت
نوع  BICOUCHEعلى طول  300م إلى جانب الطوارات.
على عكس التهيئة الواردة في البرنامج التأهيلي لهذه الشوارع تندرج في كونه يوجد وسط املدينة إلى جانب شارع
عالل بن عبد اهلل ،موالي احلسن الالزواوة  ،بئر انزارن وتتضمن هذه التهيئة األشغال التالية :
— —تهيئة األرصفة وتكسيتها بالزليج.
— —تقوية إعادة بناء شبكة اإلنارة العمومية؛
— —بناء قارعة الطريق من جهة مواقيف السيارات التي حاليا هي مكتسية باخلرسانة؛
— —خلف مساحات خضراء وتهيئتها مع عملية التشجير؛
— —إعادة تكسية الطريق بالزفت  Enrobéعلى سمك  5سنتمترات؛
من خالل هذه املعطيات يتبني أن أشغال الصفقة رقم  13/2005تختلف عن األشغال املبرمجة في إطار البرنامج التأهيلي
املتعلق بتهيئة هذا الشارع.

4 .4اختالالت على مستوى إجناز بعض املشاريع الكبرى
 مشروع احملطة الطرقية
بالفعل فمشروع احملطة الطرقية رصدت له اعتمادات مالية تقدر بـ  9 000 000,00درهم في إطار البرنامج التأهيلي
للمدينة بشراكة بني اجلماعة وصندوق التجهيز اجلماعي ،هذا املبلغ الذي كان يتضمن حصة العقار وتكلفة األشغال،
إن هذه التقديرات التي خصصتها اللجنة اإلقليمية لتتبع إجناز املشروع عبارة فقط عن تقديرات أولية ،حيث أن الدراسة
األولية التي قام بها املهندس املعماري ف .ب .املكلف بدراسة املشروع قد فاقت تقديراتها االعتمادات األولية للمشروع،
حيث اضطر إلى تعديل جدول األثمان املرفق لدفتر التحمالت قبل اإلعالن عن الصفقة رقم  3/2008لكي تنطلق األشغال
في شطرها األول والشطر الثاني يتضمن التهيئة اخلارجية ومواقف احلافالت وكذلك اإلنارة العمومية والسور السياجي
وتهيئة األرصفة .أما فيما يتعلق بالتعديالت التي طرأت على مشروع فهي ترجع لألسباب التالية :
بعد الشروع في إجناز التأسيس وعملية احلفر األساسي واستنادا إلى تقرير مختبر الدراسات التقنية واجليوتيقنية
ألرضية املشروع الذي قرر بضرورة عملية احلفر الكاملة لهذه األرضية إلى عمق بناء  3.00متر باجلناح ب الذي يتضمن
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بناء مخازن ومقهى والتغيير مما اضطرت معه جلنة تتبع األشغال إلى استغالل هذا االقتراح وبناء طابق حتت ارضي يضم
 5مخازن ومقهى أخرى ومقهى الثاني شمل اجلناح أ من املشروع حيث ثم إضافة قبة إلى مدخل البناية وذلك باقتراح
من السيد عامل اإلقليم سيدي قاسم ،هذه القبة زادت من رونق املشروع إضافة إلى اإلضاءة العامة التي شملت مدخل
احملطة .وأخيرا ،عند إيداع اجلماعة لطلب احلصول على قرض لدى مؤسسة صندوق التجهيز اجلماعي قصد إمتام أشغال
الشطر الثاني ،ثم استدعاء املهندس املعماري املكلف بالدراسة لتقدمي تقرير مفصل وشروحات عن ضرورة توفر اعتمادات
إضافية لتمويل الشطر الثاني للمشروع ،إن املشروع محادي للطريق الوطنية  RN3الرابطة بني فاس مكناس شفشاون
املارة عبر مدينة وزان .وأن مواصفته الداخلية ستعرف حركة دخول وخروج احلافالت بشكل كثيف ومنتظم وطيلة أيام
السنة .لهذه األسباب اضطر املهندس املعماري إلى تغيير تصميم املشروع خصوصا فيما يتعلق باجلناح  Bللمشروع
الذي اصبح يتضمن طابقني ،طابق أرضي وطابق حتت أرضي ،هذا األخير الذي مت استغالله على شكل محالت جتارية
ومقهى عوض تسوية أرضية بفرشات متتالية من الرمل واحلصي ( ) Tout venantهذا االستغالل سيساهم في الرفع
من املداخيل اجلبائية والذي يتضمن التهيئة اخلارجية للمشروع واملتضمنة لالشغال التالية :
— —مواقف احلافالت والسيارات ،األسوار الوقائية والسور السياجي ،تهيئ األرصفة ،وبناء مدخل احملطة الثانوي – تهيئ
اإلنارة العمومية ،عملية التشجير  ...كما أن االعتمادات املالية الضرورية لهذا الشطر األخير متت تداوله من طرف
اجمللس البلدي الذي أبدى موافقته بعد مناقشة املوضوع.
— —إن املدخل الرئيسي للمحطة بالنسبة للمسافرين فهو دائما من جهة طريق شفشاون عبر بناء درج وما زال هناك
موقف ومدخل للسيارات اخلفيفة ولسيارات األجرة من جهة نفس الطريق .إن احلالة الطبوغرافية لألرضية والتي
تتميز بشدة انحدار هاهي التي أفرزت وضع املشروع في هذا املكان املنطوق له في تصميم التهيئة للمدينة
مشروع املركب الثقافي
في بداية األمر خالل سنة  2008مت اختيار بناء هذا املرفق من طرف جلنة إقليمية برئاسة السيد عامل إقليم سيدي
قاسم في األرض احملادية للقاعة املغطاة بشارع احلدائق بحي العدير ،وثم إحالة الدراسة على املهندس املعماري ن .ب.
الذي عينه عامل إقليم سيدي قاسم لهذا الغرض ،وقد قام فعال بإعداد الدراسة األولية للمشروع ،مع تكوين ملف
طلب قرض لدى صندوق التجهيز اجلماعي لتمويل املشروع مببلغ  6.500.000,00درهم إال أن تنصيب اجمللس اجلماعي
اجلديد وارتقاء املدينة إلى مقر عمالة إقليم وزان ،أدت إلى إعادة النظر في العقار الذي ارتأت اللجنة السابقة بناء املركب
عليه ،الن مكان ضيق ال يفي بشروط بناء هذه املعلمة إن الواجهة الرئيسة للمشروع ستطل على زنقة احلدائق ومحاد
لسكنى باشا املدينة ،فتقرر بناءه بتجزئة سيدي سالم التابعة لألمالك اجلماعية ،إال أن وضع مشروع املركب اإلداري ( مقر
عمالة اإلقليم وسكنى السيد العامل ورئيس الدائرة) وبعد هذا العقار على الساكنة ،أحال دون اختيار العقار السابق،
ثم تداولت العمالة اجلديدة مع رئاسة اجمللس إمكانية بناءه مبدرسة اإلمام بن علي بن أبي طالب ،بشارع موالي احلسن،
واتضح أن الوضعية القانونية للعقار سوف تطرح مشكال في متويل إجناز املشروع لدى صندوق التجهيز اجلماعي الن من
بني الشروط األساسية لتمويل أي مشروع هي التصفية للوضعية القانونية للعقار .خصوصا أن اجلماعة قد عرفت مثل
هذه املشاكل في العقار املتعلق مبشروع احملطة الطرقية.
وأخيرا ارتأت رئاسة اجمللس اجلماعي في إحدى دوراته بناء هذا املرفق بالسوق األسبوعي حيث تداول عدم كراء هذا املرفق
والعمل على تهيئته ،واملشروع في مراحله األخيرة لإلجناز هو موضوع الصفقة رقم .14/2011
مشروع النادي النسوي
إن نائل الصفقة األولى رقم  8/200بعد املصادقة عليها وإعطائه أمر الشروع باخلدمة للشروع في األشغال ،قد تخلى
عن هذه األخيرة بدعوى املرض الذي ألم به جراء حادثة سير إصابته .أما الصفقة الثانية والتي رست على شركة  I.أنها
لم حتظ مبصادقة السلطة اإلقليمية اخملتصة فاضطرت اجلماعة اإلعالن عن الصفقة الثالثة رقم  3/2010التي نالتها
نفس الشركة  ،I.ويجب اإلشارة أن االعتمادات املالية املرصودة لهذا املشروع من طرف جلنة تتبع البرنامج التأهيلي لم
تكن كافية الجناز مثل هذا املشروع الذي يحتوي على بناية للنادي النسوي تقدر ب 60م ²وقاعة متعددة االختصاصات
مشتركة بني النادي النسوي ودار الشباب املنجزة في إطار شراكة بني اجمللس واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبساحة
تناهز 160متر مربع.
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إن أرضية املشروع التي تتميز بشدة االنحدار مما اضطرت معه جلنة تتبع األشغال إلى تغيير هذه القاعة من حيث أبعاده
لكي تتالءم مع املشروعني (دار الشباب والنادي النسوي ) وميكن استغالله من طرف مؤسستني.
كما يجب التذكير أن املشروع يجب أن يأخذ بعني االعتبار التهيئة اخلارجية للفضاء الذي يشمل مركبا سوسيو ثقافية
لساكنة حي القشريني املتواجد في أطراف املدينة .هذا املركب الذي يتضمن من مقاطعة حضرية ،دار الشباب النادي
النسوي وملعب رياضي للقرب.
مشروع ساحة السوق األسبوعي
إن ساحة السوق األسبوعي تتواجد في قلب مجموعة من األحياء السكنية (حي إكرام – حي النهضة – حي  9يوليوز
– حي جتزئة الدولة – ديور جداد ) واحتضانها ملشروعي املركز التجاري واملركب الثقافي له انعكاسات ايجابية على
هذه الساكنة ملا يوفره املركز التجاري من حركة اقتصادية ورواج جتاري بهذه املنطقة أما املركب الثقافي فيعد فضاءا
التنشيط احلركة الثقافية والفنية لهذه الساكنة التي تفتقر ملثل هذه األنشطة .أما حتويل مشروع احلدادة إلى أطراف
هذه الساحة التي تتوفر على مساحة شاسعة خصوصا بعد حتويل كل من املرآب البلدي واحملجز البلدي وتهيئ هذه
الساحة برمتها داخل برنامج حضري مندمج .فيرجع باألساس إلى موقع احلالي للحدادة الذي وسط املدينة آهلة
بالسكان وقرب معلمة دينية وتاريخية (موالي عبد اهلل الشريف) باملدينة القدمية وتنعدم فيه الشروط الصحية للعمل.

سابعا .تنفيذ النفقات
بالنسبة لسند الطلب  ،23/2011فإن مصالح اجلماعة قامت بتسلم املواد موضوع سند الطلب املعني ،بعد فتح األظرفة
ومعرفة نائل سند الطلب ،ونظرا للحاجة املاسة وامللحة للمواد املطلوبة لتلبية حاجيات التسيير اجلماعي في إطار
تشاركي مع وزارة التربية الوطنية.
أما فيما يتعلق بسند الطلب رقم  35/2011فإن تسويته املالية مت تأجيلها ونقل اعتماد االلتزام بها إلى السنة املوالية ثم
إلى سنة  2013وال زالت حلد اآلن دون تسوية مالية في انتظار الترخيص اخلصوصي من سلطة الوصاية.
وبخصوص الصفقة  11/2011واملتعلقة بشراء مواد البناء فإن اجلماعة لم تقم إال بأداء املبالغ التي تعادل الكمية
املتوصلة بها ،أما الباقي (10طن من اإلسمنت من نوع 35د و  10أطنان من نوع 45د) فإن املبلغ اخملصص لها مت نقل اعتماده
إلى السنة املوالية ثم إلى سنة  ،2013وال زالت اجلماعة تنتظر التوصل بالترخيص اخلصوصي اخلاص به وبنفقات أخرى
من طرف السلطة الوصية.
وبالنسبة للصفقة  15/2011فإن تاريخ إجناز كشف األشغال هو نفسه تاريخ إجناز كشف احلساب ،وقد كان موقعا من
طرف التقني املسئول عن تتبع هاته األشغال التي هي أصال أشغاال طفيفة.
وبخصوص مصاريف اإلقامة واإلطعام واالستقبال فإن اجلماعة غالبا ما تخضع لظروف استعجالية مرتبطة باألنشطة
االجتماعية والفنية والرياضية والثقافية التي تقام على صعيد املدينة من طرف فاعلني جمعويني وجهات مختلفة من
اجملتمع املدني التي تلجأ إلى اجلماعة لتموين أنشطتها في إطار تشاركي.
وستعمل اجلماعة على متابعة التقيد باملساطر القانونية املتعلقة بتنفيذ النفقات واألخذ بعني االعتبار هاته املالحظات
واعتبارها كمرجع يضاف إلى باقي املراجع القانونية املعمول بها في هذا الصدد.

ثامنا .تدبير املمتلكات
إن عدم توفر اجلماعة على املعلومات التقنية واملادية بشأن األمالك اجلماعية يبقى مرده إلى إما أن املصلحة لم تعمد
إلى تكوين امللفات التقنية واملادية لألمالك منذ متلكها لها ستون سنة أو ما ينيف ،أو كانت متوفرة حينها واندثرت عبر
السنوات بسبب اإلهمال الذي طالها منذ عشرين سنة وقبل نقل مقر بلدية وزان الذي أصبح مقرا إقليميا الشيء الذي
اقتضاه إيداع جل أرشيفها مبستودع بحي العدير (دار الشباب سابقا) وتالشي معظمه.
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أما فيما يخص صيانة وإصالح البنايات اجلماعية الذي لم يكن موضوع تتبع دقيق ومستمر ،فإن العكس هو الصحيح،
بالرجوع إلى مصلحة الصفقات واالوراش اجلماعية يتبني أن كل إصالح أو ترميم يتم عن طريق صفقات عمومية لها
ملفاتها باستثناء بعض تدخالت اجلماعة االستعجالية بوسائلها اخلاصة للحفاظ عليها (مصلحة االوراش).
كما أن قصور في املعلومات الواردة بسجل املمتلكات العقارية فينسحب على امللك العام ،الشوارع واألزقة وبعض
العقارات التي لم يعثرلها عن أثر لتصاميمها بهذه املصلحة منذ عشرات السنني ،مصدرها ومساحاتها اخملالفة
لواقع حالها مما يتعذر معه معاجلتها بناءا على تصاميم بياناتهما ومستنداتها :احملاضر االدنة بتحويلها ،أو النقصان
من حدودها وأشكالها خالل زمن بعيد أو عقود اقتناءاتها ،مما أشكل معه على اجلماعة إيداع ملفات طلبات حتفيظها
لتحميل مراجع هذا التحفيظ بالبطائق اخلاصة بها وكذا غياب عقود االقتناء لبعضها لإلشارة إليه بهاته األخيرة
واستيفاء معلوماتها كاملة.
وبخصوص عدم توفر اجلماعة على املستندات والوثائق القانونية إلثبات ملكيات بعض العقارات التي تتصرف فيها
بوضع اليد فهو راجع إلى احليازة الطويلة األمد لبعض األمالك اجلماعية.
فإن مصلحة املمتلكات ال تتوفر حاليا على سندات ملكيتها بسب الظروف التي ال نعرف السبب اليوم عن تواريها منذ
سنني خلت ،إذ ال علم للطاقم الذي توالى على اإلشراف على هاته املصلحة مؤخرا بتوفرها مبصلحة األمالك ،الشيء
الذي استحال معه معاجلة هاته املالحظة ،غير أننا نسعى إلى سلوك مساطر قانونية أخرى كاجناز وثائق تقر بهذا الوضع
كإجناز عقود عدلية (بلفيف عدلي) تثبت تصرف اجلماعة من أجل حتفيظها وتطهيرها عالوة عن تدعيم الطاقم اإلداري
والتقني لهذه املصلحة قصد تسوية الوضعية القانونية لكل أمالك اجلماعة بعد رصد احلاجيات الالزمة لها لتتمكن
من إقامة ملفات لها.
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اجلماعة القروية سيدي رضوان
)إقليم وزان(
أحدثت اجلماعة القروية سيدي رضوان سنة  1965بعد أن انفصلت عن اجلماعة القروية األم زومي .ويصل عدد سكان
هذه اجلماعة حسب اإلحصاء الرسمي لسنة  2004حوالي  20.475نسمة ،تتوزع أنشطتهم بني الفالحة وتربية املواشي.
ويتولى تدبير شؤون اجلماعة مجلس جماعي يتكون من  15عضوا وجهاز إداري يتكون من  23موظفا وعونا جماعيا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير هذه اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من
مستوى أداء اجلماعة ،ميكن إجمالها في احملاور التالية:

أوال .التخطيط والبرمجة
أسفرت عملية املراقبة في هذا الباب على مجموعة من املالحظات ميكن إيجازها كالتالي:

1 .1عدم توفر اجلماعة على مخطط جماعي للتنمية
انطلقت عملية إعداد اخملطط املذكور عن الفترة املمتدة ما بني سنتي  2010و 2015منذ تشكيل جلنة استشارية لدى
رئاسة اجمللس طبقا للقرار رقم  .2010.23لكنه لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على مخطط جماعي للتنمية االقتصادية
واالجتماعية بصفة عامة ،ومخطط لتنظيم القطاع السياحي بصفة خاصة رغم توفرها على إمكانات هائلة في مجال
السياحة اجلبلية والسياحة الروحية تؤهله ليكون القطاع االقتصادي الواعد ،حيث لم يذر هذا القطاع أية مداخيل على
ميزانية اجلماعة إلى حدود سنة .2012
إن وظيفة التخطيط تندرج ضمن املسؤوليات األساسية للجماعة بالنظر إلى مقتضيات املادة  36من القانون رقم
 78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تعديله وملقتضيات املادة  14منه التي ألزمت اجمللس اجلماعي بتشكيل جلنة دائمة
تتكلف بعملية التخطيط.
كما أنه من شأن توفر اجلماعة على مخطط جماعي لتنمية قطاع السياحة متكني اجمللس من احلصول على تصور شامل
وواضح لتدبير هذا القطاع وأن يساهم في جتاوز اإلشكاالت التي ميكن أن حتدث على أرض الواقع بفعل العشوائية في
اتخاذ القرارات ،كما سيمكن من وضع أرضية للمستثمرين الراغبني في االستثمار لكون اجلماعة تتوفر على إمكانيات
هائلة في هذا اجملال .

2 .2عدم قيام اجلماعة باإلجراءات الكافية لتوفير الوسائل الالزمة إلجناز ومراقبة تدبير البرامج واملشاريع
اجلماعية
لوحظ أن اجلماعة تتوفر على مشاريع هيكلية تخص البنيات التحتية وبرامج ذات طابع إجتماعي استطاعت توفير اجلزء
الكبير من متويلها عبر عقد اتفاقيات وشراكات مع جهات خارجية .إال أنها ال تبذل نفس اجلهود قصد توفير اإلمكانات
البشرية للتخطيط والبرمجة واملتابعة .إذ ال تتوفر إال على كاتب عام وثالث متصرفني ،واحد حيسوبي والثاني مبصلحة
املوظفني والثالث موضوع رهن إشارة السلطة احمللية ،وعلى تقني مكلف بالتعمير والصفقات العمومية ،مما يجعل
تدخل هذا األخير في هذا الصدد متجاوزا بالنظر إلى ضخامة املهام املنوطة به سواء على مستوى البرمجة أو التنفيذ
والتتبع.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على تسريع عملية إخراج اخملطط اجلماعي للتنمية إلى
حيز الوجود ،وبالقيام بالبحث في سبل إيجاد آليات عملية لتجاوز النقص احلاصل في مواردها البشرية والتقنية
دون استثناء الوسائل القانونية املتاحة لها في إطار الشراكات واالتفاقيات مع جهات خارجية.
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ثانيا .تدبير املوارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1عدم توفر اجلماعة على سياسة واضحة للتوظيف
تتوفر اجلماعة برسم السنة املالية  2012على  23موظفا (متصرف ممتاز و 03متصرفني مساعدين ومحرر ممتاز ومحرر
وكاتب ممتاز و 14كاتبا وعون واحد) .وقد لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على سياسة واضحة للتوظيف وأن بعض املصالح
اجلماعية تعرف خصاصا كبيرا على مستوى املوارد البشرية ،خصوصا مصلحتي التعمير والصفقات ومصلحة وكالة
املداخيل.

2 .2إسناد مناصب املسؤولية دون احترام املساطر القانونية
لوحظ أن اجلماعة تقوم بتعيني املوظفني وكذا رؤساء املصالح بشكل شفوي دون إصدار أية مقررات لرئيس اجمللس،
باستثناء وكيل املداخيل الذي يتوفر على قرار للتعيني مصادق عليه من طرف السلطة املؤهلة؛
إن اعتماد هيكل تنظيمي رسمي للجماعة يندرج ضمن املسؤوليات النظامية األصلية التي نص عليها املشرع في
الفصل  54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تعديله ،بحيث يساهم في تيسيير عملية التدبير
اجلماعي وحتديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة .
كما أن استصدار قرارات تعيني كل موظف في مصلحة معينة ينسجم مع مقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم
 2.77.738الصادر في  27شتمبر  1977مبثابة النظام األساسي ملوظفي اجلماعات احمللية ،كما مت تتميمه وتعديله ،ومع
قواعد حسن التدبير ويساعد في نفس الوقت على حتديد مسؤولية كل موظف عند القيام باملهام املسندة إليه.

3 .3غياب التكوين املستمر والتدريب
لوحظ ،خالل عملية املراقبة ،أن غالبية موظفي وأعوان اجلماعة لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية أو غيرها
من طرق إمناء اخلبرات وجتديد املعلومات واملعارف وتصحيح املمارسات اإلدارية السائدة في اإلدارة اجلماعية اخملالفة أحيانا
للقانون واألنظمة اجلاري بها العمل ،باستثناء الكاتب العام وحيسوبي اجلماعة اللذين استفادا خالل سنتي  2009و2012
من دورتني تكوينيتني.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اإلسراع بإخراج هيكل تنظيمي إلى حيز الوجود واعتماد املساطر
الكتابية عند إسناد املسؤوليات ملوظفي اجلماعة وبضرورة تنظيم دورات تكوينية لهم بوسائلها اخلاصة أو بتعاون
مع إدارات وجهات خارجية.

ثالثا .تدبير املداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1انخفاض املوارد الذاتية
تعتمد اجلماعة القروية سيدي رضوان في متويل تدخالتها على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة ،إذ تغطي هذه
األخيرة اجلزء األكبر من مصاريف اجلزء األول من امليزانية .فعلى سبيل املثال ،بلغت هذه النسبة سنة  2011حوالي 81.52
 ،%كما ال تتجاوز نسبة املوارد الذاتية للجماعة باملقارنة مع حصتها من الضريبة على القيمة املضافة  20في املائة،
والتي عرفت تراجعا ملحوظا من سنة إلى أخرى ،حيث سجلت هذه النسبة خالل السنوات الثالث  2009و 2010و2011
على التوالي  20.52و 19.69و 14.29في املائة .ويعود هذا التدهور في نسبة مساهمة املوارد الذاتية في متويل أنشطة
اجلماعة إلى التراجع الذي تعرفه هذه املوارد.
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متاشيا مع ذلك ،تظل مساهمة املوارد الذاتية في مداخيل اجلزء األول من امليزانية ضعيفة في مجملها %15.91 ،و%16.19
و  %11.65بالنسبة على التولي للسنوات  2009و 2010و. 2011
وقد نتج عن ضعف املوارد الذاتية للجماعة عدم قدرة هذه املوارد على تغطية النفقات الضرورية .فعلى سبيل املثال،
بلغت سنة  2011نسبة املوارد الذاتية مقارنة مع نفقات املوارد البشرية  56.45في املائة ،أي أن املوارد الذاتية تستطيع
بالكاد تغطية نصف نفقات املوارد البشرية.
وفي هذا اإلطار ،لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على رؤية واضحة لتنمية مواردها الذاتية وعلى برنامج لعملية االستخالص،
ولم تقم بتطعيم وكالة املداخيل باملوارد البشرية الالزمة .كما سجلت بعض االختالالت في تدبير مصلحة وكالة
املداخيل منها:

2 .2عدم خضوع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليه قانونا
فقد تبني أن دفاتر اإليصاالت حتمل ختم رئيس اجمللس اجلماعي إلى جانب توقيع وكيل املداخيل ،مما يحمل على التساؤل
حول مدى فعلية املراقبة .كما أنها ال حتمل تأشيرة القابض اجلماعي في الفترة ما بني  17أكتوبر  2011و 28أبريل ،2012
وإمنا يكتفي بختم الصفحتني األولى واألخيرة .كما تبني أن دفتر الصندوق ال يحمل تأشيرة رئيس اجمللس اجلماعي وأن
القابض اجلماعي لم يقم مبراقبته في الفترة املمتدة ما بني  27شتنبر  2011و 24شتنبر .2012
إن وكالة املداخيل تخضع ملراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس اجمللس اجلماعي ومن مراقبة
وظيفية منوطة بالقابض اجلماعي .كما أنه من مسؤولية اآلمر بالصرف القيام على األقل مرة كل سنة بجرد دفاتر
اإليصاالت التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا ،واالطالع على مآل الدفاتر املستعملة ،وذلك طبقا للمادة  33من
تعليمة وزير املالية الصادرة في  26مارس  1969املتعلقة بتسيير وكاالت نفقات ومداخيل الدولة.

3 .3جتاوز السقف املسموح به في رصيد صندوق وكالة املداخيل
لوحظ ،خالل عملية املراقبة ،أن وكيل املداخيل ال يحترم احلد األقصى املسموح به في رصيد صندوق الوكالة (1000,00
درهم) خالفا ملقتضيات الفصل الثاني من مقرر إحداث وكالة املداخيل رقم DCL/1/03الصادر بتاريخ  01يوليوز ،2003
حيث بلغ في بعض األحيان 54.045,51درهم كما تبينه عملية الدفع للقابض اجلماعي بتاريخ  24شتنبر  ،2012علما أن
وكيل املداخيل يقوم ،حسب إفادته ،بنقل األموال إلى القابض اجلماعي مستعمال وسائل النقل العمومي وليس سيارة
اجلماعة.

4 .4عدم قيام اجلماعة بحصر الوعاء الضريبي ملداخيلها الذاتية رغم ضعفها
ال تتضمن املداخيل الذاتية للجماعة سوى عدد محدود من املوارد ،أهمها الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات
األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين؛ وواجبات الوقوف املترتبة عن السيارات اخملصصة للنقل العمومي للمسافرين؛
ومنتوج كراء بنايات سكنية؛ ومنتوج كراء محالت جتارية؛ ومنتوج كراء السوق األسبوعي؛ ومنتوج الغابات.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن مداخيل اجلماعة بلغت خالل سنة  ،2007فيما يخص منتوج الغابات 700.000,00 ،درهم ،لكنه
لم يتم استخالص أي مبلغ بعد هذه السنة .كما أن مصالح اجلماعة ال تقوم بحصر الوعاء الضريبي لرسومها وضرائبها
احمللية بشكل دوري ومنتظم ،كما لم تلجأ إلى تشكيل جلنة لإلحصاء مختصة تقوم باالنتقال ميدانيا واالتصال بجميع
املصالح اإلدارية.

5 .5عدم حتيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات
لوحظ أن البيانات الواردة في سجل امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات غير محينة وبعضها غير مطابق للوثائق
املثبتة لإلجراءات التي تقوم بها اجلماعة قصد استخالص هذه الضريبة ،حيث اليشار مثال في السجل إلى األوامر
باملداخيل الصادرة بهذا الصدد في حق بعض امللزمني وتواريخ توجيهها إلى القابض اجلماعي.
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إن عملية حصر الوعاء الضريبي وحتيني سجالت امللزمني تساهم بشكل كبير في حتديد عددهم إذ متكن من إسقاط الذين
انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري وإجراء املسطرة املتبعة بشأنهم ،وكذا إضافة امللزمني اجلدد؛ كما أنه من شأن
عملية حصر الوعاء الضريبي طبقا ملقتضات املواد  68و 69و 134و135من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية
متكني اجلماعة من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات امللزمني ومطالبتهم باإلدالء مبستنداتهم احملاسبية الرسمية
للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية .

6 .6التأخر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل بعض الرسوم اجلماعية
لوحظ أن اجلماعة تأخرت في إصدار أوامر باملداخيل في حق بعض امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات خالل
سنتي  2010و .2011فبالنسبة لألشخاص الذين لم يقدموا إقراراتهم منذ ما يزيد على السنة ،يكتفي الرئيس بإرسال
إستدعاءات إلى بعضهم طالبا منهم إيداع إقراراتهم ،وذلك دون اتباع اإلجراءات القانونية التي تستوجب إصدار أوامر
باملداخيل ،علما أن ملفاتهم ال حتتوي على ما يفيد تفويت النشاط أو توقيفه.
إن التأخر في إصدار أوامر باملداخيل يعد من مظاهر التساهل اإلداري الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة املرفق
العمومي وعلى مدى صرامته وجديته في حتصيل الديون العمومية ،كما من شأنه أن يفوت على اإلدارة مداخيل هامة
في آجالها القانونية ويؤثر على تدفق السيولة املالية في الوقت املناسب لدى القابض اجلماعي من جهة ،وأن يثقل كاهل
امللزمني بغرامات التأخير املطابقة لفترة التأخيرمن جهة أخرى.

7 .7ارتفاع الباقي استخالصه
تعرف مداخيل اجلماعة نسبة عالية من املبالغ املستحقة التي لم يتم حتصيلها حيث تراوح معدل الباقي استخالصه
بالنسبة ألهم املوارد الذاتية للجماعة بني حوالي  % 45و  % 64خالل سنة  2012فيما تراوحت هذه النسب سنة 2010
بني  % 20و  % 42وسنة  2011بني  % 28و .% 68
كما يعرف الرسم املفروض على محال بيع املشروبات ارتفاعا مهما في معدل الباقي استخالصه ،إذ من بني  28ملزما ،مت
تسجيل تأخر في األداء بالنسبة ل  11منهم يصل في بعض احلاالت إلى  32شهرا.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة إخضاع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا واحترام السقف املسموح به في رصيد صندوق
وكيل املداخيل؛
— —العمل على حصر الوعاء الضريبي بكل الوسائل املتاحة وحتيني سجالت امللزمني بالضرائب والرسوم اجلماعية
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها ،ومراجعة وتصحيح اإلقرارات املقدمة من طرف امللزمني عند االقتضاء؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل الباقي استخالصه بكل الوسائل القانونية املتاحة.

رابعا .تدبير املمتلكات
أسفرت عملية املراقبة ،في هذا الباب ،على املالحظات التالية:

1 .1عدم توفر اجلماعة على املعلومات التقنية واملادية بشأن األمالك اجلماعية
لوحظ أن اجلماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول اجلوانب التقنية واملادية لألمالك اجلماعية ،وبالتالي تبقى معرفتها
ملمتلكاتها عامة وسطحية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن صيانة وإصالح البنايات اجلماعية يتم دون تتبع دقيق ومستمر من
طرف اجلماعة؛ يتعلق األمر بجميع األمالك العامة واخلاصة املشار إليها في سجل األمالك اجلماعية.
إن عدم توفر اجلماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها ،يحرمها من نظام للمعلومات ميكنها
من اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد امليزانية سواء في مجال املداخيل أو املصاريف
املتعلقة بالصيانة.
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2 .2قصور في املعلومات الواردة بسجل املمتلكات العقارية
لوحظ أن البطائق املكونة لسجلي املمتلكات اللذين متسكهما اجلماعة (سجل األمالك العامة وسجل األمالك اخلاصة)
ال تتسم بالشمولية في املعلومات التي تتضمنها .ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى املساحة واملوقع والتخصيص
بالنسبة لكل ملك على حدة ،إال أنها ال تشير في بعض األحيان إلى سند امللكية وطريقة وتاريخ االكتساب (اقتناء ،هبة،
مبادلة...الخ) ،وذلك خالفا ملقتضيات الظهير الشريف املتعلق بأمالك اجلماعات القروية الصادر في  28يونيو  1954الذي
ينص على ضرورة تقييد البيانات املتعلقة بكل ملك من األمالك اجلماعية ،السيما نوعه ومصدره ومساحته وموقعه
وثمن اقتنائه ،ورقم الرسم العقاري وتاريخ تسجيله باحملافظة العقارية وتخصيصه واملرجع وتاريخ خروج امللك وثمن
األتاوة أو الكراء وقرار االحتالل أو عقد الكراء واسم احملتل أو املكترين وتاريخ أداء األتاوة أو الكراء ونوع االحتالل.

3 .3قيام رئيس اجلماعة باستغالل ملك جماعي معد للسكنى بدون سند قانوني
تبني من خالل املراقبة أن اجلماعة قامت بإجراء سمسرة عمومية بتاريخ  18أبريل  2011نشرت في اجلرائد الوطنية قصد
كراء الدور السكنية موضوع هذه العملية ،خصصت كلها ملوظفي اجلماعة القروية طبقا ملقرر سابق للمجلس اجلماعي.
كما تبني أن املسكن املسجل في سجل األمالك اجلماعية حتت عدد  ،84موضوع عقد كراء لفائدة موظف جماعي اسمه
(ز.س) أدى ما بذمته لفائدة اجلماعة برسم سنة  2011مبقتضى وصل  .2012 /40639إال أنه تبني من خالل الوثائق املتحصل
عليها خالل عملية املراقبة ،ال سيما محضر إجراء معاينة قام بها املفوض القضائي لدى احملكمة االبتدائية بوزان ( م  .غ )
بتاريخ  07شتنبر  2010للسكنى املذكورة بطلب من بعض أعضاء اجمللس اجلماعي ،بأن ساكنه هو رئيس اجمللس اجلماعي
سيدي رضوان ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  22من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي.

4 .4التراجع عن إنشاء السوق األسبوعي
تتوفر اجلماعة القروية سيدي رضوان على سوقني أسبوعيني ،األول يوجد مبركز اجلماعة والثاني بدوار الزواقيني .وكانت
اجلماعة قد ارتأت منذ سنة  2005إقتناء القطعة األرضية التابعة للجماعة الساللية املسماة «غابة دمنات» (مساحتها
 8هكتارات) قصد حتويل السوق األسبوعي «سبت سيدي رضوان» إليها .كما وفرت االعتمادات الالزمة لهذا املشروع
وقامت باقتنائها بتاريخ  2011/04/27مببلغ  326.400,00درهم مع أداء الرسوم .كما قامت باقتناء قطعة أرضية أخرى
مساحتها  4هكتارات  61آر و 06سنتيار لنفس الغرض بتاريخ  2007/09/21مببلغ  138.318, 00درهم.
كما قامت اجلماعة بتاريخ  2008/11/28بطلب قرض من صندوق التجهيز اجلماعي مببلغ  4.840.000,00درهم ،وذلك من
أجل تهيئة وبناء السوق اجلديد ،باإلضافة إلى االعتمادات املفتوحة باجلزء الثاني من امليزانية مببلغ  1.645.543,83درهم.
إال أن اجلماعة تراجعت ،بعد كل اجملهودات املبدولة ،عن هذا املشروع بدون مبررات موضوعية ،مما يعطي صورة سيئة عن
طريقة تدبير شؤون اجلماعة ،والتي قد تتسم باالرجتالية واملزاجية باعتبار أن القرارات اإلدارية هي قرارات مستمرة في
الزمن وتهم مصالح اجلماعة ال ميكن التراجع عنها دون مبررات موضوعية.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة إعداد ملفات تتضمن كافة املعطيات واملعلومات التقنية واملادية املتعلقة بأمالكها والكفيلة بإعطاء
صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها املادي ،مع حتيني املعطيات الواردة في سجل احملتويات؛
— —تسوية الوضعية القانونية للعقارات املقيدة في سجالت األمالك اجلماعية ،وتبني مبدأ استمرارية اإلدارة
في تنفيذ البرامج املسطرة سلفا وذات اجلدوى والتي من شأنها الرفع من مستوى مداخليها وحتسني جودة
اخلدمات.
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خامسا .تدبير النفقات
1 .1عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة في إجناز مشاريع فتح املسالك والطرق
قامت اجلماعة بإجناز مشاريع فتح املسالك والطرق في إطار برنامج فك العزلة عن العالم القروي ،إال أن مراقبة الصفقات
املتعلقة بهذه العملية أسفرت عن مجموعة من املالحظات ميكن إجمالها فيما يلي:
اإلستغناء عن إجناز بعض املسالك
بالنسبة للصفقة رقم  ،17/2011مت اإلستغناء عن إجناز املسلك الرابط بني الطريق رقم  4508و (البوسط) وحتويل
اعتماداتها إلى مسلك مبرمج معها بنفس الصفقة دون سند مقبول.
الزيادة غير املبررة في حجم األشغال املنجزة
يتعلق األمر بالصفقة رقم  ،09/2011إذ تبني من خالل فحص وثائق هذه الصفقة ،ال سيما وضعية األشغال املنجزة ،وجود
زيادة غير مبررة في حجم األشغال املنجزة ،وخاصة املسالك املؤدية إلى دوار رئيس اجلماعة واملسلك الرابط بني مدرسة
امتالوس واملقبرة ( 750متر) واملسلك الرابط بني دوار امخافة وامتالوس مرورا ببئر الطلبة ( 2854متر)؛
القيام بتسلم األشغال من قبل كل من رئيس اجلماعة و تقني اجلماعة في حضور املقاول
وذلك خالفا للفصل  23من دفتر الشروط اخلاصة الذي ينص على أن عملية التسلم املؤقت تتم بواسطة جلنة يحضرها
كل من ممثل السلطة احمللية وممثل املصالح اخلارجية وممثل العمالة.
عدم إجراء املراقبة املنصوص عليها في الفصل  22من دفتر الشروط اخلاصة
وال سيما إدالء املقاول مبا يفيد أن املواد املستعملة إلجناز الصفقة مقبولة من طرف اجلماعة ومطابقة للمعايير الوطنية،
والقيام مبراقبة عينات ملعرفة مدى مطابقتها للمعايير املطلوبة.
عدم أهلية بعض املقاوالت احلائزة على الصفقات العمومية لنيلها الصفقات املذكورة
نالت شركة صفقات عمومية تتعلق بأشغال البناء في حني أنها مختصة في األشغال العامة للكهرباء حسب قانونها
األساسي؛
عدم القيام بإعداد وضعيات تتبع األشغال باملوازاة مع إعداد كل كشف حساب
لوحظ أن تقني اجلماعة يقوم بإعداد وضعية تتبع سير األشغال عند نهاية جميع األشغال وال يؤرخها ،بشكل يتعذر
معه معرفة تواريخ إجناز األشغال .باإلضافة إلى ذلك فإن حجم األشغال املشار إليها في كشوفات احلساب املؤقتة غير
مطابق لتك املبينة بوضعيات تتبع األشغال.
عدم تغطية عقود التأمني لكامل مدة إجناز األشغال
يتعلق األمر بتأمني الورش عن كل اخملاطر وبالتأمني عن حوادث الشغل ،إذ تبني قيام اجلماعة بإبرام عقود التأمني بتاريخ
الحق لتاريخ األمر بالشروع في األشغال.

2 .2اختالالت على مستوى املشاريع االجتماعية املنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة
عمدت اجلماعة إلى إبرام بعض اتفاقيات شراكة مع جهات خارجية قصد احلصول على متويالت إضافية إلجناز مشاريع
ذات طابع اجتماعي لسد اخلصاص الكبير الذي تعاني منه الساكنة وللرفع من مستوى مؤشرات التنمية البشرية.
وقد مت تسجيل بعض املالحظات في هذا الصدد ،تتعلق على اخلصوص مبخالفة قواعد تنفيذ عمليات النفقات عن
طريق الصفقات العمومية ،ال سيما مقتضيات املواد  56و 57و 62و 65و 68من املرسوم رقم  2.99.1087الصادر بتاريخ
 04ماي  2000املتعلق باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب
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الدولة الذي ينطبق على اجلماعات احمللية مبقتضى املادة  61من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات
احمللية وملقتضيات املواد  67و 68و 69من املرسوم رقم  2.99.441الصادر في  03يناير  2010املتعلق بسن نظام محاسبة
اجلماعات احمللية ومجموعاتها .وميكن إجمال هذه املالحظات فيما يلي:

بالنسبة لدار األمومة
قامت اجلماعة بإبرام اتفاقيتي شراكة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،األولى من أجل إصالح وصيانة البناية
القدمية ملستوصف املركز وحتويله إلى دار األمومة والثانية قصد جتهيز هذا املرفق.
•بخصوص اتفاقية الشراكة موضوع إصالح وصيانة البناية القدمية ملستوصف املركز وحتويله إلى دار
األمومة
تهدف هذه االتفاقية إلى حتديد الشروط والقواعد املنظمة للشراكة بني األطراف املتعاقدة ،وذلك ألجل دعم مشروع
إصالح وصيانة البناية القدمية ملستوصف املركز وحتويله إلى دار األمومة قصد تقدمي مساعدات اجتماعية لألمهات
في وضعية صعبة بالعالم القروي انسجاما مع أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .إال أن هذه االتفاقية ،والتي
ساهمت فيها ماليا عمالة إقليم وزان ( 100.000,00درهم) واجلماعة القروية سيدي رضوان ( 50.000,00درهم) ،شابتها
بعض النقائص كالتالي:
— —غياب تاريخ التوقيع على االتفاقية من قبل األطراف املعنية؛
— —إصدار األمر بالشروع في العمل بتاريخ  2011/01/19وإصدار أوامر بالتوقف عن العمل للفترة ما بني 2011/02/22
و .2011/05/20كما مت التسلم املؤقت بتاريخ  .2011/06/09غير أن األوامر باخلدمة املتعلقة بالتوقف عن العمل
وباستئناف العمل لم يتم تسجيلها في دفتر الصادرات كما هو منصوص عليه في املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية
العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة املذكور أعاله؛
— —عدم انعقاد اللجنة املكونة من تقني اجلماعة وتقني السلطة احمللية وتقني املصالح اخلارجية وممثل العمالة ملتابعة
املشروع؛
— —غياب املراقبة املتعلقة بجودة املواد املستعملة حسب بنود الباب الثاني من دفتر الشروط اخلاصة (الفصل الثاني
املتعلق بالرمل اخملصص لإلسمنت العادي والرمل اخملصص لإلسمنت املسلح ،والكرافيت واإلسمنت) ؛
— —غياب مراقبة مصدر املواد املنصوص عليها في الفصل  11من الباب الثاني من دفتر الشروط اخلاصة؛
— —غياب جتارب املواد كما هو منصوص عليه في املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة سالف الذكر؛
— —غياب ما يفيد استعمال اإلسمنت املسلح من نوع B3؛
— —غياب دراسات اجلدوى التقنية والدراسات الضرورية املتعلقة بإجناز املشروع وفق شروط تقنية ومالية مناسبة؛
— —عدم مسك محاسبة خاصة تبني دقة وصدق السجالت احملاسبية؛
— —عدم فتح املشروع في وجه العموم منذ تاريخ  2011/06/09رغم احلاجة امللحة إلى هذا املرفق.
•بخصوص اتفاقية جتهيز دار األمومة
تهدف هذه االتفاقية إلى حتديد شروط وقواعد الشراكة بني األطراف املتعاقدة ،وذلك ألجل دعم مشروع جتهيز دار األمومة.
وقد لوحظ في هذا الباب ما يلي:
— —غياب تاريخ التوقيع على االتفاقية من قبل األطراف املعنية؛
— —عدم مسك محاسبة خاصة باملشروع تعكس صدق العمليات املنجزة وغياب السجالت احملاسبية؛
— —غياب سجالت جرد اآلليات واألدوات؛
— —غياب انعقاد جلنة التتبع للتأكد من حسن سير املشروع.
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بالنسبة لدار الطالبة
قامت اجلماعة بإبرام اتفاقية شراكة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .والتي تهدف إلى حتديد شروط وقواعد
الشراكة بني األطراف املتعاقدة ،وذلك ألجل دعم مشروع جتهيز مكتبة دار الطالبة سيدي رضوان باحلواسيب بتاريخ
 .2010/06/23وقد لوحظ ما يلي:
— —عدم انعقاد اللجنة املكونة من تقني اجلماعة وتقني السلطة احمللية وتقني املصالح اخلارجية وممثل العمالة ملتابعة
املشروع؛
— —غياب دراسات اجلدوى التقنية والدراسات الضرورية املتعلقة بإجناز املشروع وفق شروط تقنية ومالية مناسبة؛
— —عدم مسك محاسبة خاصة تبني دقة وصدق السجالت احملاسبية؛
— —غياب انعقاد جلنة تتبع سير املشروع؛
— —مت إجناز دار الطالبة فوق وعاء عقاري تابع لوزارة التربية الوطنية ،إذ توجد داخل مؤسسة «خالد بن الوليد» مبركز
اجلماعة ،علما أن وزارة التربية الوطنية ليست طرفا في االتفاقية املذكورة؛
— —غياب اتفاقية تؤطر عملية بناء دار الطالبة؛
— —غياب محضر تسلم البناية من طرف اجلماعة؛
— —عدم حتديد اجلهة املسؤولة عن تدبير دار الطالبة.
كما تبني أن دار الطالبة تقوم بتسييرها «جمعية دار الطالبة» املرخص لها مبوجب وصل إيداع نهائي بتاريخ 2010/12/29
دون سند قانوني من طرف اجلهات املوقعة على االتفاقية ودون احلصول على تراخيص ،طبقا للظهير الشريف رقم
 1.06.154الصادر في  2006/11/27بتنفيذ القانون رقم  14.05املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها
واملرسوم رقم  2.07.804الصادر في  2007/07/03بتطبيق القانون رقم  14-05سالف الذكر.
بالنسبة التفاقية تدبير مرفق املاء الصالح للشرب
قامت اجلماعة بعقد اتفاقية شراكة لتزويد ساكنة دواوير الزواقني والهلويني باملاء الصالح للشرب ولتسيير مصلحة
التطهير بهما مع جمعية املسيرة اخلضراء ،بناء على مقرر اجمللس اجلماعي املتداول بشأنه في دورة أبريل  2006بتاريخ 24
أبريل  .2006وقد لوحظ بشأن هذه االتفاقية :
— —أن أربعة أعضاء من أصل سبعة في مكتب اجلمعية املفوض لها تسيير هذا املرفق العمومي هم أعضاء في مكتب
اجمللس اجلماعي ،مما يطرح التساؤول حول وجود حالة التنافي ؛
— —أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يقم بتعيني ممثل للجماعة مكلف بالتواصل وتتبع تنفيذ بنود االتفاقية ،طبقا
ملقتضيات املادة التاسعة منها؛
— —وأن جمعية املسيرة اخلضراء امتنعت عن أداء الدين املترتب عليها لفائدة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب،
األمر الذي أدى إلى قطع تزويد الساكنة باملياه ،وأن اجلماعة قامت بتسديد املبلغ املتعلق بالدين املذكور إلعادة تزويد
الدواوير املعنية باملاء الصالح للشرب؛
— —أن اجلماعة لم تقم بأية إجراءات لتسلم املنشآت التي تتعلق بالربط الفردي للمستفيدين رغم أن جمعية املسيرة
اخلضراء رفعت يدها عن تدبير هذا املرفق؛
— —أن ساكنة اجلماعة عرفت احتقانا اجتماعيا خطيرا بلغ إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية في
اجتاه مقر اجلماعة ومقر عمالة إقليم وزان،
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات دفاتر الشروط اخلاصة ،وعلى اخلصوص:
— —احترام حجم األشغال املنجزة دون اللجوء إلى زيادات غير مبررة؛
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— —القيام بتسلم األشغال من طرف جلنة يحضرها كل من ممثل السلطة احمللية وممثل املصالح اخلارجية وممثل
العمالة؛
— —ضرورة إدالء املقاول مبا يفيد أن املواد املستعملة إلجناز الصفقة املعتمدة من طرف اجلماعة ومطابقة للمعايير
الوطنية ،والقيام مبراقبة العينات اخملتبرية للمواد املستعملة ملعرفة مدى مطابقتها للمعايير املطلوبة؛
— — التثبت من أهلية بعض املقاوالت احلائزة على الصفقات العمومية لنيلها الصفقات انسجاما مع اختصاصها
املشار إليه في قانونها األساسي؛
— —القيام بإعداد وضعيات تتبع األشغال باملوازاة مع إعداد كل كشف حساب وعدم إعداد كشوفات احلساب
املؤقتة قبل القيام بالتجارب على العينات؛
— —احلرص على تغطية عقود التأمني لكامل مدة إجناز األشغال؛
— —ضرورة احترام املقتضيات القانونية املشار إليها في اتفاقيات الشراكة.

سادسا .تدبير قطاع التعمير
يخضع مجال التعمير باجلماعة القروية سيدي رضوان منذ  2001/05/23لضابطة البناء املنبثقة عن مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية لسيدي رضوان رقم  .81003وقد استمر العمل بهذه الضابطة إلى غاية  ،2012/08/16تاريخ
إصدار ضابطة تهيئة املركز املرفقة بتصميم تهيئة مركز جماعة سيدي رضوان رقم .AUTE 2012/08
وقد أسفرت عملية املراقبة على مجموعة من املالحظات بخصوص رخص البناء واملتابعات في مجال التعمير ميكن
إيجازها كالتالي:

1 .1منح رخص البناء دون استيفاء جميع املتطلبات القانونية
لوحظ أن اجلماعة قامت مبنح بعض رخص البناء دون احترام كافة املتطلبات القانونية .وميكن تلخيص هذه التجاوزات
فيما يلي:
— —غياب املصادقة على التصميم من طرف الوكالة احلضرية اخملتصة وغياب محضر اللجنة املكلفة بدراسة ملفات
طلبات رخص البناء والتجزيء (عمال باملذكرة الوزارية رقم  ،)2000/1500وذلك فيما يتعلق بالرخصة رقم 23/2011؛
— —غياب تصميم اإلسمنت املسلح رغم حتفظ الوكالة احلضرية أو اللجنة اخملتصة على ذلك (منح املوافقة مع
التحفظ على إجناز التصميم املذكور) ،وذلك بخصوص الرخص رقم  04/2010ورقم  16/2011ورقم  23/2011مكرر،
باإلضافة إلى جميع الرخص املمنوحة سنة  2012إلى غاية  2012/09/28وعددها  57رخصة باستثناء الرخصتني
رقم  12/2012و.37/2012
إن من شأن منح رخص البناء في غياب املتطلبات القانونية أن يؤثر سلبا على مصداقية اجلماعة وأن يشكل خطرا على
املباني واملرتفقني ،خصوصا في غياب التصاميم التي تتماشى مع املعايير التقنية والوقائية الوطنية املعمول بها في
هذا اجملال كضابط البناء املضاد للزالزل املسمى «.»R.P.S. 2000

2 .2تخلي اجلماعة عن متابعات في مجال التعمير دون سند قانوني
تبني عدم قيام اجلماعة بتفعيل املهمة املنوطة بها في إطار الشرطة اإلدارية بالشكل الكافي ،خصوصا فيما يتعلق
باخملالفات املسجلة في مجال البناء ،وذلك بالرجوع إلى ملفات املتابعة برسم سنوات  2010و 2011و( 2012إلى حدود متم
شتنبر) .فبالنسبة لسنة  2011مثال ،لم يتم رصد سوى  5مخالفات رغم تفشي ظاهرة البناء العشوائي.
كما لوحظ خالل مراقبة هذه امللفات أن اجلماعة قامت بالتخلي عن بعض املتابعات القضائية دون اعتماد أي سند قانوني
رغم تفشي ظاهرة البناء العشوائي .ويتعلق األمر على اخلصوص مبتابعات قضائية لدى وكيل امللك بابتدائية وزان بسبب
البناء بدون رخصة ،والتخلي عنها بعد ذلك بدعوى امتثال اخملالف ألوامر اإلدارة ،إال أنه لوحظ غياب محاضر املعاينة التي
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تؤكد قيام اخملالف بهدم البناء غير القانوني ،حيث تكتفي اجلماعة بالتزام موقع من طرف اخملالف يؤكد عزمه هدم ما قام
ببنائه بدون رخصة ،وذلك خالفا ملقتضيات املواد  68و 69و 70من القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير.
إن عدد اخملالفات املسجلة لدى اجلماعة في مجال التعمير يبقى ضئيال باملقارنة مع حجم البناء العشوائي املتواجد في
اجملال الترابي للجماعة ،وهذا ينم عن قصور في حتريك دور الشرطة اإلدارية،
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة قيام اجلماعة باإلجراءات الضرورية من أجل احلد من ظاهرة البناء
العشوائي ،وذلك بتطبيق املقتضيات املنظمة لهذا اجملال املنصوص عليها في قانون التعمير رقم  ،12.90السيما
مقتضيات الفصول رقم  40و  59و 66و  67و  68و  69و .70
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي رضوان
(نص مقتضب)
(…)

أوال .التخطيط والبرمجة
1 .1عدم توفر اجلماعة على مخطط جماعي للتنمية
إن اخملطط اجلماعي للتنمية  2015 - 2010املصادق عليه من طرف اجمللس اجلماعي في الدورة العادية لشهر ابريل ،2012
جاء متاشيا مع مقتضيات املادة  36من امليثاق اجلماعي والتوجيهات الكبرى للمديرية العامة للجماعات احمللية بإشراف
جمعية تاركا.
وسيعمل هذا اخملطط الذي انتهي من إعداده مؤخرا ،على إعطاء تصور شامل وواضح للتنمية باجلماعة وجتاوز العشوائية
في اتخاذ القرارات وخلق أرضية لالستثمار مبختلف القطاعات املتدخلة ،وذلك باستغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية
التي تتوفر عليها اجلماعة.

2 .2عدم قيام اجلماعة باإلجراءات الكافية لتوفير الوسائل الالزمة الجناز ومراقبة تدبير البرامج واملشاريع
اجلماعية
استطاعت جماعة سيدي رضوان بفضل االتفاقيات والشراكات مع جهات خارجية حتقيق مشاريع مهيكلة كانت النواة
احلقيقية للتنمية بهذه املنطقة.وإذا كان ذلك لم يوازيه في توفير املوارد البشرية الالزمة ،فإن اإلدارة اجلماعية أصبحت
تدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية العنصر البشري املؤهل ،وإن اإلدارة أشعرت مصالح العمالة باملناصب الشاغرة
واالحتياجات الضرورية.

ثانيا .تدبير املوارد البشرية
1 .1عدم توفر اجلماعة على سياسة واضحة للتوظيف
إن اجلماعة القروية لسيدي رضوان عرفت في السنوات األخيرة إحالة مجموعة من املوظفني على التقاعد ،كما قامت
في نفس اإلطار بتوظيفات جديدة تتمثل في متصرفني اثنني وكاتبني اثنني وتقني ،وذلك في حدود الشروط النظامية
للتوظيف .كما قامت مؤخرا بإعداد الئحة باملناصب الشاغرة واالحتياجات الضرورية مت توجيهها إلى العمالة في إطار
اإلعداد لتنظيم املباراة العامة على الصعيد اإلقليمي.

2 .2إسناد مناصب املسؤولية دون احترام املساطر القانونية
إن اجلماعة تتوفر على هيكل تنظيمي يحدد املسؤوليات النظامية ،إال أنها في احلقيقة تفتقر إلى مقررات رئيس اجمللس
والتي حتدد الصالحيات املوكولة لكل موظف ،وان اجلماعة ستعمل على احترام هذه املساطر القانونية.

3 .3غياب التكوين املستمر والتدريب
إن اجلماعات الترابية أصبحت تدرك أهمية العنصر البشري املؤهل في العملية التنموية  ،حيث تنامت عمليات التكوين
املستمر في السنوات األخيرة ومست بعض األطر باجلماعة.إال أن هذه التكوينات الزالت غير شاملة لكونها مرتبطة
بتوجهات املديرية العامة للجماعات احمللية والبرنامج العام لعملها.
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ثالثا .تدبير املداخيل
1 .1انخفاض املوارد الذاتية
حقيقة إن انخفاض املوارد الذاتية للجماعة والبحث عن مصادر جديدة للتنمية يعتبر إشكالية قائمة تعاني من آثاره
كل اجلماعات احمللية باإلقليم بهدف حتقيق مواردها املتوقعة أو على مستوى احلفاظ على توازناتها املالية .وتعتمد املوارد
الذاتية للجماعة كمصدر أول على كراء السوقني األسبوعيني باجلماعة والذي يخضع للظروف املناخية املواتية و أكرية
احملالت التجارية والسكنية وهي موارد غير مستقرة .وقد دأبت اجلماعة منذ إحداثها سنة  1975على إرساء بنية قائمة
بذاتها ،حيث كانت تخصص امليزانيات اجلماعية في حتقيق البنية التحتية الضرورية ،وهكذا استطاعت اجلماعة حتقيق
مشاريع الطرق واملسالك وتزويد الساكنة باملاء والكهرباء ،وهي نواة حقيقية للقيام مستقبال مبشاريع لتنمية املوارد
الذاتية للجماعة.

2 .2عدم خضوع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا
فيما يخص دفاتر اإليصاالت أشير إلى أن جميعها يتم تدبيرها باجلماعة حتت مراقبة وعلم السيد رئيس اجمللس .وأما
بخصوص دفتر الصندوق ،لقد أخذت اجلماعة بهذه املالحظات ،وستعمل مستقبال على التقيد بها باعتبارها إحدى
وسائل الرقابة التسلسلية املنوطة برئيس اجمللس اجلماعي ،مع اإلشارة إلى أن تأشيرة القابض على دفتر الصندوق كانت
تتم كل  3أشهر ،كما تنص على ذلك املادة  33من تعليمات وزير املالية الواردة في  26مارس  1969باستثناء الفترة املمتدة
من  2011 /09/ 27و  ،2012 /09 /24حيث لم يتم االنتباه فقط إلى وضع هذه التأشيرات.

3 .3جتاوز السقف املسموح به في رصيد وكيل املداخيل
حقيقة أن اجلماعة لم حتترم احلد األقصى املسموح به في رصيد صندوق الوكالة ( 1000.00درهم) خالفا ملقتضيات
الفصل الثاني من مقرر إحداث وكالة املداخيل ،إال أن هناك أسبابا موضوعية كانت و ال زالت حتول دون ذلك  ،مثل بعد
اجلماعة عن مقر القباضة وعدم توفرها على الوسائل واإلمكانيات املتاحة .وستعمل هذه اإلدارة على جتاوز هذه احلالة
والتقيد بهذه التعليمات  ،وذلك بالرجوع إلى سلطة الوصاية وعرض هذه اإلشكالية عليها لدراستها.

4 .4عدم قيام اجلماعة بحصر الوعاء الضريبي ملداخيلها الذاتية رغم ضعفها
إن اجلماعة القروية لسيدي رضوان ال تتوفر على مصلحة الوعاء الضريبي التي ينص عليها القانون رقم  47.06املتعلق
باجلبايات احمللية ،و التي تعطي تصورا للمجلس اجلماعي عن حجم املوارد املالية اجلماعية احملتملة .وعليه فان هذه اإلدارة
ستدرس إمكانية خلق هذه املصلحة التي ستساهم فعال في تنمية وتيرة املوارد املالية للجماعة.

5 .5عدم حتيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات
كما سبق اإلشارة إلى ذلك سابقا  ،فان اجلماعة تعرف خصاصا في املوارد البشرية ،حيث ال يساعد ذلك اإلدارة على القيام
بواجباتها على الوجه املطلوب .ورغم ذلك فان هذه اإلدارة تقوم سنويا بتحيني البيانات املتعلقة بامللزمني ،لكن ليس
بالوجه املطلوب الذي تقتضيه هذه املصلحة ،نظرا لقلة املوارد البشرية الالزمة.

6 .6التأخر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل بعض الرسوم اجلماعية
بخصوص هذا اجلانب ،قامت اجلماعة مؤخرا بإصدار أوامر باملداخيل في حق بعض امللزمني بالضريبة على بيع املشروبات،
إال أن القابض اجلماعي رفض التحمل بها ألسباب اجهلها .و جتدر اإلشارة في األخير إلى أن معظم املقاهي محالت
تقليدية توجد بدواوير اجلماعة  ،و أن الرواج القتصادي جد ضعيف بهذه املنطقة اجلبلية ذات االقتصاد املعيشي.
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7 .7ارتفاع الباقي استخالصه
إن الباقي استخالصه يعتبر إشكالية قائمة بالنسبة للجماعات الترابية التي تعاني من آثاره على مستوى حتقيق
مواردها املتوقعة أو على مستوى احلفاظ على توازناتها املالية .وسعيا وراء إيجاد احللول الناجعة إلشكالية الباقي
استخالصه ،فان اجلماعة ستعمل بتعاون مع وزارة املالية (القباضة) في إطار جلنة مشتركة على إجراء جرد شامل لهذا
الباقي حسب جدولة زمنية محددة  ،كما ستقوم هذه اللجنة باقتراح التدابير واإلجراءات الكفيلة بتسوية املبالغ بذمة
امللزمني.

رابعا .تدبير املمتلكات
1 .1عدم توفر اجلماعة على املعلومات التقنية واملادية بشأن األمالك اجلماعية
إن املمتلكات اجلماعية املتواجدة باجلماعة تقوم على أراض آلت إليها عن طريق الهبة بواسطة عقد عدلي بتاريخ1976/ 7/ 17
 ،مساحتها اإلجمالية  10هكتارات ،و اجلزء اآلخر فوق أرض مخزنية محفظة.

2 .2قصور في املعلومات الواردة بسجل املمتلكات اجلماعية
إن السندات القانونية التي تتوفر عليها اجلماعة هما عقد تسليم عدلي لألرض املتواجد عليها السوق األسبوعي سبت
سيدي رضوان و بعض املمتلكات األخرى بجوار هذا املرفق  ،و عقد شراء من الوزارة الوصية على اجلماعات الساللية ،وهي
املتواجد عليها السوق األسبوعي « أربعاء الزواقني»  ،حيث يشير هذان العقدان إلى الثمن اإلجمالي للمساحات املسلمة
واملقتناة ،و هي أراض توجد عليها مجموعة من املرافق اجلماعية .أما باقي املمتلكات األخرى من دكاكني و دور للسكنى
فتوجد فوق أرض مخزنية محفظة تتصرف اجلماعة في ملكيتها بوضع اليد .و يرجع قصور هذه املعلومات إلى ما يلف
مساطر التسجيل و التحفيظ من تعقيدات ،حيث بات يتعني التفكير في إعداد نص موحد و صريح مبجانية التحفيظ
و التسجيل على غرار أمالك الدولة.
(…)

3 .3قيام رئيس اجمللس اجلماعي باستغالل ملك جماعي معد للسكنى بدون سند قانوني
إن اجلماعة ال تتوفر على دور سكنية تستغل بدون سند قانوني ،فكل هذه املمتلكات تتوفر على عقود الكراء ،أما
بخصوص الدور الثالثة أرقام  84 ،83و  ،37مت كراؤها بواسطة طلب عروض مفتوح بتاريخ  2011.4.18لفائدة  3موظفني
جماعيني.

4 .4التراجع عن إنشاء السوق األسبوعي
لقد سبق للمجلس السابق أن وافق على مشروع حتويل السوق األسبوعي سبت سيدي رضوان ،حيث قامت اجلماعة
باقتناء القطعة األرضية الالزمة و طلب قرض من صندوق جتهيز اجلماعات احمللية ،على أن تخصص أرضية السوق إلقامة
جتزئة سكنية .إال أن هذا املشروع عدل عنه اجمللس اجلماعي احلالي بدعوى أن مركز اجلماعة ال زال ال يعرف حاليا ضغطا
في حركات البناء ،و أن جزءا هاما من الوعاء العقاري باملركز ال زال فارغا ،إال أن هذا ال مينع مستقبال التفكير في حتويل
هذا السوق ما دامت القطعة األرضية متوفرة .أما بخصوص اقتناء القطعة األرضية الساللية مساحتها  4هكتارات
و نصف  ،فإنها تأتي في إطار تسوية الوضعية القانونية للسوق األسبوعي أربعاء الزواقني و الذي صودق على إحداثه
وجعله سوقا أسبوعيا منذ .1993
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خامسا .تدبير النفقات
1 .1عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة
االستغناء عن إجناز بعض املسالك
يتعلق األمر بإجناز املسلك الرابط بني الطريق اإلقليمية رقم  4508والبوسط بدوار الدشيار ،موضوع الصفقة رقم .2011 /17
إن ما ميكن مالحظته هو أن برمجة مجموعة من املسالك واملمرات اجلماعية ومنها على سبيل املثال املسلك املشار إليه
أعاله ،غالبا ما تتم في غياب السكان ،حيث جتد اجلماعة أثناء االجناز صعوبة في ذلك لالعتراض عليها من طرف الساكنة.
و بطلب من السيد «ع .از» ممثل الدائرة االنتخابية بهذه اجلهة  ،تقرر حتويل اعتماد هذا املسلك وبنفس الصفقة إلى جهة
أخرى.
الزيادة غير املبررة في حجم األشغال املنجزة
إن الصفقة رقم  2011/9كان يقدر اعتمادها ب  1.490.000,00درهم ،تضم  12مسلكا دون حتديد املبلغ الالزم لكل
مسلك ،حيث يبقى لرئيس اجمللس الصالحية في حتديد املسالك ذات األولوية ،ومنها على سبيل املثال املسلك الرابط
بني دواري امخافة وامتالوس  ،والذي يبلغ طوله ب  2.854مترا نظرا ألهميته بهذه اجلهة والتي تعرف كثافة سكانية
ولكونه يربط جماعتني سيدي رضوان إقليم وزان وعني الدفالي اقليم سيدي قاسم .أما بخصوص املسلكني ،األول يربط
مجموعة مدارس امتالوس واملقبرة على طول  750متر ،والثاني يربط بني دواري امخافة وامتالوس على طول  2.854متر،
فان هذين املسلكني كانا ضروريني لكونهما ساهما في فك العزلة عن السكان ووصول التالميذ والساكنة إلى املدرسة
واملستوصف بدوار امتالوس.
القيام بتسليم األشغال من قبل كل من رئيس اجمللس وتقني اجلماعة في حضور املقاول
بخصوص هذا اجلانب كان في املاضي يتم إعداد دفتر التحمالت من طرف اجلماعة ،إال انه في سنة  2011ومبناسبة
االنفصال عن إقليم سيدي قاسم ،أمر السيد العامل السابق على إقليم وزان بإعداد دفتر التحمالت من طرف مصالح
العمالة ،حيث قام بإقحام الفصل  23من دفتر الشروط اخلاصة الذي ينص على أن التسليم املؤقت أو النهائي ال يكون
نافذا إال بحضور املصالح اإلقليمية املعنية وممثل العمالة و السلطة احمللية .و حيث إن هذه املصالح اخلارجية كان يتعذر
عليها احلضور في غياب اتفاقية الشراكة  ،فقد التمست من السيد الكاتب العام للعمالة بإيفاد تقني من هذه العمالة
حلضور أشغال تسليم املشاريع املنجزة ،إال انه اعتذر بدعوى أن العمالة حديثة العهد ،و ال تتوفر على الطاقم التقني
الكافي ،و انه ميكن االكتفاء باللجنة احمللية املكونة من رئيس اجمللس والتقني واملقاول.
عدم القيام بإعداد وضعيات تتبع األشغال باملوازاة مع إعداد كل كشف حساب
إن املشاريع املبرمجة عن سنوات  2007و  2008و  2009و  2010و  ،2011مت اجنازها جملة وفي وقت واحد ،حيث يرجع تراكم
هذه املشاريع والتأخير في املصادقة عليها إلى انفصال جهة وزان عن إقليم سيدي قاسم ،مع اإلشارة إلى أن اجلماعة ال
تتوفر إال على تقني واحد ،ال ميكنه القيام بهذه املهام جملة ،حيث اعتمد على إعداد وضعيات تتبع األشغال عند النهاية.
عدم إجراء املراقبة املنصوص عليها في الفصل  22من دفتر الشروط اخلاصة
بخصوص املشاريع املتعلقة باملسالك واملمرات اجلماعية كنت احرص اشد احلرص ان تكون املواد املستعملة مطابقة
للمعايير املعمول بها.
أما بخصوص أشغال صيانة دار األمومة والشباب ،فهي من األشغال الصغرى حيث أن أشغال دار األمومة متثلت في
إصالح وصيانة مستوصف قدمي قائم ،حيث همت هذه األشغال صباغة اجلدران ،النوافذ و األبواب ،وان كمية االسمنت
املسلح كانت ضئيلة  ،و نفس الشيء بالنسبة لدار الشباب.
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عدم تغطية عقود التأمني لكامل مدة إجناز األشغال
إن هذه احلالة حتصل خاصة مع املقاوالت الصغرى التي تؤمن كل ورش على حدة ،حيث تقوم اجلماعة على اثر ذلك مبنح
املقاول البدء في األشغال و هو بدوره يسلمه إلى وسيط شركة التأمني ،هذا األخير يوجهه إلى الشركة األم بالدار
البيضاء .وعند التوصل بعقد التأمني من الشركة املذكورة ،فانه يشير إلى الـتأمني عن الورش من تاريخ البدء في
األشغال إلى غاية االنتهاء منه ،حيث سأعمل في املستقبل على تفادي مثل هذه األخطاء.

2 .2اختالالت على مستوى املشاريع االجتماعية املنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة
بالنسبة لدار األمومة
يتعلق األمر بإصالح و صيانة املستوصف القدمي ،حيث همت هذه العملية الصباغة ،النوافذ ،األبواب و ترميم البناية
بصفة عامة .كما أن كمية االسمنت املسلح و الرمل لم تتعد  6متر مكعب ،حيث اعتبرت أن تدخل اخملتبر العمومي ليس
ضروريا ،إال انه سيتم تفادي مثل هذه اإلغفاالت مستقبال .أما بخصوص دراسة اجلدوى لم يتم برمجة االعتماد اخملصص
لهذا الغرض  ،حيث سأعمل مستقبال على برمجة االعتمادات الالزمة للدراسة و تتبع األشغال ،مع اإلشارة إلى أن هذه
الدار مت فتحها مؤخرا في وجه الوافدين عليها ،حيث تسهر جمعية دار الطالبة على تسييرها مؤقتا.
بخصوص جتهيز دار األمومة  :حقيقة لم نولي أهمية لهذه التواريخ املتعلقة بالتوقيع على االتفاقيات ،و في هذا الصدد
مت وضع سجل باجلماعة يحتوي على جرد شامل جلميع املقتنيات.
بالنسبة لدار الطالبة
كما سبق أن أشرت سابقا ،فان جميع املشاريع املقبلة سيتم تخصيص االعتمادات الالزمة للدراسة و التتبع من طرف
مكاتب الدراسات .أما فيما يتعلق ببناء دار الطالبة فوق وعاء عقاري تابع لوزارة التربية الوطنية و دون الترخيص من هذه
األخيرة .إن اختيار هذا املكان لبناء هذه الدار كان باقتراح من السلطات اإلقليمية ،بعمالة سيدي قاسم ،بعد استشارة
النيابة اإلقليمية للتعليم ،حيث مت إعداد محضر في املوضوع .و كان الهدف الرئيسي من اختيار هذا املكان داخل إعدادية
خالد بن الوليد ،هو إيجاد مكان آمن.
بالنسبة التفاقية تدبير مرفق املاء الصالح للشرب
قامت اجلماعة خالل االنتداب السابق بعقد اتفاقية شراكة بتفويض تدبير قطاع املاء الصالح للشرب لدواوير الزواقني
إلى جمعية املسيرة اخلضراء للماء ،إال أن هذا التدبير أبان عن صعوبات تقنية و مالية  ،نتيجة التهور في التسيير حيث
أدى األمر بها مؤخرا إلى التخلي عن تسيير هذا املرفق و عرض امللف على النيابة العامة .
وأمام هذه الوضعية وافق اجمللس اجلماعي احلالي على تسليم إدارة هذا املرفق إلى املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
باعتباره اجلهة املؤهلة .في هذا الصدد و بتدخل من السلطات اإلقليمية ،أعد املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
دراسة تقنية لتقوية القناة الرئيسية و دراسة تقنية شاملة تهم كافة الدواوير مبا في ذلك التي كانت تابعة جلمعية
املسيرة اخلضراء للماء ،حيث ينتظر الشروع في التنفيذ لتزويد هذه الساكنة.

سادسا .تدبير قطاع التعمير
 1 .منح رخص البناء دون استيفاء جميع املتطلبات القانونية
بخصوص الرخصة رقم  ،2011/23فان هذا التصميم متت املصادقة عليه بتاريخ  2011/7/6حتت رقم  87/11من طرف
الوكالة احلضرية ،إال أن املعني باألمر طالب بالنسخ األصلية املمسوكة لدى اجلماعة للحصول على قرض ،حيث مت تكوين
امللف من جديد  .و جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة لم يسبق لها أن منحت أية رخصة دون رأي الوكالة احلضرية.
أما بخصوص تصاميم اخلرسانة املسلحة لم تكن اجلماعة تطالب بها باعتبار أن معظم املباني كانت تتكون من طابق
أرضي ،و انه مستقبال ستجعلها اإلدارة من املكونات الضرورية ملنح رخصة البناء.
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أما بخصوص ظاهرة البناء العشوائي بالدواوير يعود لألسباب التالية  :األول هو أن قانون التعمير احلالي  12.90مينع البناء
في الوسط القروي بالنسبة ملن ال يتوفر على هكتار كحد أدنى ،بحيث ال توافق الوكالة احلضرية على التصاميم املتواجدة
خارج نطاق تصميم التهيئة .والثاني  :التأخير احلاصل في دراسة طلبات رخص البناء ،حيث يصل أحيانا إلى ثالثة أشهر
أو أكثر .إن هذه األسباب من طرف الوكالة احلضرية تساهم في تنامي ظاهرة البناء غير املنظم ،كما أن تصميم التهيئة
احلالي غير مطابق لواقع ،ألن الصور اجلوية املأخوذة قدمية .و قد طالبت اجلماعة بالتوقف عن العمل بهذا التصميم ،ألنه
غير مطابق للواقع احلالي للتعمير باملركز ،حيث خلق تعثرا في عمليات البناء و تدمر واسع لدى السكان.

2 .2تخلي اجلماعة عن متابعات في مجال التعمير دون سند قانوني
أما بالنسبة للتخلي عن بعض املتابعات القضائية ،فان اجلماعة كانت تعتبر أن هذه اخملالفات ال تشكل إخالال خطيرا
بنظام البناء ،بعد استجابة هؤالء اخملالفني بالتوقف عن البناء.
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اجلماعة القروية امتيوة
)إقليم شفشاون(
أحدثت اجلماعة القروية امتيوة سنة  ،1959وتقع في أقصى املنطقة الشمالية الغربية بإقليم شفشاون .ويعتمد
اقتصادها على الفالحة حيث تصل مساحة األراضي الصاحلة للزراعة إلى  1885هكتار ،تشكل منها مساحة األراضي
البورية  1870هكتار %98 ،منها تخصص لزراعة احلبوب.
كما تتميز بثرواتها السمكية حيث تتوفر على مركزين غير مجهزين للصيد التقليدي وعلى امليناء الوحيد باإلقليم
الذي يعتبر أهم مرفىء اقتصادي باملنطقة والذي يشغل يد عاملة مهمة .ومن جانب آخر ،تتوفر اجلماعة على مؤهالت
سياحية مهمة غير مستغلة تتمثل في تنوع مناظرها الطبيعية اخلالبة وامتداد شواطئها وتوفرها على مواقع بحرية
متميزة ،وكذا وجود محمية ايكلوجية ومواقع تاريخية .غير أن هذا القطاع يعاني من ضعف البنية التحتية من طرق
وبنيات استقبال.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير هذه اجلماعة القروية عن تسجيل عدة مالحظات نقدم أهمها فيما يلي.

أوال .تدبير مكتب احلالة املدنية
من خالل مراقبة تسيير مكتب احلالة املدنية تبني أنه ال يتم احترام بعض املساطر املتعلقة بالوثائق التي يتم إعدادها من
قبل هذا املكتب ،ويتعلق األمر ب:

1 .1غياب بعض الوثائق واملعلومات املتعلقة بالتصريح بالوالدة
تبني من خالل مراجعة امللفات املتعلقة بتصريحات الوالدة املسجلة بسجل الوالدات أن عددا منها ال حتتوي على جميع
الوثائق التي يجب تقدميها وفقا ملضمون احملور األول من دورية وزير الداخلية رقم  62بتاريخ  23نونبر  2011املتعلقة
باملساطر األكثر تداوال على مستوى اإلدارة الترابية واجلماعات الترابية ،حيث لوحظ تكرار غياب بعض الوثائق اخلاصة
بدعم طلبات التصريح بالوالدة ،ويتعلق األمر برسم الوالدة لألب واألم وعقد الزواج.
ومن جانب آخر ،لوحظ أن بعض رسوم الوالدة ال تتضمن كافة البيانات املطلوبة ،حيث ال تتضمن جل املعلومات التي
يفترض تقييدها بتصريح الوالدة ،طبقا ملقتضيات املادة  18من املرسوم التطبيقي لقانون احلالة املدنية رقم  37.99الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  3أكتوبر .2002

2 .2عدم اعتماد النسخة الكاملة لرسم الوالدة عند إعداد الشواهد اإلدارية املتعلقة باخلطوبة
تبني من خالل مراجعة امللفات املتعلقة بالشواهد اإلدارية اخلاصة باخلطوبة التي يتم تسليمها من قبل اجلماعة على
أن املصلحة اخملتصة بهذه الشواهد تقتصر على املعلومات املتواجدة بالنسخة املوجزة لرسم اإلزدياد دون فرض تقدمي
النسخة الكاملة لرسم الوالدة ،خالفا ملقتضيات املادة الثالثة من القرار املشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04
الصادر في  2مارس 2004بتحديد بيانات الشهادة اإلدارية املتعلقة باخلطيبني.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التقيد مبقتضيات املادة  18من املرسوم التطبيقي لقانون احلالة
املدنية رقم  37.99الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  3أكتوبر  ،2002وبالقوانني واألنظمة اجلاري
بها العمل في مجال تسليم الشواهد اإلدارية.
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ثانيا .تدبير املمتلكات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية املسجلة في سجل املمتلكات
تبني من خالل مراجعة سجل املمتلكات أنه لم يتم تسوية وضعية مجمل األمالك العقارية املسجلة به ،إذ ال يوجد ما
يثبت امتالك اجلماعة لهذه األمالك ،حيث قامت اجلماعة بتسوية عقار واحد فقط مت تفويته لوزارة الصحة ،أما بالنسبة
لباقي األمالك فلم تقم اجلماعة بأية مبادرة من أجل جتاوز هذه الوضعية ،علما أن اجمللس اجلهوي للحسابات كان قد وجه
سابقا للجماعة توصية في هذا املوضوع .وجتدر اإلشارة إلى أن دورية وزير الدولة في الداخلية رقم /57م م ج م بتاريخ 21
أبريل  1998املتعلقة بتحفيظ املمتلكات العقارية للجماعات احمللية وهيئاتها قد أكدت على قبول إدارة احملافظة العقارية
ملطالب حتفيظ العقارات التي ال تتوفر اجلماعة على سندات ملكيتها مبجرد تأسيس الشواهد اللفيفية التي تثبت احليازة
والتصرف في هذه املمتلكات .وبالتالي ،ال يوجد ما يعيق عملية قيام اجلماعة بتحفيظ ممتلكاتها.

2 .2عدم حتيني سجل املمتلكات
تبني من خالل اللقاءات التي دارت مع املوظفني املكلفني بتدبير األمالك اجلماعية ومراجعة املعلومات املدونة بسجل
املمتلكات أنه ،إضافة لعدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية ،لم يتم حتيني وضعية البعض منها بالرغم من
عدم تواجدها بعد القيام بهدمها .ويتعلق األمر بالدكاكني املسجلة بسجل املمتلكات واحلاملة للمراجع التالية 11/29 :
و  12/29و 13/29و 14/29و ،15/29واجملزرة القدمية احلاملة لرقم السجل  ،9/29والتي مت هدمها أيضا ،مما يبني قصور اجلماعة
في تدبير العمليات املتعلقة باملمتلكات ،حيث أن املادة  47من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه
وتغييره تنص على أنه “يسهر رئيس اجمللس اجلماعي على حتيني سجل احملتويات ومسك جداول إحصاء األمالك اجلماعية
وتسوية وضعيتها القانونية”.

3 .3غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل املمتلكات
لوحظ أن سجل املمتلكات ال يحمل ،منذ  ،2008أي تأشيرة لسلطات الوصاية ،خالفا ملا تنص عليه الدورية الوزارية عدد
 248الصادرة بتاريخ  20أبريل  ،1993وكذا مقتضيات الفقرة السادسة من املادة  47من امليثاق اجلماعي ،التي تنص على أن
رئيس اجمللس اجلماعي يدبر أمالك اجلماعة ويحافظ عليها .ولهذه الغاية يسهر على حتيني سجل احملتويات ومسك جداول
إحصاء االمالك اجلماعية وتسوية وضعيتها القانونية ،ويتخذ كل األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق اجلماعة.

4 .4غياب مخزن جماعي منظم وعدم مسك محاسبة املواد ووضع أرقام اجلرد على ممتلكات اجلماعة
املنقولة
تبني من خالل معاينة مصالح اجلماعة على أنها ال تتوفر على مخزن جماعي منظم لتخزين املواد املقتناة .كما لوحظ
أن اجلماعة ال تقوم مبسك محاسبة املواد وال تتوفر على سجالت خاصة توثق فيها عمليات دخول وخروج املواد واملعدات
من وإلى أماكن خزنها .وهذا يشكل خلال في تدبير استعمال ما يتم اقتناؤه من قبل اجلماعة .إضافة إلى هذا ،فإن جل
املعدات والتجهيزات ال حتمل أرقام اجلرد املتعلقة بها ،وذلك خالفا ألحكام املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ 3
يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

5 .5عدم تسجيل املمتلكات املنقولة بالسجل اخلاص بها
بعد مراجعة السجل اخلاص مبمتلكات اجلماعة املنقولة ،تبني أنه عبارة عن سجل يحتوي على أوراق مرقمة مرفقة
بالوثيقة اخلاصة باقتناء املمتلكات املنقولة ،دون ان تسجل بهذه الورقة أية معلومات حول هذه املمتلكات .مما يعد
تقصيرا في تدبير املمتلكات املنقولة للجماعة ،وذلك بالرغم من توفر اجلماعة على موظف مؤهل ومتخصص في
املمتلكات اجلماعية ،لم تستعن به ملساعدتها على حتسني أدائها في هذا امليدان.
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6 .6عدم القيام باإلجراءات الالزمة للحفاظ على ممتلكات اجلماعة واستغاللها
من خالل املعاينة امليدانية لبعض املمتلكات اجلماعية واالطالع على النفقات املتعلقة بها واستفسار الرئيس وبعض
املوظفني عن مآلها واإلجراءات املتخذة بشأنها مت تسجيل املالحظات التالية :
•توجد الدكاكني التجارية ،املنجزة عن طريق سند الطلب رقم  01بتاريخ  08نونبر  2006مببلغ  99.693,00درهم،
في وضعية متردية.
•ظل املرحاضان ،املنجزان بواسطة سند الطلب رقم  01بتاريخ  30نونبر  2006مببلغ  79.925,40درهم ،مغلقني
منذ بنائهما ولم تستفد اجلماعة من عائداتهما ،وحني الوقوف على حالتها تبني أنها متردية.
وبالرغم من ذلك لم يتخذ رئيس اجمللس اجلماعي أي إجراء من أجل إصالح هذه الوضعية ،خالفا ملقتضيات الفقرة
السادسة من املادة  47من امليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتغييره ،التي تعتبر أن الرئيس مسؤول على تدبير واحلفاظ على
أمالك اجلماعة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —االسراع باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية؛
— —احلرص على حتيني سجل املمتلكات اجلماعية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —ضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية قصد احلصول على تأشيرة سلطة الوصاية على سجل املمتلكات اجلماعية؛
— —مسك محاسبة املواد وسجالت جرد ممتلكات اجلماعة املنقولة؛
— —وضع أرقام اجلرد على العتاد املكتبي والتجهيزات واألدوات؛
— —تخصيص مخزن تتوفر فيه الشروط الضرورية إليداع املواد وحمايتها؛
— —تسوية وضعية املمتلكات املنقولة وتضمينها بسجل خاص لذلك وفق قواعد حسن التدبير؛
— — ضرورة احلفاظ على ممتلكات اجلماعة وحسن استغاللها وفق ما تقتضيه القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل
في هذا الباب.

ثالثا .تدبير قطاع التعمير
تبني خالل عملية املراقبة لكيفية تسيير هذا القطاع ،أن هناك عدة اختالالت ميكن إيجازها فيما يلي:

1 .1عدم احترام مقتضيات القرار اجلبائي فيما يتعلق برخص البناء
تبني من خالل مراجعة امللفات اخلاصة برخص البناء على أنه يتم تطبيق رسوم أقل مما هو منصوص عليه بالقرار اجلبائي
رقم  01بتاريخ فاحت يناير  ،2009مما حرم اجلماعة من مداخيل إضافية هي في أمس احلاجة إليها ،علما أن رئيس اجلماعة
باعتباره اآلمر بالصرف هو املسؤول األول عن تنمية مداخيل اجلماعة بحرصه على تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي.

2 .2غياب قرارات تعيني املراقبني املكلفني بالسهر على احترام الشروط املتعلقة بالبناء وكذا الشارة
املهنية املتعلقة بهذه املراقبة
تبني من خالل متابعة املساطر املتعلقة بالسهر على احترام الشروط اخلاصة بالبناء على أنه لم يتم إعداد قرارات تعيني
املوظفني التابعني ملصلحة التعمير ،واللذين يقومون بعمليات املراقبة بالنسبة لهذا القطاع ،وذلك خالفا ملا تنص عليه
املادة  64من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،ذلك أنه من بني األشخاص الذين يقومون مبعاينة اخملالفات ألحكام هذا
القانون يوجد موظفو اجلماعات املكلفون مبراقبة املباني أو املفوض لهم بذلك من طرف رؤساء اجلماعات احمللية وفقا
للقانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه .كما لوحظ غياب الشارة املهنية املتعلقة بهذه
املراقبة والتي يجب أن يحملها املراقبون أثناء الشروع في عملياتهم الرقابية.
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3 .3غياب بعض الوثائق املتعلقة برخص البناء
بعد اإلطالع على املساطر املتبعة من قبل املوظفني املكلفني مبصلحة البناء ومراجعة امللفات اخلاصة برخص البناء
ورخص عمليات اإلصالح ،تبني أن بعض هذه امللفات ال حتتوي على جميع الوثائق التي يجب اإلدالء بها من أجل احلصول
على هذه الرخص ،أو أنها وثائق مشوبة بعيوب أو نقصان ،ويتعلق األمر بامللفات اخلاصة بالقرارات احلاملة لألرقام 03/10 :
– .04/12 – 11/11 - 10/11 – 08/11 – 06/10 - 05/10 – 02/09 – 08/10 – 07/10 – 06/10 - 05/10 - 04/10 - 02/10

4 .4التهاون في تطبيق مقتضيات شرطة البناء
تبني خالل عملية املراقبة أن املوظفني املكلفني بشرطة البناء قاموا بتاريخ  10غشت  2012مبعاينة مخالفة لقانون
التعمير تتعلق ببناء الطابق األول لبناية سكنية تدخل ضمن األمالك اخلاصة للجماعة .حيث تثير هذه احلالة املالحظات
التالية:
•مخالفة قانون التعمير في بناية تقع في امللك اخلاص للجماعة ،حيث لم يتخذ رئيس اجلماعة ،مبناسبة
الوقوف على اخملالفة ،اإلجراءات الالزمة من أجل إيقاف األشغال في أوانها وفق مقتضيات الفصل  47من
امليثاق اجلماعي ،ومقتضيات قانون األكرية املعدة للسكن (مسطرة اإلفراغ الفوري) ،ناهيك عن اإلجراءات
الوقائية والزجرية املنصوص عليها في قوانني التعمير على اخلصوص القانون رقم  ،12-90وال سيما املواد 40
و 64و 65و 66منه.
•وجود فارق زمني مهم ما بني تاريخ الوقوف على اخملالفة ( 10غشت  )2012وتاريخ إصدار األمر الفوري إليقاف
األشغال ( 22غشت  ،)2012مما يدل على تساهل و متاطل اجلماعة لتمكني اخملالف من إمتام أشغال البناء.
•من خالل املعاينة امليدانية بتاريخ فاحت أبريل  ،2013يتضح أن اخملالف قد جنح في إمتام أشغال بناء الطابق األول
وإحداث تغييرات جوهرية في البناية التي يكتريها من اجلماعة (حتويل غرف الطابق السفلي إلى مرائب) .في
حني ،توبع مخالفون آخرون.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على احترام مقتضيات القرار اجلبائي؛
— —احلرص على إصدار قرارات التعيني للمراقبني املكلفني بضبط مخالفات البناء وعلى أدائهم اليمني القانونية
طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —احلرص على أن تتضمن ملفات طلبات رخص البناء جميع املستندات التي يتعني اإلدالء بها طبقا للنصوص
القانونية النافذة؛
— —ضرورة احترام املساطر املتبعة في ميدان شرطة البناء دون حتيز.

رابعا .تدبير النفقات
مت الوقوف في هذا الباب على مالحظات تتعلق بالنفقات املنجزة عن طريق الصفقات أو سندات الطلب ،وذلك كالتالي:

1 .1تدبير النفقات عن طريق الصفقات
غياب البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
لوحظ عدم توفر اجلماعة على البرامج التوقعية بشأن الصفقات التي تعتزم طرحها ،إذ تنص مقتضيات املادة  81من
مرسوم الصفقات العمومية رقم  2.06.388الصادر في  16من محرم  5 ( 1428فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال
ابرام صفقات الدولة كما مت تعديله وتتميمه على وجوب نشر البرامج التوقعية التي يعتزم اآلمر بالصرف طرحها برسم
السنة املالية املعنية ،وذلك خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة مالية.
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عدم نشر اعالنات طلبات العروض املفتوحة في البوابة االلكترونية للصفقات العمومية
لوحظ اقتصار اجلماعة فيما يتعلق بنشر إعالنات طلبات العروض املفتوحة على اليوميات في حني يتم التغاضي عن
استعمال بوابة الصفقات العمومية املنصوص عليها في املادة  76من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  5فبراير 2007
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
غياب مصالح مختصة لتتبع اجناز االشغال والتوريدات واخلدمات و افتقارها للموارد البشرية املؤهلة
من خالل افتحاص مختلف ملفات الصفقات التي ابرمتها اجلماعة ،و خالفا ملا يقتضيه حسن تدبير الصفقات العمومية،
لوحظ أن رئيس اجلماعة يتولى بنفسه القيام بكافة االجراءات املرتبطة بالصفقات ،يترأس جلنة فتح األظرفة ويقوم
بتبليغ املصادقة إلى صاحب الصفقة ويبلغ أمر الشروع في التنفيذ ويتسلم بنفسه التوريدات أو األشغال أو اخلدمات
ويشهد على مطابقتها ملا اتفق عليه .في حني كان بإمكانه رصد املصالح واملوارد البشرية الالزمة لذلك بغية حتديد
املسؤوليات ،كما هو الشأن بالنسبة للصفقات التي مت إبرامها في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية حيث سهرت
على تسلم األشغال أو التوريدات جلنة شارك فيها موظفون تابعون للجماعة.
قصور في مراقبة تنفيذ الصفقات
بخصوص الصفقة رقم  07/2010املتعلقة ببناء وحدتني دراسيتني بدواري شينور وامنزة بجماعة امتيوة ،يالحظ انه
بالرغم من أن مقتضيات الفصل الثالث من املادة  7من كناش التحمالت تلزم املقاول ،عند نهاية األشغال ،بتقدمي نسخ
من تصميمات عن األشغال احلقيقية ،الظاهرة والباطنة التي أجنزها ،فإنه من خالل افتحاص الوثائق املتعلقة بهذه
الصفقة ،تبني أن املقاول لم يقدم هذه التصاميم كما أن اجلماعة لم تطالبه بذلك ولم تقم بتفعيل العقوبات املقررة
في نفس املادة  7أعاله.
كما يستفاد من ملف نفس الصفقة غياب جداول املنجازات الواجب إحلاقها بكشف احلساب رقم  1واملؤرخ في  27أبريل
 ،2011والتي على أساسها يتم تصفية الدين وإثبات احلقوق املكتسبة لصاحب الصفقة .وبالتالي فإن اجلماعة لم تقم
باملراقبة الالزمة لتتبع تنفيذ األشغال والتأكد من صحتها ومن صحة حساب التصفية وما ينجم عنه من أداءات لفائدة
املقاول ،مما يعد إخالال باملراقبات الواجب على اآلمر بالصرف ممارستها ،على اعتبار أنه ينفرد بتتبع الصفقات وسندات
الطلب.

2 .2تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب
استالم مواد مخالفة للمواصفات التقنية احملددة بسند الطلب
من خالل مراقبة صحة بعض التوريدات ،تبني أنه بالنسبة للبعض منها لم يتم تسليم البضائع أو املواد التي مت طلبها.
ويتعلق األمر بالتوريدات التالية:
•سند الطلب موضوع حوالة األداء رقم  258بتاريخ  15يوليوز  2011املتعلق باقتناء عجالت لفائدة شاحنة
جمع النفايات ،حيث مت الوقوف مبستودع اجلماعة على عجالت تخالف املواصفات احملددة في سند الطلب؛
•مخالفة قواعد املنافسة باإلشارة الصريحة لعالمة جتارية تخص العجالت املزمع اقتنائها؛
•سند الطلب موضوع حوالة األداء رقم  247بتاريخ  14يوليو  2011مببلغ  10.000,00درهم ،املتعلق باقتناء
الزليج ،حيث إن معاينة الزليج الذي قامت اجلماعة باقتنائه ، ،واملودع باخملزن املتواجد مبقر اجلماعة ،قد أسفرت
على عدم تطابق املواصفات احملددة في سند الطلب مع املواصفات التي يحملها الزليج الذي أشهد اآلمر
بالصرف على استالمه ومطابقته.
تنفيذ نفقات صورية
بهدف استهالك االعتمادات املفتوحة برسم كل سنة مالية وبغض النظر عن احلاجيات احلقيقية للجماعة ،لوحظ
أن هذه االخيرة تلجأ إلى افتعال حاجيات واملبالغة في أثمنتها من خالل فواتير ال تعكس حقيقة اخلدمات والتوريدات
الفعلية .ويتعلق األمر باحلاالت التالية:
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• نفقات إصالح الراقنات ،موضوع حوالتي األداء رقم  359بتاريخ  2010-12-10مببلغ  3000,00درهم ورقم 396
بتاريخ  2011-12-08بلمبلغ  4999,99درهم ،في حني أن كل الراقنات معطلة منذ سنة 2009؛
•مصاريف صيانة و ترميم مقبرة بدوار بوسالم واقتناء مواد بناء لها ،موضوع حوالة األداء رقم  254بتاريخ
 14يوليوز  2011مببلغ  4000,00درهم ،ال يوجد أثر ملا يثبت إجناز األشغال بها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
النفقة مت تنفيذها سنة  2011كما هو مبني في الوثائق ،في حني لم يتم إجناز أعمال الصيانة إال سنة 2013؛
•مصاريف اقتناء املصابيح لفائدة مقر اجلماعة ،موضوع حوالة األداء رقم  348بتاريخ  2010.12.10مببلغ
 2000,00درهم القتناء  160مصباح ،وحوالة األداء رقم  250بتاريخ  2011-07-14مببلغ  5000,00درهم القتناء
 150مصباح اقتصادي ،وكذا سندات التسليم رقم  152/2012مببلغ  5.000,00درهم إلقتناء  150مصباح
اقتصادي ورقم  157/2012بتاريخ  30مارس  2012مببلغ  20.000,00درهم إلقتناء  400مصباح اقتصادي و10
مصابيح لإلنارة العمومية ،لفائدة مقر اجلماعة ،حيث ال يوجد على أرض الواقع ما يثبت إجناز التوريد .كما
أن مختلف مرافق اجلماعة ال تستنفذ هذه الكمية من املصابيح وبعضها مزود باملصابيح العادية .ذلك أن
كميات املصابيح التي يتم اقتناؤها سنويا تفوق بكثير متوسط االستهالك السنوي للمصابيح بسبب
العطل الذي ال يتعدى  60مصباحا (حسب إقرار العون املكلف بالصيانة الكهربائية وباعتبار اإلحصاء لعدد
املصابيح املستعملة مبكاتب ومرافق اجلماعة اللذي يبلغ  29مصباح) .وبالتالي فإن الفارق بني الكميات
املقتناة وتلك املعطلة تبقى غير مبررة؛
وحسب إقرار نفس العون فإن اجلماعة ال تقوم مبسك كناش الصيانة أو محاسبة للمصابيح املستعملة مبقر اجلماعة ،وال
يوجد أي مخزون للمصابيح مبستودع اجلماعة ،وإمنا يطلب الكهربائي من الرئيس املصابيح عند احلاجة.
•نفقات صيانة احلواسيب والناسخات ،موضوع حوالة األداء رقم  394بتاريخ  2011-12-08مببلغ 6.000,00
درهم ،وحوالة األداء رقم  358بتاريخ  2010-12-10مببلغ  4.000,00درهم ،حيث لوحظ أن هذه النفقة تتكرر
كل سنة بشكل تلقائي ،دون وجود ما يبرر ذلك ،حيث لم يتم إصالح أي عتاد ،لكون اجلماعة ال يتواجد بها
إال حاسوبني ،أحدهما في ملك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .كما أن اجلماعة ال تتوفر إال على طابعة
وحيدة مشغلة .مما يعزز فرضية عدم إصالح أي حاسوب أو ناسخة؛
•مصاريف التوريدات املكتبية ،موضوع حوالة األداء رقم  361بتاريخ  2010-12-10مببلغ  ،2.940,00وحوالة األداء
رقم  192بتاريخ  2011-07-06مببلغ  ،2.940,00وحوالة األداء رقم  367بتاريخ  2011-12-08مببلغ ،2.000,00
حيث لوحظ إدراج كمية مهمة من مطبوعات األوامر باألداء و بطائق االلتزام بالنفقة بالرغم من عدم وجود
أية كمية منها باجلماعة .باإلضافة الى ذلك صرح املوظف املكلف مبصلحة املالية واملوظفني ،والذي يقوم
بإعداد الوثائق املتعلقة بالنفقات بعدم توصله بها وعدم حاجته بها ،حيث إنه يقوم بإعدادها وطبعها حسب
احلاجة عن طريق احلاسوب .مما يؤكد صورية النفقة واستفادة املورد بصفة غير مشروعة ودون مقابل خدمة.
ولقد بلغ مجمل هذه النفقات خالل سنتي  2010و 2011ما قدره  9240,00درهم؛
•نفقات صيانة اإلنارة العمومية ،موضوع حوالة األداء رقم  354بتاريخ  2010-12-10مببلغ  19.989,00درهم،
حيث تبني أن هذه املصاريف ، ،أجنزت دون وجود ما يثبت إجناز اخلدمة ال من قبل املقاول املعني وال من قبل
اجلماعة التي ال تتوفر على املوارد البشرية وال على املعدات اخلاصة لهذه الصيانة؛
•نفقات اقتناء بذالت وواقيات لفائدة أعوان النظافة ،موضوع احلوالة رقم  355بتاريخ  2010-12-10مببلغ
 4.000,00درهم ،واحلوالة رقم  244بتاريخ  2011-07-14مببلغ  5.000,00درهم ،وسند التسليم رقم 159/2012
بتاريخ  30مارس  2012مببلغ  5.000,00درهم ،حيث لوحظ من خالل تفحص حواالت األداء أن اجلماعة تقتني
كل سنة  10بذالت ،إال أنه من خالل التقصي وإقرارات األعوان املعنيني ،يتضح أنهم لم يتسلموا أية بذلة بل
يتسلمون عوضها مبلغ  300,00درهم مقابل توقيعهم في الالئحة اإلسمية لتبرير إجناز النفقة ،وذلك منذ
سنة .2011
• -نفقات اقتناء مواد البناء والعقاقير موضوع احلواالت رقم  242ورقم  245ورقم  246ورقم  247ورقم 248
ورقم  250ورقم  251ورقم  252ورقم  254ورقم  255بتاريخ  14يوليو 2011ورقم  344ورقم  347ورقم 349
ورقم  351ورقم  352ورقم  353ورقم  354بتاريخ  10دجنبر  2012مببلغ إجمالي  136.847,00درهم  ،حيث
لوحظ غياب ما يثبت استالمها فعليا ،ذلك أن املعاينة امليدانية سواء على مستوى مستودعات اجلماعة أو
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على مستوى األماكن التي استقبلتها أو استفادت منها ال تدل على ذلك ،بالرغم من إشهاد وتوقيع اآلمر
بالصرف باستالمها.
•مصاريف الوقود والزيوت
بعد مراجعة الوثائق املتعلقة باقتناء هذه املواد ،واالتصال بكل من سائق شاحنة جمع النفايات وسائق سيارة اإلسعاف
من أجل تقدمي التوضيحات الالزمة حول كيفية استهالك الوقود والزيوت ،تبني أن املورد الذي مت التعاقد معه من طرف
اجلماعة من أجل تزويد عرباتها بالوقود والزيوت ال يقوم بذلك فعليا ،بل ينحصر دوره في إعداد الوثائق الضرورية لتصفية
النفقة قصد تقدميها للمحاسب العمومي بغرض األداء .وحسب ما أقر به السائقان املعنيان فإنهما تارة يتسلمان مبالغ
نقدية من لدن رئيس اجلماعة من أجل تسديد ثمن شراء البنزين من ممون متواجد مبركز اجلبهة ،وتارة أخرى يتوجهان إلى
محطة البنزين املتواجدة مبركز السطيحات لتزويدهم بالبنزين دون أداء أي مبلغ للمحطة املعنية ،وذلك بعد اتصالهما
برئيس اجلماعة هاتفيا للموافقة على ذلك .كما أكدا أنهما لم يسبق لهما ان تزودا بالبنزين من عند املمون املتواجد
بضواحي مدينة شفشاون املعني بالنفقات املشار إليها أعاله .ومن جانب آخر وبعد االتصال باملمون املعني ،صرح أن
هذه احملطة تقوم بتزويد اجلماعة مبلء قنينات من حجم  20أو  30ليتر وشحنها على منت شاحنة تابعة للجماعة .وقد
أكد تلك املعلومات العامل املشرف على احملطة وقدم وثائق تثبت ذلك .مما يعزز فرضية عدم صحة هذه النفقات ويبني
مخالفتها لشروط السالمة الواجب اتباعها عند شحن وخزن احملروقات ويؤكد مخالفتها كذلك للمساطر املتبعة عند
تنفيذ النفقات اجلماعية .
إجناز دراسة تقنية بدون جدوى
أجنزت اجلماعة دراسة تقنية من أجل فتح ممر شاطئ حلواض ،وأدت واجبات مكتب الدراسات الذي أعد هذه الدراسة عن
طريق سند الطلب رقم  1بتاريخ  ،2009-11-08موضوع حوالة األداء  422بتاريخ  2009-12-15مببلغ  99.000,00درهم .وبعد
اإلطالع على هذه الدراسة والوثائق املتعلقة بأدائها مت الوقوف على اإلختالالت التالية:
•عمدت اجلماعة إلى التعاقد مع املكتب املذكور دون استشارة مسبقة مع لألطراف املعنية ،والتي تتوفر على
دراية بهذا النوع من الدراسات ،حيث ال يوجد بامللف ما يثبت القيام مبراسالت أو حترير محاضر في املوضوع؛
•لم تعتمد اجلماعة مبدأ املنافسة ،حيث جلأت إلى مكتب دراسات متواجد مبدينة بعيدة جدا عن مقر اجلماعة
في حني أن هناك مكاتب دراسات متخصصة في املدن اجملاورة؛
•تولى رئيس اجلماعة اإلشهاد على صحة اخلدمات املنجزة بنفسه دون أن تكون له دراية بذلك ودون االعتماد
على جلنة مختصة؛
•قام رئيس اجلماعة بأداء النفقة املرتبطة بالدراسة ،ليتم فيما بعد رفض الدراسة من قبل املندوبية اإلقليمية
للتجهيز والنقل بشفشاون ،حيث أصدرت مذكرة مالحظات جوهرية بينت نقائص تلك الدراسة؛
•لم تعد الدراسة ذات جدوى إذ تولت املصالح الترابية للمياه والغابات إجناز دراسة في املوضوع وفتح ممر شاطئ
األحواض من ميزانيتها اخلاصة؛
• تسبب سوء تقدير اجلماعة لهذه النفقة خسارة مليزانيتها مببلغ  99.000,00درهم هي في أمس احلاجة إليه.
اللجوء إلى موردين غير مختصني القتناء بعض املواد او إجناز بعض اخلدمات
لوحظ بخصوص حوالة األداء رقم  243بتاريخ  2011-07-14مببلغ  25.000,00درهم ،املتعلقة مبصاريف اإليواء واإلطعام
واإلستقبال أن املورد املعني غير متخصص في هذا النشاط  ،كما هو مشار إليه في الفاتورة املمضاة من طرفه ،إذ يتعلق
األمر مبورد متخصص حصريا في بيع العقاقير ومواد البناء .
غياب آليات تتبع استهالك الوقود والزيوت
لوحظ أن اجلماعة ال تعتمد وسائل وآليات كفيلة بالتتبع اجليد واملستمر الستهالك الوقود والزيوت كسندات التسليم
وكناش لتتبع استهالك الوقود ممسوك من طرف سائق الشاحنة أو مستعملي سيارة املصلحة ،أو بعض السجالت التي
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يتعني مسكها من طرف مصالح اجلماعة من أجل مراقبة كل العمليات املتعلقة بحضيرة السيارات ،مما يشكل قصورا
في نظام املراقبة الداخلية ،خصوصا وأن رئيس اجمللس ينفرد بتدبير النفقات املتعلقة بهذه املواد.
أما بخصوص تخزين هذه املواد فقد لوحظ ،بعد املعاينة امليدانية للمستودع اجلماعي ،أن الوقود يخزن في قنينات من فئة
 35لتر وبرميلني من فئة  200لتر في العراء معرضني ألشعة الشمس واملطر ودون مراعاة ألدنى شروط الوقاية والسالمة،
مما يشكل تهديدا وخطرا على الساكنة ،خاصة وأن املستودع موجود مبنطقة آهلة بالسكان ،ويضم إلى جانب شاحنة
اجلماعة ،العديد من السيارات احملجوزة ومتالشيات قابلة لالشتعال ،ناهيك عن كون هذه املمارسة في نقل وتخزين
احملروقات تشكل خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل في هذا اجملال.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصى مبا يلي:
— —احترام قاعدة املساواة أمام الطلبية العمومية تطبيقا للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل ،واحلرص على
نشر إعالن طلبات العروض املفتوحة في البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية؛
— —تعيني املسؤولني عن تدبير املصالح اجلماعية وإيالء األهمية الالزمة للتكوين املستمر قصد دعم القدرات
التدبيرية للموارد البشرية للجماعة؛
— —التقيد بشروط تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق احلرص على إعداد جداول املنجزات وتقدمي تصاميم
املنشآت املطابقة لألشغال املنجزة؛
— —احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية عن طريق احلرص على مطابقة األشغال والتوريدات واخلدمات املقدمة
للمواصفات احملددة في سندات الطلب أو الصفقات العمومية؛
— —دعم املراقبة الداخلية للجماعة وتوثيق عمليات استهالك املواد والتجهيزات التي تقتنيها اجلماعة وتفعيل
دور املصلحة التقنية وإشراكها في عملية اإلشراف ،وتتبع مختلف أشغال الصيانة واستعمال املواد ،والتأكيد
على ضرورة مسك محاسبة املواد وضبط سجالت اخملازن واملستودعات التابعة للجماعة؛
— —إتباع منهجية تشاورية وتشاركية مع املصالح الترابية األخرى إلجناز الدراسات واملشاريع ،ترشيدا للنفقات
و حتقيقا ألجنع احللول.

خامسا .تدبير املداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1استغالل غير ناجع لألمالك العقارية اجلماعية
ويتجلى ذلك في االختالالت التالية:
• تطبيق سومة كرائية متواضعة ،تتراوح بني اجملان و  100,00درهم و  340,00درهم ،سواء بالنسبة للمحالت
السكنية أو التجارية التي تكتريها اجلماعة؛
•عدم إبرام عقود األكرية بالنسبة حملتلي الدكاكني الواقعة بشارع عبد الكرمي اخلطابي ،وعدم تسوية
وضعيتهم وفق املقتضيات اجلديدة املتعلقة بقانون األكرية؛
•استغالل البناية السكنية رقم ( 13بسجل األكرية) دون عقد كراء ودون مقابل ،مما يحرم اجلماعة من منتوجها؛
•إهمال منتوج احتالل امللك العام ألغراض جتارية ،ويتعلق األمر بالرسم املفروض على البروزات ،والذي سجل
نسبة الباقي استخالصه سنويا ( %100ما بني  2009و  ،)2012وعدم حتيني إحصاء احملالت التي تستغل
البروزات.
كما تبني عدم قيام اجلماعة باجملهودات الالزمة من أجل تقليص نسبة الباقي استخالصه
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2 .2عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد املمتنعني عن أداء املستحقات اجلماعية املتعلقة
باألكرية
لوحظ تراكم هذه املتأخرات منذ سنة  2009إلى حدود  ،2011حيث اقتصر اآلمر بالصرف على توجيه استدعاءات الى
املتماطلني قصد تسوية وضعيتهم بالرغم من وجود مسطرة التحصيل اجلبري للدين العمومي ،ناهيك عن مسطرة
اإلفراغ القضائي وفق األنظمة اجلاري بها العمل ،مما يحرم اجلماعة من مداخيل مهمة ويشيع ثقافة التماطل واالستخفاف
مبؤسسة اجلماعة.

3 .3عدم استخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لوحظ من خالل االطالع على الوثائق املقدمة من قبل وكيل املداخيل أن مجموعة من امللزمني لم يؤدوا الرسم املذكور
منذ  ،2008ولم يتم سلوك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة طبقا للقانون احملدد مبوجبه نظام الضرائب املستحقة
للجماعات احمللية وهيئاتها ،ودون مواصلة االجراءات املتعلقة مبسطرة التحصيل اجلبري.
إن التهاون في مواجهة هذا التماطل عن األداء يحرم اجلماعة من مداخيل هي في أمس احلاجة اليها ويفاقم من مبلغ
الباقي استخالصه.

 4 .4اختالالت على مستوى مداخيل السوق االسبوعي
من خالل املعاينة امليدانية للسوق االسبوعي للجماعة ،وبعد استفسار عينة من التجار املتواجدين ساعتها بالسوق،
لوحظ ما يلي :
•عدم احترام التسعيرة احملددة في القرار اجلبائي أي درهمني للمتر مربع وتطبيق سعر جزافي يتراوح ما بني 5
و  10دراهم؛
•عدم تسليم تذكرة األداء لبعض التجار الذين أدوا واجباتهم؛
•عدم مراقبة وكيل املداخيل لعملية التحصيل التي يقوم بها أعوان التحصيل.
لذلك ،يوصى اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إبرام عقود األكرية للمحالت السكنية والتجارية التابعة للملك اجلماعي؛
— —وضع حد لوضع اليد على البناية رقم  13وإيجاد صيغة قانونية لهذا االستغالل من أجل حماية األمالك
اجلماعية؛
— —حتيني القرار اجلبائي بخصوص تصفية الرسم املفروض على البروزات؛
— —اتخاذ االجراءات القانونية والودية لتحصيل مستحقات اجلماعة ،والتنسيق بهذا الشأن مع سلطة الوصاية
واملصالح الترابية للوزارة املكلفة باملالية؛
— —العمل على استخالص مستحقات اجلماعة من كراء محالتها السكنية والتجارية ،واتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية حلمل املكترين على أداء ما بذمتهم،
— —احلرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالة امتناع امللزمني عن تقدمي إقراراتهم وأداء
الرسم املستحق؛
— —حث وكيل املداخيل وأعوانه على احترام القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل في ميدان حتصيل الرسوم
ومستحقات اجلماعة ،وخاصة تسليم وصوالت أداء الرسوم املفروضة في السوق االسبوعي؛
— —حث وكيل املداخيل على ممارسة سلطته الرقابية على أعوانه.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي المتيوة
(نص مقتضب)

أوال .تدبير مكتب احلالة املدنية
1 .1غياب بعض الوثائق واملعلومات املتعلقة بالتصريح بالوالدة
بخصوص غياب بعض الوثائق واملعلومات املتعلقة بالتصريح بالوالدة كعقد الزواج و رسمي والدة األب واألم ،فإن هذه
الوثائق موجودة بامللفات العائلية للمعنيني باألمر أو عند تدوين أول والدة ،فبالرجوع إلى رقم امللف الذي يتضمنه التصريح
بالوالدة يتضح مدى احترامه للمرسوم التطبيقي املتعلق باحلالة املدنية.
أما إذا كانت الوالدة ثانية أو ثالثة  ...و املصرح هو األب و نفس األم فإن جميع املعلومات تكون متوفرة باملكتب و يعتمد
عليها في ملئ التصريح بالوالدة.
فيما يخص بعض الرسوم التي تتضمن كافة البيانات املنصوص عليها في املادة  18من املرسوم السالف الذكر فإنه في
بعض احلاالت املتعلقة باألحكام التصريحية بالوالدة يتعذر معرفة تاريخ و مكان والدة األبوين املتوفيان و غير اخلاضعني
لنظام احلالة املدنية و بالتالي عدم احترام املادة  18أما في ما عدا ذلك فيتم احترام ما نصت عليه املادة  18من املرسوم
السالف الذكر .

2 .2عدم االعتماد على النسخة الكاملة لرسم الوالدة عند إعداد الشواهد اإلدارية املتعلقة باخلطوبة.
إن تسليم شواهد اخلطوبة تتم وفق الشروط القانونية حيث ان املواطن الذي يتوفر على البطاقة البيوميترية يدلي بإفادة
شيخ أو مقدم الفرقة موقعة من طرفه  ،حيث حث منشور رئيس احلكومة رقم  2011/10بتاريخ  2011/09/06وكذا دورية
السيد وزير الداخلية عدد  11230م ر أ  1 /بتاريخ  27شتنبر  . 2011على أن حامل البطاقة البيوميترية يعفى من اإلدالء
بنسخة موجزة من رسم الوالدة  .لذا فإن املكتب املكلف بإعطاء جل الشواهد اإلدارية يطبق حرفيا الدوريات و القوانني
املنظمة لهذا الشأن والتي تهدف إلى تبسيط املساطر مع املتعاملني مع اإلدارة.

ثانيا .تدبير املمتلكات
1 .1عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية املسجلة في سجل املمتلكات
أدى التزام اجلماعة بتسديد األقساط السنوية املترتبة عن قرض كهربة لفائدة صندوق التجهيز اجلماعي إلى صعوبة في
حتديد املالكني احملتملني والتفاوض معهم ،خصوصا و أن أغلب أمالك اجلماعة شيدت خالل الثالثينيات من القرن املاضي
و على عقارات متنازع بشأنها.
و بعد االنتهاء من تسديد األقساط السنوية لفائدة صندوق التجهيز اجلماعي من أجل إدخال التيار الكهربائي الى مركز
اجلبهة فقط ،في أداء ما يزيد من مبلغ  76مليون سنتيم سنويا ،مما جعل ميزانية اجلماعة تسقط في العجز بصفة
مستمرة وبالتالي أصبحت حتسب عن اجلماعات الفقيرة ألزيد من  35سنة ،غير أنه بعد ذلك لم تتمكن اجلماعة من
سلوك مسطرة تدبير ممتلكات اجلماعة بالتحفيظ وغيرها لكون أغلب أعضاء اجلماعة الذين سيشكلون مجلسها ال
يتمتعون بالكفاءة التي متكنهم من استيعاب العمل اجلماعي سواء على املستوى القانوني أو القدرة على تسيير أمور
اجلماعة فلم يكونوا في مستوى اإلحساس باملسؤولية على مدى أهمية إدراج هذه النقطة سواء في جدول أعمال دورات
اجلماعة أو حتى التي أدرجناها بقصد توفير مبلغ مالي لسلوك هذه املسطرة لم تكن تلقى آذانا صاغية لديهم ويكون
مصيرها الرفض.
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2 .2عدم حتيني سجل املمتلكات.
بناء على دورية وزير الداخلية رقم  248بتاريخ  20أبريل  1993كانت اخللية املكلفة بتدبير األمالك اجلماعية جتتمع خالل
شهر يناير وشهر يونيو من كل سنة الشيء الذي حال دون إرسال السجل قصد التأشير عليه من طرف املصالح اخملتصة
كما كانت تخبر بجميع التغييرات التي تطرأ على األمالك و منها على اخلصوص هدم اجملزرة القدمية التي كانت مهددة
باالنهيار و غير متوفرة على الشروط الصحية .
كما مت إخبار مصالح العمالة بإزالة املرحاض والدكاكني القدمية املتواجدة داخل سوق ثالثاء اجلبهة واملسجلة بسجل
احملتويات حتت األرقام  15 – 29 – 14 . 13 – 12 – 29 – 11 – 29و ذلك الجناز املشاريع املتعلقة بتهيئة مركز اجلبهة كقطب
اقتصادي وسياحي.

3 .3غياب تأشير سلطة الوصاية على سجل املمتلكات.
إن اجلماعة تتوفر على سجل احملتويات تقدمه مرتني في السنة قصد التأشير عليه من طرف سلطة الوصاية وكان دائما
غير مستوفي للشروط املطلوبة لكون إدارة اجلماعة كانت عاجزة على إعداد وثائق التملك.

4 .4غياب مخزن جماعي منظم و عدم مسك محاسبة املواد ووضع أرقام اجلرد على ممتلكات اجلماعة
املنقولة
فإن ذلك كان محل مالحظة السادة القضاة الذين سبق أن قاموا بتفتيش اجلماعة القروية متيوة ،بالفعل قمنا مبلء
هذا الفراغ ببناء مكتبني جديدين مبقر اجلماعة مكتب خصص للقسم التقني واآلخر خصص إلى مكتب املصادقة على
اإلمضاءات لتوسيع اجلماعة دون أخذ أي اعتماد من أي جهة ،واملكتب الذي كان فيه القسم التقني رغم صغره فإننا
وضعنا فيه املقتنيات العادية والتي يستعملها العمال واملوظفني بكثرة وتكون رهن إشارتهم ومحتوياتها بسيطة،
إضافة الى «الهونغار الكبير» املفتوح بدون أبواب والذي استرجعناه من مصلحة اإلنعاش الوطني وأضفناه الى أمالك
اجلماعة ،ونضع فيه املواد الثقيلة والتي تتحمل الشمس والشتاء والرطوبة كاآلجور والزليج وما الى ذلك.
أما اخملزن الثاني فيحتوي على املواد القابلة للكسر وللتلف وذات قيمة مادية عالية كاجلبص والصباغة وقطع الغيار
وغيرها وهو يوجد داخل بناية اجلماعة ويتمتع بكل مواصفات األمان وحتت حراسة وأن مفاحته حتت مسؤوليتنا ،.وهذا
التقسيم فرضناه بناء على مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات على أن اخملزن األول إضافة الى حجمه الصغير فإنه
معرض لسرقة مقتنياته بحكم تواجده على فيناء مقر اجلماع املفتوح على الهواء ويسهل النزول والصعود منه وإليه
وال توجد به حراسة وسلمت مفاتيحه الى أحد أعوان اجلماعة.
إن اجلماعة تتوفر على سجل جرد األثاث و كناش التحويالت و تتواجد بهما جميع املعلومات املتعلقة باملنقوالت و منها
الفاتورات التي توضح دخول األثاث و كذا بطائق التالشي بالنسبة لألثاث املتالشي.

5 .5عدم تسجيل املمتلكات املنقولة بالسجل اخلاص بها
إن إدارة اجلماعة كانت ترسل هذا السجل قصد التأشير عليه من طرف سلطة الوصاية .إال انه ظل غير مستوفي
للشروط املطلوبة نظرا لعدم قيام جلنة املالية و امليزانية باالجتماع والنظر في شأن املنقوالت املتالشية أو الضائعة
او التي سلمت ملصالح أخرى ،و خالل اجتماعها الوحيد للنظر في هذا الشأن ،كما أن إدارة اجلماعة ال تتوفر على إطار
مختص ومكون في مجال تدبير األثاث أو املنقوالت .

6 .6عدم القيام باإلجراءات الالزمة للحفاظ على ممتلكات اجلماعة واستغاللها
إن الدكاكني التجارية املنجزة عن طريق سند الطلب رقم  1بتاريخ  8 :نونبر  2006مببلغ  99.693.00درهم  ،فإنه مت
تسليمها مؤقتا ألصحاب الدكاكني التي مت إزالتها داخل سوق ثالثاء اجلبهة الستغالل مشاريع كبرى على أرضها في إطار
تهيئ مركز اجلبهة وبناء السوق اجلديد ،وهذه الدكاكني تعتبر رصيد عقاري مهم أضفناه إلى جماعة متيوة.
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ثالثا .تدبير قطاع التعمير
1 .1عدم احترام مقتضيات القرار اجلبائي فيما يتعلق برخص البناء
إن تطبيق رسم  300درهم عوض  350درهم على رخص اإلصالح راجع باألساس لغياب األطر والتكوين كما سبق الذكر ،ثم
إلى عدم وجود تنسيق بني املصلحة التقنية و مصلحة اجلبايات في ظل غياب منسق بني املصالح اجلماعية الذي يقتضي
تعيني كاتب عام مسؤول يستطيع رصد ذلك.

2 .2غياب قرارات التعيني للمراقبني املكلفني بالسهر على احترام الشروط املتعلقة بالبناء و كذا الشارة
املهنية املتعلقة بهذه املراقبة
إن املراقبني املكلفني بالسهر على احترام الشروط املتعلقة بالبناء يزاولون مهامهم بناء على قرارات العمل بالقسم
التقني وكذا أدائهم لليمني منذ التسعينيات من القرن املاضي أما الشارة املهنية فيصعب علينا إعدادها لعدم حتديد
تاريخ أداء اليمني من قبل املراقبني.

3 .3غياب بعض الوثائق املتعلقة برخص البناء
إن غياب بعض الوثائق املتعلقة برخص البناء راجع باألساس إلى نقص في التجهيزات اخلاصة باألرشيف و خالل االطالع
على هذه النقطة مت العثور على اغلب الوثائق الناقصة و ستجدون نسخ منها ،ويتعلق األمر بامللفات اخلاصة بالقرارات
احلاملة لألرقام  02/09و 05/09و ،06/09وكذا لألرقام من  02إلى  08خالل سنة  ،2010باإلضافة إلى األرقام  02/11و08/11
و 10/11و 11/11و.04/12

4 .4التهاون في تطبيق مقتضيات شرطة البناء
إن املدة الفاصلة بني حترير محضر معاينة مخالفة لقانون التعمير في اسم السيد «ز ع» وحترير األمر الفوري إليقاف
أشغال البناء و كذا األعذار لتدارك اخملالفة راجع في بعض األحيان إلى التزامات السيد الرئيس خارج إدارة اجلماعة ،كما أن
إدارة اجلماعة ال تتوفر على مكتب محام خاص لتتبع إجراءاتها أمام احملاكم ،وعند اقتراح رفع الدعاوي ضد األشخاص يتم
رفض هذه النقطة من طرف اغلب األعضاء رغم أنها تصب في مصالح اجلماعة األساسية مفضلني مصاحلهم الذاتية
املتمثلة في كسب ساكنتهم إلى صفهم في مرحلة االنتخابات القادمة

رابعا .تدبير النفقات
1 .1تدبير النفقات عن طريق الصفقات
غياب البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
إن جل الصفقات التي أبرمتها إدارة اجلماعة كانت مبرمجة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
()...
عدم نشر إعالن طلبات العروض املفتوحة في البوابة االلكترونية للصفقات العمومية
األمر يتطلب وجود اعتماد مالي مهم إلنشاء موقع إلكتروني خاص باجلماعة ومشاركة في الشبكة العنكبوتية في حني
أن السلطة الوصية ال تزال تصادق فقط على امليزانية النمطية التي سادت منذ  40سنة.
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غياب مصالح مختصة لتتبع اجناز األشغال والتوريدات واخلدمات وافتقارها للموارد البشرية املؤهلة
وقصور املراقبة في تنفيذ الصفقات
كما سبق الذكر فانه إلى جانب أن اجلماعة ال تتوفر على الكفاءات املهنية واملوارد البشرية الكافية فإن األمر يتعلق بإجناز
أشغال وتوريدات شفافة ميكن متابعتها بكل بساطة وفي هذا املوضوع سبق أن بينا أسباب ذلك بكل تفصيل.

2 .2تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب
استالم مواد مخالفة للمواصفات التقنية احملددة بسند الطلب
تنفيذ نفقات صورية
حيث إن املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  16محرم  5 ( 1428فبراير  ) 2007بتحديد شروط و أشكال
إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها تنص على أن األعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى
منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل و يلزم صاحب املشروع لهذه الغاية
باستشارة كتابة ثالثة متنافسني على األقل و بتقدمي ثالثة بيانات مختلفة لألثمنة.
و حيث إننا أدلينا مبا يثبت إجراء عملية املنافسة بتقدميه لثالث بيانات مختلفة األثمان ،وتنفيذها على أرض الواقع ،لذلك
فإنه ال يوجد ما من شأنه أن يشكل خرقا للشروط القانونية)...( .
أما فيما يتعلق مبصاريف الصيانة و ترميم مقبرة بدوار بوسالم و اقتناء مواد بناء لها فإن األمر واضح ويتلخص في
زيارتكم إلى عني املكان التي رصدمت فيها مجموعة من املواد التي أدخلت في أعمال البناء والتي استعمل منها في
الصيانة والترميم كالرمل« ،والكرابة» واآلجور ،واحلديد ،والسلك ،وال ميكن الكالم عن الصيانة بدونها  ،فإذا ما قارنا بني
املواد التي وجدمتوها وما استعمل منها واملسافة الرابطة بني تطوان التي شحنت منها ودوار بوسالم الذي يبعد ما يقرب
من  150كلم وباملبلغ املرصد له واملتمثل في  4000درهم فإن هذا باختصار شديد نراه كافيا ملزيد من اإلجابة في املوضوع.
لذا فإنه ال يوجد ما من شأنه أن يشكل خرقا للشروط القانونية لتنفيذ امليزانية بخصوص صرف االعتماد املرصود للبند
املتعلق مبصاريف الصيانة والترميم.
أما بالنسبة القتناء بذالت وواقيات لفائدة أعوان النظافة فان املبلغ املرصود لشراء األلبسة جد ضئيل بعد خصم % 20
من الضريبة على القيمة املضافة يبقى مبلغا زهيدا جدا إذا قسم على  10أعوان وأنهم توصلوا بالفعل بلباسهم وقد
سلمت إليهم بحضور أعضاء اجمللس وبالتالي فإن وثيقة توقيعاتهم تشهد على ذلك ،وتفند أي ادعاء وهي رهن إشارة
مجلسكم املوقر لالطالع عليها .الرجاء الرجوع إلى وثيقة موقعة من طرف العمال و املستخدمني تؤكد على تسلمهم
أللبستهم تبرئة لذمتنا تفاديا واحتراسا ألي تضليل من خصومنا.
وهكذا ال يوجد ما من شأنه أن يشكل خرقا للشروط القانونية لتنفيذ امليزانية بخصوص صرف االعتماد املرصود للبند
املتعلق باقتناء البذالت لفائدة األعوان)...( .
حترير أوامر باألداء صورية بالنسبة للوقود و الزيوت :
ولكي نعطي صور حقيقية على املوضوع يجب أن نتعرض إلى بعض املعطيات منها أن اجلماعة القروية ملتيوة حتتوي
حظيرتها على أربع آليات :
— —سيارة نفعية يستعملها الرئيس لقضاء أغراض اجلماعة من خالل تنقالته اليومية مبا يقتضيه التدبير اليومي
للشأن احمللي من تنقالت وحتركات لتحقيق مصالح ساكنتها ومتابعة ملفات اجلماعة على مختلف املؤسسات
اإلدارية أمام اإلدارات العمومية سواء املتواجدة مبدينة شفشاون أو غيرها كنقل فريق التنشيط من شفشاون
إلى دواوير اجلماعة وبكثرة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .و فرق الشرطة وكل ما له عالقة باحلياة
االجتماعية للجماعة ،أو حلضور االجتماعات املتعددة املنعقدة حلل مشاكل اجلماعة بعمالة إقليم مدينة شفشاون
و التي تبعد ما يقرب من  200كلم من مركز اجلبهة  ،وبالتالي فان االعتماد املرصود بامليزانية اخملصص لشراء الوقود
والزيوت على ضآلتها وهزالتها  ،يكفي بالكاد وأحيانا ال يكفي لتغطية مصاريف وحاجياتها من الوقود .
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— —شاحنة متسوبتشي لنقل األزبال والنفايات وغيرها  :وهي حجر الزاوية األساسي في استهالك الوقود على مدار
الساعة تستعمل في جميع األغراض و احلاجيات في جمع األزبال والنفايات ونقلها إلى املطرح الذي يوجد على
منحدر يتصف طريقه بوعورة صعوده و هو يوجد خارج املركز ببضع كلوميترات فهي تستعمل كذلك بصفة
عامة في تدبير املصالح املادية املتعددة للجماعة في نقل األتربة و األحجار و الرمال و األوحال و األشجار و جدوعها
املتساقطة منها لتسهيل املرور و فتح املسالك و نقل األعمدة كما أنها تستعمل في نقل األعمدة الكهربائية
ونصب الالفتات و السهر على توزيعها بتراب اجلماعة وغيرها وما ترتب من مخلفات الفيضانات التي نحن معها
في صراع مستمر و ال سبيل إلى ذلك إال استعمال الشاحنة فهي تتحرك باستمرار في كل االجتاهات سواء في أيام
العطل والعادية منها خدمة للمركز الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد مدينة شفشاون فهي تستهلك الوقود
و الزيوت بشكل مفرط و ملحوظ مبستوى ثالثة أو أربع شاحنات بالنسبة للمدن األخرى مع الذكر أن مركز اجلبهة
يأتي في الدرجة الثانية بعد مدينة شفشاون من حيث املؤسسات اإلدارية و اخلدمات .
لذلك فإن االعتماد اخملصص لهذا الفصل بعد احتساب رسم الضريبة على القيمة املضافة  % 20ال يكفي لسنة
بكاملها مقارنة مع إكراهات اجلماعة املتعددة وعلى سبيل الذكر فهي تقوم في العديد من املناسبات بنقل األغراس
من أشجار الزيتون واللوز و علف مدعم من مدينة شفشاون وتوزيعه على الفالحني وذلك في إطار املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ثم قيامها مرارا بسحب معدات من نيابة التعليم بشفشاون من طاوالت وكراسى ونقلها إلى املدارس
في مختلف دواوير اجلماعة من كتب ودفاتر في مختلف املناسبات كلما تطلب األمر لذلك أو بنقل حاجيات دار
الشباب من مندوبية الثقافة بشفشاون و كذا مندوبية الصحة وباقي اخلدمات االجتماعية التي ترتبط مصالح اجلماعة
وساكنتها بها فهي رهن إشارة عمالة اإلقليم في كل الزيارات مبا فيها مساهمتها في نقل خيم اجلماعة في حملت
محاربة زراعة القنب الهندي بتراب اجلماعة أو بتراب اإلقليم وذلك في عدة مرات متعددة و هذا على سبيل الذكر ال
على سبيل احلصر.
— —سيارة اإلسعاف ميتشو بيتشي التي حتتوي عليها اجلماعة  :وهي تقوم بتقدمي خدمات اجتماعية هامة للمواطنني
في نقل املرضى و هم في حالة مستعجلة إلى مستشفيات اململكة  -احلسيمة  -تطوان  -شفشاون  -الرباط و
غيرها  ،ويجب أن نذكر هنا في هذا املضمار تسجيل مساهمة بعض املواطنني الغير معوزين أحيانا بأداء مصاريف
الوقود لصالح مرضاهم كمساعدة في استهالك الوقود .
— —سيارة مصلحة  :Citroen Berlingoموضوعة رهن إشارة اإلدارة و موظفيها و ممثلي اجلماعة الستعمالها من وإلى
مدينة شفشاون قصد القيام باإلجراءات اإلدارية الضرورية ،كما تقوم بتأدية خدمات متنوعة داخل تراب اجلماعة
من نقل تقنيي و مسئولي موظفي اجلماعة ومنتخبيها و فرق التنشيط سواء التابعة للمبادرة الوطنية التنمية
البشرية أو غيرها في أداء مهماتها املتنوعة و املتفرقة بدواوير اجلماعة و مداشرها يعتمد عليها في الدرجة األولى
في تنفيذ وتسيير شؤون اجلماعة و أن لكثرة استعمالها على قطع مسافات طويلة مبا تتسم بها مسالكها
الوعورة يعرضها الى أعطاب مستمرة .
— —و اجلدير بالذكر أنها سبقت إن تعرضت حلادثة سير بالقرب من مدينة شفشاون بتاريخ  2009.01.23أثناء توجهنا
لقضاء مصالح اجلماعة لدى قباضة شفشاون  ،ونتيجة لذالك حلقت بالسيارة أضرار بليغة أصيبت في محركها،
و بعض قيامنا بإصالحها أصبحت جاهزة لالستعمال غير انه في غضون شهر يونيو من سنة  2012بدأت تصاب
بأعطاب تطلب إصالحها من حني إلى آخر.
— —حافلة النقل املدرسي هونداي :ساهمت اجلماعة في وقود تنقالتها قبل تكوين اجلمعية املسند إليها تسييرها
واإلشراف عليها و ينطبق نفس الشيء على سيارة إسعاف دار األمومة.
وهناك أسباب واقعية وأخرى موضوعية جعلت موضوع البنزين محط نقاش ،إن محطة البنزين التي توجد في اجلبهة
هي في اسم أحد أعضاء اجمللس الذي يقتضي منا احترام امليثاق اجلماعي الذي مينع علينا التعامل معه ،وثانيا أن املسافة
التي تربط بني تطوان واجلبهة فتحت في الصيف املاضي ،وكانت مقطوعة ما بني اجلبهة وامتار و السطيحات وتطوان
لسنوات فلم نسلكها ولم نتعامل معها قط لهذا السبب ،والطريق الوحيد الذي كنا نستعمله هو الرابط بني اجلبهة
وشفشاون عبر الطريق الغير معبدة التي جتمع بني اجلبهة ومركز باب بني رزين  60كلم إلى غاية الطريق الوطنية ،وهي
كثيرا ما تتعرض إلى انقطاع متكرر وال سيما في فصل الشتاء ملدة طويلة ،فكان طبيعيا أن نتعامل مع الشاون وملا ال
مع محطة البنزين املوجودة بباب برد ،فصاحب هذه احملطة ال يتعامل مع اجلماعات القروية في موضوع البنزين فأغلب
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اجلماعات املوجود باملنطقة تتعامل مع أصحاب محطات شفشاون السيما وأن الدعاية التي كانت سائدة على جماعة
متيوة أن ميزانيتها كانت ال تأتي إال بعد انفراط السنة وذلك بواسطة الدعم مما يجعل املمولني يتهربون من التعامل
معها ،ومبعاينة مجلسكم املوقر امليدانية الحظتم وجود الوقود مبستودع اجلماعة وأثرمت عدة مالحظات حول املستودع
الذي يوجد به احملجز ،وباملناسبة فإن هذا األخير كان محل إدراج فائض غير أن معارضة اجمللس رفضت ذلك
بخصوص اجناز سند طلب متعلق بدراسة غير ذات جدوى
اسمحوا لي أن أقول بكل صراحة أنه من بني أهم املشاريع الكبرى التي أجنزت بجماعة متيوة ،فإلى جانب العمل على
تشبثنا القوي مبرور الطريق الساحلي على مركز اجلبهة حتى ال تهمش كباقي املراكز األخرى التي لم متر عبرها هذه
الطريق كإدخال التيار الكهربائي للمنطقة وكهربة الدواوير واملداشر ،وإعادة تهييئ مركز اجلبهة ،و توسيع الوعاء العقاري
لها  ،ومشروع الواد احلار ،توسيع امليناء  -إعادة تهيئ مركز اجلبهة وغيرها من املشاريع الكبرى التي سنتعرض لها الحقا
و سيأتي الكالم عن ذلك بالتفصيل.
فإن مصدر اهتمامنا بشاطئ احلواط لم يأت اعتباطا ،بل يقينا منا باملكانة التي سيتبوؤها في اجملال السياحي والدور
الطالئعي الذي سيلعبه ،فهو موقع أركولوجي ال يوجد مثله على أكثر تقدير اثنان أو ثالثة مواقع على سطح الكرة
األرضية ،موقع مثير االهتمام تعجز الكلمات عن جمالية وصفه مما يجعله واجهة سياحية على شاطئ البحر املتوسط .
و هذه الدراسة جاءت مبوافقة جميع األعضاء و بدعم من السلطة الوصية على أمل البحث في املستقبل عن تهيئ
مشروع إجنازه ،و ملزيد من التوضيح أن املصالح الترابية للمياه و الغابات لم تنجز أي دراسة للمشروع بل اعتمدت على
دراستنا في فك العزلة عنه وذلك بفتح مسلك ترابي ،وأن ما رصدت له من ميزانية جاء بناء على إعطاء اإلذن لبيع املنتوج
املستخرج من امللك الغابوي للجماعة ،وبناء على مناقشة و اتصاالت ماراطونية مع مسؤوليها متكنا من إقناعها
باستعمال تلك اإلمكانية لصالح شاطئ احلواط .
ودراسة مشروع احلواط وقع تنفيذه بناء على القرار اجلماعي رقم  2009.25بتاريخ  2009.09.11في دورة استثنائية وصادق
عليه عامل صاحب اجلاللة على اإلقليم وذلك بواسطة ترخيص خصوصي رقم  2009.45بتاريخ  30شتنبر  2009و أصبح
محط متابعة واهتمام مجموعة من الشركات االستثمارية األجنبية خارج اململكة.
وبناء عليه ال يوجد ما من شأنه أن يشكل خرقا للشروط القانونية لتنفيذ امليزانية املرصدة للبند املتعلق بسند طلب
متعلق بدراسة غير ذي جدوى.

خامسا .تدبير املداخيل
1 .1استغالل غير ناجع لألمالك العقارية للجماعة
بالنسبة للدكاكني املتواجدة داخل سوق ثالثاء اجلبهة فقد مت إزالتها في إطار تسوية أرضية السوق بهدف تهيئ الجناز
مشروعي املدرسة اجلماعاتية و املركب السوسيورياضي حيث عملت السلطة احمللية مؤقتا عل حتويل أربعة مكترين
يزاولون نشاطا جتاريا إلى الدكاكني املتواجدة بشارع عبد الكرمي اخلطابي في حني احتفظ باآلخرين لم يكن عندهم
أي نشاط بالدكاكني املذكورة أعاله إلى غاية اجناز مشروع السوق اجلديد الذي سوف يضم دكاكني جتارية و جتدون طيه
التزامات مكتري دكاكني شارع عبد الكرمي اخلطابي و التي غير مكتراة فهي كتعويض مؤقت و بدون مقابل.
بالنسبة لدكاكني سوق السمك العتيق فقد مت إشعار مكتري هاته الدكاكني باإلفراغ في أفق تهيئة مركز اجلبهة
برسائل عدد  683-684-685-686-687-688-689-690-691-692 :و جتدون طيه نسخة من ذلك لكنهم ال يزالون يطالبون
إدارة اجلماعة بالتعويض .
لذا لم يبقى جلماعة متيوة إال ثالثة دكاكني و مقهى مكترين بسومة كرائية  300و  360و  380و  600درهم سوف نعمل
على الرفع من هذه السومة الكرائية فيما قريب.
أما بالنسبة للزيادة في السومة الكرائية للدور السكنية فقد أدرجت هذه النقطة في جلسة فبراير  2011املنعقدة يوم
الثالثاء  2011.03.29و صادق اجمللس باإلجماع على عدم الرفع من السومة الكرائية للدور السكنية رغم إصرار الرئيس
على عكس ذلك.
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أما بخصوص استغالل البناية رقم  13بسجل األكرية دون عقد الكراء و دون مقابل:
إن البناية مكترية ملدير الشركة التعاونية للنقل بشفشاون حتت عقد كراء رقم  13/87 :حيث أصبحت البناية آيلة
للسقوط و تشكل خطر على الساكنة ،وعندما توقفت الشركة عن العمل و أصبحت البناية مهجورة عملت السلطة
احمللية على إصالحها و بعد ذلك فوتتها ألحد أفراد القوة املساعدة كتعويض عن السكن الوظيفي الذي مت إفراغه منه
ألجل اجناز مشروع تهيئة اجلبهة  ،و جتدون طيه نسخة من رسالة السيد عامل صاحب اجلاللة باإلقليم في املوضوع.

2 .2عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد املمتنعني عن أداء املستحقات اجلماعية املتعلقة باألكرية
وذلك الن هذه املسطرة تنتهي بإعداد األوامر باملداخيل بالنسبة للمتماطلني عن األداء و إرسال ذلك إلى السيد قابض
قباضة شفشاون لكن هذا األخير ميتنع عن استالم األوامر باملداخيل املعدة للمدينني حتى ال يتضخم الباقي استخالصه
و الذي في مسؤولية القابض بذل اجلماعة.
أما بالنسبة ملسطرة اإلفراغ عن طريق القضاء فال تتوفر ميزانية اجلماعة على اعتماد في امليزانية لتسديد مصاريف
رسوم التسجيل باحملكمة و أتعاب احملامي  ،حيث سبق لنا ان قمنا بإثبات هذا االعتماد لكنه رفض من طرف سلطات
املصادقة.
أما بالنسبة لألرقام املبينة في اجلدول و هي :
— —كراء بنايات سكنية 15.164,80.....................
— —كراء بنايات جتارية 20.380,40........................
نالحظ أنها تنقل من سنة إلى أخرى دون أي تغيير ،الن مسطرة التحصيل اجلبري حظيت بالقبول من طرف قباضة باب برد
و نقلت املبالغ نفسها إلى قباضة شفشاون و هي التي تتولى شان هذا املوضوع و ال دخل للجماعة ما دام أشر القابض
على األوامر باملداخيل.

3 .3عدم استخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لقد أعدت إدارة اجلماعة االستدعاء للمتماطلني عن األداء املبني أسمائهم في اجلدول و احترمنا كذلك املدة الزمنية بني
ثالث استدعاءات ،إذن لم يبقى إلدارة اجمللس على فرض الرسم بصورة تلقائية وإعداد األوامر باملداخيل في اسم املتماطلني
عن األداء لكن القابض ميتنع عن استالم األوامر باملداخيل.

4 .4اختالالت على مستوى مداخيل السوق األسبوعي
في إطار تسوية أرضية السوق بهدف تهيئه إلجناز مشروعي املدرسة و املركب السوسيو رياضي ،مت هدم سياج السوق
األسبوعي ثالثاء اجلبهة و عملنا على حتويله مؤقتا إلى مساحة أخرى بجانبه و بدون سياج ،إلى غاية اجناز مشروع السوق
اجلديد ،مما يجعل عملية االستخالص جد صعبة بسوق دون أبواب ،فلو كان مسيج و له أبواب يقفون بها القابض لكانت
عملية االستخالص جد سهلة.
تتم عملية االستخالص في السوق األسبوعي على يد وكيل املداخيل ومساعده عون خدمة الذي يعمل بنفس اجلماعة
ومكلف أيضا بالنظافة رفقة عون سلطة نبدأ في الساعة السابعة صباحا في االستخالص من أصحاب املاشية أما
بالنسبة ألصحاب اخلضر واملالبس في الساعة احلادية عشر حتى تبدأ عملية البيع والشراء ويجدون صعوبة في تطبيق
القرار اجلبائي ،هناك من امللزمني من يقول لهم ليس عندي درهم واحد انتظرني حتى أبيع ،واآلخر يقول سعر الرسم مرتفع
مقارنة باألسواق اجملاورة ،وآخر يقول خدوني أنا وسلعتي إلى احملجز في حالة ألزموه بتسعيرة القرار اجلبائي بحذافيره،
وخالصة القول فإننا نتعامل بطريقة ودية مع هذه الشريحة الفقيرة ،ومرة أردنا تطبيق القرار اجلبائي بحذافيره وبدأنا
بأصحاب اخلضر فإذا بأصحاب اجلملة وهم اثنان كل واحد له شاحنة فضلوا االنسحاب فتركوا الساكنة بدون خضر
وتراجعنا عن القرار ونفس املشكل مع أصحاب املالبس.
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و كما قلنا لو كان السوق محاطا بسياج فإننا سنقوم مبنع من الدخول كل من امتنع عن األداء أو أراد أن يؤدى اقل من
التسعيرة احملددة بالقرار اجلبائي و يسمح به من احترام التسعيرة احملددة بالقرار اجلبائي ،هكذا تكون عملية اإلستخالص
جد سهلة و بدون مقايضة و مشاجرة بني الباعة و القباض كما سبق لنا تكوين جلنة من مكتب اجمللس و السلطة احمللية
حملاربة هذا االختالل و ثم العمل بباب السوق القدمي أي املسيج لكن أرباب شاحنة اخلضر و هم اثنان فظلوا االنسحاب
بذل احترام تسعيرة القرار اجلبائي حيث أمرتنا السلطة بضبط النفس و اخلضوع ألمر الواقع ،كما أن التسعيرة احملددة
من طرف اجمللس ال تتالءم مع القوة الشرائية للبالد حيث أن  2,00درهم للمتر مربع جد مبالغ فيها بالنسبة لباعة املالبس
و املواد الغذائية و الالئي يحتلن حوالي  30.00متر مربع مبعنى الواجب أداؤه .60درهم  .لذا ميتنعون عن األداء و بعضهم
يفضل اخلروج من السوق بذل هذه التسعيرة كذلك بالنسبة لبضائع أخرى :
— —شواري  5,00درهم
— —البرداع  5,00درهم
— —صندوق اخلضر و الفواكه  2,00درهم
كما أن اجمللس كان يرغب في التخفيض من التسعيرة املذكورة أعاله بالقرار اجلبائي رقم  01/2009 :لكن سلطات
الوصاية رفضت ذلك الن هذه التسعيرة نفسها كانت في القرار اجلبائي السالف ،كما انه بسوق ثالثاء اجلبهة جل الباعة
يقضون الليلة السابقة ليوم السوق األسبوعي داخل خيامهم ،فعندما يزورهم القابض صباح يوم الثالثاء من أجل
االستخالص تبدأ عملية املقايضة والتراشق بالكالم وميتنعون عن أداء التسعيرة احملددة بالقرار اجلبائي بضبط النفس
واخلضوع إلى الواقع و ما على القباض إال أن يخضع للعرف املعمول به باألسواق اجملاورة حتى ال حتدث البلبلة والضوضاء.
فإن إدارة اجلماعة في صراع دائم مع البائعني املمتنعني حيث انه في أغلب األحيان يصرون على عدم أداء رسوم اجلماعة
ويتملصون منها ويصل في بعض األحيان األمر الى السباب والتشابك باأليدي مما نكون مضطرين الى االستعانة بالسلطة
أو تدخل الدرك امللكي ،وكرد فعل منهم يقومون ليال بكسر أبواب اجملزرة ونوافذها املوجودة بالسوق مما دفع بنا الى تدبير
أمرنا بتكليف حارس ليلي لها.
بالنسبة للتأخير في استخالص الرسم املفروض على النقل العمومي للمسافرين إضافة إلى باقي مستحقات اجلماعة،
كراء محالت جتارية ودور السكن نقوم بتوجيه استدعاءات متعددة إلى امللزمني وتارة بحمالت لالستخالص ،مكونة من
جلنة محلية من :مستشار جماعي ،عون سلطة ،وكيل املداخيل ،لكن ،هناك من ميتنع عن األداء كما هو مبني في
جداولكم حيث نقوم بإصدار األوامر باملداخل إال أن رؤساء القباضة منذ حذف قباضة باب برد ميتنعون من تسلم هذا
األخير بدعوى أنه ال يوجد عندهم إال محصل واحد غير كاف للقيام بهذه املهام في  34جماعة ،ومؤخرا قمنا بحملة
صحبة رجال السلطة (القائد) وكانت النتيجة جد مشرفة.
فيما يخص العمل بقرار جبائي غير محني يتضمن مقتضيات غير جبائية و يتعلق األمر بإدراج السومة الكرائية للمحالت
السكنية و التجارية ضمن مقتضيات القرار اجلبائي حيث أن هذا األخير قد مت تعديله و حتيينه بتاريخ . 2009.01.01
فيما يخص عملية حتصيل الرسوم و جميع مستحقات اجلماعة فيكون طيلة أوقات العمل اإلداري و ذلك بطريقة تلقائية
وأحيانا تشكل جلنة مكونة من السادة  :وكيل املداخيل ،وعضو من مكتب اجمللس ،وممثل السلطة احمللية ،واحد أعوان
القوة املساعدة.و تقوم بزيارة ميدانية للملزمني و املكترين الذين يتأخرون عن أداء مستحقات اجلماعة و رغم ذلك نتلقى
بعض الصعوبات مثال بالنسبة للرسم على سيارات األجرة و الرسم على وقوف العربات املعدة للنقل العام للمسافرين
ميتنعون عن األداء بحجة حتقيق مطلبهم و هو ( ساحة لوقوف السيارات ) حيث كانت غير موجودة و رغم اجنازها مازالت
هناك تأخيرات للملزمني و بعد استنفاذ اجملهودات من جلنة االستخالص قمنا بإرسال االستدعاءات املتتالية للملزمني
محترمني املدة الزمنية ملسطرة التحصيل اجلبري وفي النهاية اعددنا األوامر باملداخيل ووجهناها إلى السيد قابض
قباضة شفشاون بورقة اإلرسال حتت رقم  537 :بتاريخ  2011.12.14و جتدون طيه نسخة من ذلك  ،لكن هذا املوضوع
حضي بالرفض من طرفه بحجة أن القباضة ال تتوفر إال على محصل الضرائب واحد ال يكفي لتغطية اإلقليم بأكمله
و هذا مبرر جميع القباض لقباضة شفشاون سواء منهم احلالي أو السالفون  ،نفس املسطرة سلكها بالنسبة للرسم
على محل بيع املشروبات الغير كحولية و انتهت بالرفض و هذا املشكل يتخبط فيه جميع اجلماعات احمللية إلقليم
شفشاون .
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إقليم تاوريرت
أحدث إقليم تاوريرت مبقتضى املرسوم رقم  02.97.281الصادر في فاحت ذي احلجة  09( 1417أبريل  )1997بتغيير وتتميم
الظهير الشريف رقم  01.59.351الصادر في فاحت جمادى اآلخرة  02( 1379دجنبر )1959في شأن التقسيم اإلداري للمملكة.
وميتد على مساحة تبلغ  8.752كلم ²ويضم  206.762نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة .2004
ويشتمل على ثالث جماعات حضرية وهي جماعات تاوريرت والعيون سيدي ملوك ودبدو ،إضافة إلى إحدى عشرة جماعة
قروية.
برمج اجمللس اإلقليمي خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  2012مجموعة من املشاريع مببلغ إجمالي يقدر ب 126.911.586,20
درهم .وقد همت مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات بصفة خاصة برنامج التأهيل احلضري املنجز بالنفوذ الترابي للعمالة
باإلضافة إلى مشاريع ونفقات أخرى.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .تصور وبرمجة وتدبير مشاريع التأهيل احلضري
1 .1تصور وبرمجة املشاريع
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات جملة من النقائص التي تعتري عمليات برمجة املشاريع ،والتي يتجلى أهمها في
غياب مخطط للتنمية واختالالت في إعداد وتنزيل برنامج التأهيل احلضري :
عدم توفر اجمللس اإلقليمي على مخطط للتنمية
لوحظ أنه خالفا ملقتضيات املادة  36من القانون رقم  79.00املتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم ،فإن اجمللس اإلقليمي
لتاوريرت يشتغل دون مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية
عدم إشراك اجمللس اإلقليمي أثناء إعداد برنامج التأهيل احلضري
من خالل محاضر الدورات التي عقدها اجمللس اإلقليمي خالل الفترة  ،2012 - 2009وكذا أشغال اللجان املنبثقة عنه ،تبني
عدم إشراك اجمللس وجلانه في تدارس واقتراح املشاريع املدرجة في إطار برنامج التأهيل احلضري .فخالل كل هذه الفترة
لم يتدارس هذا اجمللس سوى نقطتني تتعلقان باملوافقة على برمجة اعتمادات مدفوعة من طرف اجمللس اجلهوي للجهة
الشرقية.
مشاريع اتفاقيات الشراكة ناقصة الفعالية
أعدت مصالح عمالة إقليم تاوريرت مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة عن الفترة  2014 - 2011مببلغ  384,5مليون
درهم .ويتعلق األمر أساسا بثالث مشاريع اتفاقيات شراكة بشأن التأهيل احلضري ملدن تاوريرت والعيون سيدي ملوك
ودبدو .إال أن هذه االتفاقيات لم حتظ مبوافقة الشركاء املعنيني ،مما جعل اإلجراءات واملشاريع املبرمجة بها ال تدخل حيز
التنفيذ.
من جهة أخرى ،حظيت اتفاقيتان فقط للتأهيل احلضري مبوافقة الشركاء املعنيني خالل الفترة الزمنية ،2012-2008
ويتعلق األمر باتفاقية إطار من أجل متويل وإجناز مركبني جتاريني برسم الفترة  2012-2010مببلغ إجمالي يصل إلى 65
مليون درهم واتفاقية شراكة بخصوص تهيئة الطريق الوطنية رقم  06على مستوى املقطع الطرقي ملدينة العيون
سيدي ملوك مببلغ إجمالي يصل إلى  22,5مليون درهم .إال أنه من خالل حصيلة التنفيذ ،تبني أن التعاقدات املبرمة في
إطار هاتني االتفاقيتني ظلت ناقصة ،خاصة من حيث حتديد واجبات والتزامات كل طرف وكيفية صرفه اللتزاماته املالية،
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حيث قامت مصالح عمالة إقليم تاوريرت بإبرام اتفاقية شراكة واحدة فقط مع وكالة التنمية االقتصادية واالجتماعية
لعمالة وأقاليم اجلهة الشرقية وذلك في إطار مشروع إجناز املركبني التجاريني.
كما لوحظ أن االلتزامات املالية لبعض الشركاء الواردة في اتفاقيتي الشراكة ،والتي تصل إلى  18مليون درهم بالنسبة
ملشروع بناء املركبني التجاريني ،وإلى  9,5مليون درهم بالنسبة ملشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم  06على مستوى
مدينة العيون سيدي ملوك ،لم يتم الوفاء بها بعد.
غياب تصور شمولي وناجع من أجل إجناز بعض املشاريع
لوحظ عدم توفر مصالح العمالة منذ البداية على تصور واضح حول طبيعة وحجم األشغال املرتبطة بالتأهيل احلضري
وخاصة تلك املتعلقة بتهيئة ممري مدينة تاوريرت والعيون سيدي ملوك .وهو ما نتج عنه جتزيء للصفقات املتعلقة
بالتهيئة (ماعدا صفقات أشغال اإلنارة العمومية وغرس األشجار) ،كما أدى ذلك إلى اختالالت عند التنفيذ وعدم إجناز
األشغال داخل اآلجال املتعاقد بشأنها .ويتجسد غياب هذا التصور من خالل إصدار عدة أوامر باخلدمة تقضي بتأجيل
األشغال لكون أشغال بعض الصفقات األخرى لم تكتمل بعد واللجوء إلى الزيادة في حجم األشغال وإضافة أشغال ال
تتضمنها الصفقة األصلية.
كما يتضح غياب تصور واضح من خالل إبرام صفقة دراسة بعد الشروع في األشغال ،وهو ما ينطبق على الصفقة رقم
 44/2009املتعلقة بالدراسة اخلاصة باملمر الرئيسي تاوريرت والتي مت إبرامها بعد الشروع في تنفيذ أشغال الصفقات
املرتبطة باملمر املذكور وهي الصفقات رقم  11/2008و 04/2009و ،19/2009مما يطرح السؤال حول جدوى الدراسة ومدى
إمكانية تطبيق توجيهاتها.
غياب مقاربة تشاركية وتعاقدية واضحة
لوحظ أن األشغال املدرجة ضمن برنامج التأهيل احلضري الذي أشرفت عليه عمالة تاوريرت لم يتم حصرها بطريقة
تشاركية حيث ال وجود ألية محاضر بخصوص اجتماعات للتشاور .وفي نفس اإلطار ،فإن محاضر دورات اجلماعات املعنية
السيما جماعة العيون سيدي ملوك تفيد عدم إشراكها في مرحلة إعداد واقتراح األشغال املنجزة فوق نفوذها الترابي ،إذ
لم تتم موافقة اجلماعة على االتفاقية ذات الصلة إال أثناء الدورة العادية الثالثة لسنة ( 2010جلسة  19يوليوز  )2010مع
تخصيص مليون ( )01درهم من فائض ميزانية  2010كمساهمة للمجلس في متويل املشروع ،علما أن الشروع في تنفيذ
الصفقة املتعلقة بتأهيل املقطع الطرقي للمدينة (الشطر األول) مت بتاريخ  29شتنبر  .2010كما تبني من خالل محضر
الدورة أن الغرض من مداولة اجمللس كان هو املوافقة فقط على االتفاقية عوض مناقشة مشاريع التهيئة املقترحة وسبل
متويلها إذ لم يتم عرض نص االتفاقية كامال للمداولة.

2 .2تدبير الصفقات العمومية.
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات قصورا فيما يخص مرحلة إعداد الصفقات العمومية ،وهو ما توضحه املالحظات
التالية:
إجناز أشغال في مناطق مغايرة لتلك املنصوص عليها بالصفقات
أظهرت املعاينات امليدانية أن مصالح العمالة قامت بإجناز أشغال في مناطق مغايرة لتلك املنصوص عليها في الصفقات
املبرمة ،حيث إنها لم تعمل على احترام النصوص التنظيمية ذات الصلة السيما املادة الرابعة من املرسوم رقم 02.06.388
الصادر في  05فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ،التي تنص على أن حتدد هذه الصفقات
بدقة كافة محتوى األعمال املراد تلبيتها .وتنطبق هذه احلالة على الصفقات ذات األرقام  26/2011و 13/2012و22/2011
و.04/2010
تغييرات مهمة في محتوى الصفقات املبرمة أثناء تنفيذها
لوحظ أن الصفقات التي تبرمها العمالة تعرف تغييرات مهمة أثناء التنفيذ ،وذلك من خالل إبرام عقود ملحقة مرتبطة
بأشغال إضافية (حالة الصفقات ذات األرقام  11/2008و 13/2008و 01/2009و 03/2009و 02/2011و 26/2011و38/2011
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و )12/2012أو في الزيادة في حجم األشغال (حالة الصفقات ذات األرقام  4/2009و 18/2009و ،)16/2010وهو ما يعكس
النقص احلاصل في برمجة املشاريع وحتديد احلاجيات.
حتديد العناصر التقنية ألشغال بعض الصفقات بعد الشروع في التنفيذ
لوحظ أنه خالل تنفيذ الصفقات ،تعرف األشغال تغييرات في غياب معطيات موضوعية تسندها وهو ما ما ينتج عنه
بطء في التنفيذ  ،ويعكس نقصا في تصور وبرمجة األشغال ،وذلك بالرغم من استعانة العمالة مبهندسني معماريني
ومكاتب دراسات .ويتجلى ذلك من خالل الصفقة رقم  26/2011اخلاصة بتهيئة املمر الرئيسي ملدينة العيون سيدي
ملوك -الشطر الثاني حيث لوحظ أن بعض اجلوانب التقنية لم يحسم فيها إال بعد الشروع في تنفيذ الصفقة (األمر
ببدء اخلدمة بتاريخ  22نونبر  .)2011ويتعلق األمر مثال بتحديد عرض الطريق على مستوى الطريق املؤدية إلى تافوغالت،
حيث مت االتفاق بتاريخ  11أبريل  2012على أن يكون عرضها هو  10أمتار وعرض األرصفة هو  03أمتار علما أنه شرع في
تنفيذ الصفقة بتاريخ  22نونبر  ، 2011كما أن هذا القرار لم يتم تعليله مبعطيات تقنية وموضوعية .من جهة ثانية ،تقرر
بناء جدار ساند لم يكون متوقعا منذ البداية ،كما طلب من املقاولة أثناء التنفيذ إجناز موقف سيارات بالقرب من باحة
املسجد (في اجتاه طريق تافوغالت) بقارعة طريق عرضها  10أمتار وهو ما لم تتضمنه الدراسة.
كما عرفت الصفقة رقم  19/2010اخلاصة بتهيئة املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت -الشطر الرابع تغييرا من هذا النوع حيث
تتمثل أهم التغييرات التي أدخلت على التصور األولي لألشغال بعد الشروع في التنفيذ في بناء جدار ساند وتوسيع
املدخل الشرقي للمدارة على عرض يقدر ب  155متر طولي من جانبي الطريق الوطنية رقم .06
عدم التنصيص بدفاتر الشروط اخلاصة على مقتضيات مهمة
لوحظ أن دفاتر الشروط اخلاصة املرتبطة ببعض الصفقات التي أبرمتها عمالة تاوريرت تعتريها بعض النقائص املتمثلة
خاصة فيما يلي:
— —غياب مقتضيات مرتبطة بالتجارب والتحاليل
لم حتدد بعض الصفقات التي أبرمتها العمالة أنواع ووتيرة التجارب والتحاليل امللقاة على عاتق املقاوالت املكلفة باإلجناز،
مما يتعذر معه التأكد من وفاء هذه املقاوالت بالتزاماتها من عدمه .وتنطبق هذه املالحظة مثال على الصفقتني رقم
 11/2011و.28/2011
— —غياب مقتضيات متعلقة مبراجعة األثمان
بالرغم من كون أجل تنفيذ الصفقة رقم  13/2012املتعلقة بأشغال تهيئة ممر مدينة العيون سيدي ملوك يصل إلى 12
شهرا ،فإن دفتر الشروط اخلاصة لم يتضمن أي إشارة لصيغة مراجعة األثمان.
— —غياب املواصفات التقنية لبعض املنشآت
لم يحدد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  ،18/2010والتي تهم أشغال تهيئة شارع بئر أنزران مبا فيها أشغال
الهندسة املدنية ،املواصفات التقنية لبعض األشغال ال سيما تلك املرتبطة بعمليات حفر اخلنادق التي ستمد داخلها
األنابيب التي حتتوي على احلبال الكهربائية اخملصصة لإلنارة العمومية .وفي نفس اإلطار ،لم يحدد دفتر الشروط اخلاصة
املتعلق بالصفقة رقم  19/2009بشكل دقيق مواصفات بعض األشغال الواجب إجنازها مثل أشغال الطرق التي ينقصها
حتديد خصائص طبقة القاعدة وطبقة السير ومقدار جرعة التشريب ومواصفات عمليات احلفر والردم.
جلوء متكرر ألوامر اخلدمة بتأجيل األشغال قصد تسوية آجال الصفقات
أظهر تفحص الصفقات املبرمة خالل الفترة  2012 - 2008أن مصالح العمالة تصدر وبشكل متكرر أوامر بتأجيل
األشغال ،وهو ما يؤشر على محدودية اإلعداد اجليد لهذه الصفقات ،خاصة وأن مدة التأجيل فاقت في بعض احلاالت 15
شهرا .كما يبدوفي بعض الصفقات أن إصدار األوامر بتأجيل األشغال يتم فقط لتفادي احتساب غرامات التأخير حيث
إن مقارنة أوامر تأجيل األشغال مع وضعية األداء ووتيرة األشغال ،أظهرت أن مصالح العمالة تصدر هذه األوامر بعد إعداد
كشوفات احلساب مما يؤكد عدم صحة تواريخ هاته األوامر ،ويدل على أن الهدف من إصدارها هو تفادي تطبيق غرامة
التأخير في حق املقاولة .ويتعلق األمر على اخلصوص باحلاالت التالية:
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— —الصفقة رقم  19/2009اخلاصة بتهيئة املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت –الشطر الثالث
أصدرت العمالة األمر رقم  04بإيقاف األشغال ابتداء من تاريخ  12يونيو ،2010وأمرا باستئناف األشغال بتاريخ  03شتنبر
 ،2010في حني قامت بإعداد كشف احلساب رقم  04بتاريخ  08شتنبر  2010مببلغ  2.624.458,75درهم  .كما أن األمر
رقم  04بإيقاف األشغال غير حقيقي على اعتبار أن دفتر الورش املؤرخ في فاحت يوليوز  2010يشير إلى أن املقاولة تباشر
األشغال في عني املكان خالل الفترة املذكورة.
— —الصفقة رقم  04/2009اخلاصة بأشغال اإلنارة العمومية باملمر الرئيسي ملدينة تاوريرت
أصدرت العمالة بتاريخ  28يوليوز  2009األمر رقم  02بتأجيل األشغال مبررة ذلك باالستفادة من توجيهات الدراسة
املبرمة مع مكتب الدراسات .إال أن كشفي احلساب رقمي  01و 02يوضحان أن ما مت إجنازه إلى غاية إصدار األمر رقم 02
ميثل حوالي  94في املائة من املبلغ اإلجمالي للصفقة  .وهو ما يجعل التبرير املعتمد ناقصا.
— —الصفقة رقم  04/2012اخلاصة بأشغال تهيئة جوانب املسبح البلدي
قامت عمالة تاوريرت في إطار الصفقة رقم  04/2012بإصدار األمر رقم  02القاضي بتأجيل األشغال ومت تبريره بانتظار انتهاء
املقاولة املكلفة من طرف اجلماعة احلضرية لتاوريرت من إجناز األشغال ،واستمر التوقف إلى غاية إصدار األمر باخلدمة رقم 03
بتاريخ  28شتنبر  .2012غير أن تأجيل األشغال بواسطة األمر رقم  02يبقى غير مبرر بشكل كاف ،إذ يتبني من خالل تفحص امللف
التقني للصفقة رقم  01/2012املتعلقة بأشغال تهيئة املسبح البلدي التي باشرتها اجلماعة احلضرية لتاوريرت أن إصدار األمر
ببدء األشغال لم يتم إال بتاريخ  13غشت  2012وهو التاريخ الذي يناقض مضمون أمر اخلدمة رقم  02والقاضي بتأجيل األشغال.

من جهة أخرى ،لوحظ أن أوامر اخلدمة التي تصدرها عمالة تاوريرت (سواء تعلق األمر باألوامر القاضية بتبليغ املصادقة
على الصفقة أو الشروع في األشغال أو تأجيلها أو استئنافها) غير مسجلة وغير مرقمة ،مما يخالف مقتضيات املادة 9
من دفتر الشروط اإلدارية العامة-أشغال.

3 .3التنسيق واإلشراف والتتبع
وقف اجمللس اجلهوي للحسابات ،خالل افتحاصه لألشغال املرتبطة بالتأهيل احلضري ،على نقائص تهم التنسيق والتتبع.
وميكن إجمال هذه النقائص فيما يلي :
غياب التنسيق بني املتدخلني
قامت عمالة تاوريرت بإعداد اتفاقية شراكة بشأن تهيئة الطريق الوطنية رقم  06على مستوى املقطع املوجود مبدينة
العيون سيدي ملوك مببلغ إجمالي وصل إلى  22.5مليون درهم .وقد حظيت هذه االتفاقية مبوافقة بعض الشركاء (وزارة
التجهيز والنقل ،اجلماعة احلضرية العيون سيدي ملوك ،عمالة إقليم تاوريرت) ،إال أن شركاء آخرين لم يوقعوا على
االتفاقية .ومن جهة أخرى ،فإن اللجنة املنصوص عليها في الفصل السابع من هذه االتفاقية لم تضطلع بالدور املنوط
بها واملتمثل في تتبع تنفيذ املشروع.
تقصير املهندسني املعماريني في مهامهم اإلشرافية
مت تسجيل تقصير في املهام اإلشرافية التي يضطلع بها املهندسون املعماريون .ويتجلى ذلك باخلصوص في تغيبهم
باستمرار عن تتبع مختلف األوراش وعن املواكبة الفعلية خملتلف املشاريع وكذا عدم تقدميهم للتصاميم والتعديالت
في الوقت املناسب .وجدير بالذكر أن مجموع األتعاب املستحقة لهؤالء املهندسني ناهزت خالل الفترة  2009-2012مبلغ
تسعة ( )09ماليني درهم.
حتديد أتعاب مهندس معماري اعتمادا على أساس خاطئ
من أجل دراسة وتتبع أشغال الصفقة رقم  19/2009املتعلقة بتهيئة الطريق الوطنية رقم  06على مستوى مدينة
تاوريرت ،أسندت مصالح العمالة هذه املهمة للمهندس املعماري «ر .ح» مبوجب العقد رقم  .04/2010وقد لوحظ بهذا
اخلصوص أنه مت احتساب كلفة الدراسات على أساس املبلغ الكلي للصفقة مبا فيه كلفة األشغال اخلاصة مبنشآت
تتعلق بأشغال الطرق (وضع طبقة السير وأشغال تصريف مياه األمطار) رغم أن مثل هذه األشغال ال يندرج ضمن
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اختصاصات املهندسني املعماريني احملددة مبوجب القانون رقم  16-89املتعلق مبزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث
هيئة املهندسني املعماريني الوطنية.
انطالقا مما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إشراك اجمللس اإلقليمي في تدارس واقتراح املشاريع املبرمجة وإعمال مقاربة تشاركية واضحة مع مختلف
املتدخلني في هذه املشاريع؛
— —العمل على توخي الفعالية عند إعداد وتنزيل اتفاقيات الشراكة وحث الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم؛
— —صياغة دفاتر الشروط اخلاصة والصفقات بصورة واضحة ومبا ينسجم مع األنظمة اجلاري بها العمل؛
— —إعمال أوامر اخلدمة بتأجيل واستئناف األشغال مبا ينطبق مع السير احلقيقي األشغال وفي احترام للمقتضيات
التنظيمية ذات الصلة؛
— —العمل على التطبيق السليم للقوانني واألنظمة املتعلقة بالتعاقد مع املهندسني املعماريني وإلزامهم بإجناز
املهام املتعاقد بشأنها.

ثانيا :تنفيذ املشاريع وحصيلة األشغال
1 .1مشروع تهيئة املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت
قامت مصالح عمالة تاوريرت بإبرام سبع صفقات مببلغ إجمالي وصل إلى  50.053.257,60درهم من أجل تهيئة املمر
الرئيسي ملدينة تاوريرت .وتتمثل أهم املالحظات املسجلة في هذا اإلطار فيما يلي:
غياب أشغال لتصريف مياه األمطار موازاة مع أشغال تهيئة املمر الرئيسي
لوحظ أن أشغال تهيئة املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت املنجزة في إطار الصفقتني رقمي  19/2009و 04/2010لم توازها
أشغال لتصريف مياه األمطار ،إذ إن اجلهة املكلفة بالقطاع لم تعمل على مواكبة املشروع من خالل إجناز أشغال التطهير
السائل .وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن نسبة أشغال التطهير السائل قدرت بالنسبة للصفقة رقم  19/2009في
% 2,79من املبلغ اإلجمالي الصفقة ،أما فيما يخص الصفقة رقم  04/2010فقد بلغت هذه النسبة ما قدره .%2,36
أداء مبالغ غير مبررة
قامت العمالة في إطار الصفقة رقم  19/2009بأداء قيمة كشف احلساب املؤقت رقم  01بواسطة احلوالة رقم 1188
بتاريخ  17دجنبر  2009مببلغ يصل إلى  785.779,20درهم ،في حني أن جدول املنجزات رقم  01حصر بتاريخ  29دجنبر 2009
مبلغ األشغال في  470.767,20درهم ،وهو ما يعني أداء مبلغ غير مبرر يقدر ب  315.012,00درهم مما يخالف مقتضيات
املادة  55من املرسوم رقم  02-99-1087بتاريخ  04ماي  2000باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،وكذا املادة  67من املرسوم رقم  02.09.441بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات احمللية وهيئاتها.
كما لوحظ عند افتحاص كشف احلساب النهائي املتعلق بكل من الصفقتني رقم  19/2009و 04/2010ومقارنتهما
باألشغال احلقيقية املنفذة ،أن عمالة إقليم تاوريرت قامت بأداء مبلغ غير مبرر يقدر ب  203.896,80درهم.
غياب منشئات مت أداء املبالغ املقابلة لها
أظهرت املعاينة امليدانية ألشغال الصفقة رقم  11/2010أن  34نخلة من نوع « »Phoenix – canariensisوالتي مت أداء
قيمتها مبوجب كشف احلساب رقم  01واألخير بتاريخ  20يوليوز ( 2010احلوالة رقم  458بتاريخ  23يوليوز  )2010غير
موجودة بعني املكان ،ويصل املبلغ املؤدى الغير مبرر إلى  612.000,00درهم .كما مت أداء قيمة أشغال غرس  53شجرة من
نوع «البالتان» مببلغ  76.320,00درهم دون أن تكون موجودة بعني املكان.
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جتاوزات في الكميات املنجزة مقارنة مبا هو مضمن بالصفقة
لوحظ عند مقارنة الكميات الواردة بكشف احلساب النهائي والكميات املقررة في جداول الصفقة رقم  19/2009أن هذه
الصفقة عرفت تغييرات مهمة مما يدل على غياب الدقة في حتديد مكوناتها .فعلى سبيل املثال ،عرفت األشغال املرتبطة
بوضع الزليج املتراص نسبة زيادة تتجاوز  %3400في حني أن أشغاال أخرى لم تنجز باملرة كما هو الشأن بالنسبة ألشغال
وضع اخلرسانة امللونة .وجدير ذكره أن هذه التغييرات لم تكن موضوع أمر باخلدمة صادر عن صاحب املشروع كما تنص
على ذلك املادة  51من املرسوم رقم  02.99.1087املذكور أعاله.

2 .2مشروع املسبح البلدي
عرف مشروع إجناز املسبح البلدي تدخل أكثر من طرف دون أن يتم تأطير بلورته وتنفيذه بواسطة آليات مضبوطة
ومحددة.
تعدد املتدخلني وغياب التأطير والتنسيق بينهم
يعتبر ورش تهيئة وهيكلة املسبح البلدي ورشا كبيرا ،إال أنه افتفر إلى تصور واضح حول طبيعة ونوع املسبح والهدف
املتوخى منه ،كما عرف هذا املشروع تدخل طرفني هما عمالة تاوريرت واجلماعة احلضرية تاوريرت من خالل إبرامهما
جملموعة من الصفقات ،لكن دون توقيع اتفاقية بينهما ألجل وضع األهداف وحتديد دور كل متدخل .وقد لوحظ أن كل
طرف نفذ األشغال بصورة أحادية ،مما انعكس سلبا على املشروع برمته وهو ما أكدته املعاينة امليدانية التي أبانت عن
رداءة األشغال املنجزة ،وتأخر في اإلجناز وعدم قابلية املشروع لالستغالل في وضعه احلالي.
إحداث تغييرات مهمة على التصور األولي لألشغال
خالل التنفيذ ،عرف التصور األولي للمشروع الذي أعده املهندس املعماري «ر.ح» تغييرات جوهرية جعلت الدراسة األولية
املنجزة دون أثر ،الشيء الذي انعكس سلبا على تنفيذ الصفقة (رقم  )71/2009التي مت فسخها مبوجب القرار رقم 10/02
بتاريخ  27مايو  2010املصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ  12غشت  .2010ويتمثل التغيير الذي طال التصور
األولي في كون دفتر الشروط اخلاصة وكذا التصاميم املرتبطة باملشروع قد حددت طبيعته في كونه مسبحا مخصصا
للقاصرين إضافة إلى جتهيزات أخرى (منزل للحارس ،وحمامات وغرفة تغيير األلبسة) إال أن التنفيذ مت على أساس تهيئة
مسبح أوملبي.
عدم قابلية املشروع لالستغالل
لم يحقق مشروع املسبح البلدي النتائج املرجوة منه ،حيث متيزت أشغاله بالرداءة وغياب اجلودة كما أن الفضاء اخلارجي
للمسبح غير مندمج في النسيج احلضري للمدينة ،إضافة إلى افتقاره حلائط سياج وملرافق صحية وافتقاده للضمانات
البيئية والصحية ( نظام تصريف وجذب املاء ،لشبكة اإلنارة واملاء  ،نظم األمان واإلغاثة.)... ،
انطالقا مما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تنفيذ املشاريع وفق تصور شمولي ومقاربة تشاركية تتيح ترشيدا لإلمكانيات املادية املسخرةّ؛
— —التحديد الدقيق ألشغال الصفقات قبل الشروع في اإلجناز؛
— —ايالء العناية الالزمة لتتبع األشغال والتأكد من مطابقة األشغال املنجزة ملا هو متعاقد بشأنه؛
— —حمل املقاولني على الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها في دفاتر التحمالت قبل التسلم النهائي لألشغال
وتطبيق اجلزاءات عند االقتضاء.

ثالثا :تدبير بعض النفقات املرتبطة مبيزانية التسيير
لوحظ أن تنفيذ ميزانية التسيير اخلاصة باجمللس اإلقليمي تعتريه مجموعة من االختالالت من بينها:
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أداء مستحقات املاء والكهرباء لفائدة مرافق غير تابعة للميزانية اإلقليمية
بلغت النفقات املتعلقة مبستحقات املاء والكهرباء خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  2012ما يناهز 1,17مليون درهم.
وقد تبني بعد فحص اجلداول التفصيلية الستهالك املاء والكهرباء املقدمة من طرف مصالح االعمالة ،وجود عدد مهم
من عُ قود االستهالك املرتبطة ببنايات ال تندرج ضمن امليزانية اإلقليمية (مثل إقامة عامل اإلقليم ،مقرات قيادات ودوائر
وسكن قياد) والتي تستهلك القدر األكبر من هذه النفقات حيث بلغت نسبتها خالل سنة  2012حوالي .%81
حتمل مصاريف كراء دور سكنية لفائدة موظفني غير تابعني للميزانية اإلقليمية
قامت مصالح العمالة خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  2012بأداء مصاريف تهم اكتراء محالت للسكنى لفائدة
موظفني غير تابعني للميزانية اإلقليمية ،حيث بلغ مجموع هذه النفقات خالل هذه الفترة  594.000,00درهم.
استفادة سيارات غير تابعة للميزانية اإلقليمية من الوقود والزيوت
لوحظ أن عددا من السيارات غير تابعة للميزانية اإلقليمية تستفيد من الوقود والزيوت وهو ما يفسر املبالغ املهمة املؤداة
في هذا اإلطار .فعلى سبيل املثال  %24فقط من مبلغ الصفقة رقم  01/2010للتزود بالوقود والزيوت مت استهالكه من
طرف السيارات التابعة للميزانية اإلقليمية ،في حني أن نسبة  %53استهلكت من طرف سيارات غير تابعة لها والباقي
مت صرفه عن طريق أدونات ال حتمل أية إشارة للجهة املستفيدة.
اللجوء إلى صفقات تسوية بعد التزود مبقتنيات وتركيز الطلبيات بني يدي ممون واحد
لوحظ أن تاريخ الشروع في التزود بالوقود والزيوت غالبا ما يكون قبل تاريخ إصدار األوامر باخلدمة بل وقبل اإلعالن عن
طلبات العروض ،مما يدل على أن مسطرة طلبات العروض شكلية فقط .فمثال بالنسبة للصفقة رقم  ،01/2011فقد مت
اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ  21دجنبر  2010ومتت املصادقة عليها بتاريخ  18فبراير  2011ومت إصدار األمر باخلدمة رقم
 01بتاريخ فاحت مارس  2011في حني أن تاريخ التزود الفعلي بالوقود كان بتاريخ  15شتنبر .2010
كما لوحظ أنه خالل الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2012حصل ممون واحد على نسبة  %88من مجموع طلبيات التزود
بالوقود والزيوت بقيمة إجمالية تصل إلى  2.195.739,34درهم.
تقدمي إعانات دون حتديد لألهداف
تقوم مصالح العمالة بتقدمي إعانات جلمعيات في غياب أي اتفاقية أو حتديد لألهداف من املساعدات املقدمة .كما أن عددا ً
منها تستفيد وبصفة دورية من منح يفوق مبلغها  10.000,00درهم إال أن مصالح العمالة ال تتوفر على حسابات هذه
اجلمعيات ،وذلك عمال ً مبقتضيات الفصل  32مكرر مرتني من الظهير رقم  1.58.376املؤرخ في 15نونبر  ،1958الذي يضبط
مبوجبه حق تأسيس اجلمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.
انطالقا مما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تخصيص اعتمادات امليزانية اإلقليمية للنفقات التي تدخل ضمن اختصاص اجمللس اإلقليمي طبقا ملقتضيات
القانون رقم  79.00املتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم وذلك لتفادي التداخل مع امليزانية العامة؛
— —تفادي اللجوء إلى سندات التسوية فيما يخص التزود بالوقود والزيوت؛
— —وضع معايير دقيقة لالستفادة من اإلعانات والسيما بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات مالية
أوعينية مهمة ،مع مطالبتها بتقدمي حساباتها عند االقتضاء.
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IIIIجواب عامل إقليم تاوريرت ورئيس اجمللس اإلقليمي
( نص مقتضب)

أوال :تصور وبرمجة وتدبير مشاريع التأهيل احلضري
1 .1تصور وبرمجة املشاريع
عدم توفر اجمللس اإلقليمي تاوريرت على مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة
يرجـع عدم إعداد اجمللس اإلقليمي خملطط التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى عدم توفر آليات التأطير والتمويل املالئم
لها ( .).....كما أن البرنامج والوثائق اإلدارية واملطبوعات املتوصل بها من طرف هذه العمالة واملتعلقة بالتأطير اقتصرت
على اجلماعات احلضرية والقروية  ،ولم تشمل اجمللس اإلقليمي.
( . ).....وسيعمل اجمللس اإلقليمي لتاوريرت على إعداد مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة مستقبال متى توفرت
اإلمكانيات املالية الضرورية (.).....
عدم إشراك اجمللس اإلقليمي أثناء إعداد برنامج التأهيل احلضري
ال يتوفر اجمللس اإلقليمي على ميزانية مهمة للتجهيز ،ترقى إلى مستوى متويل ،أو على األقل املساهمة جللب شراكــــات
إلجناز مشاريع سواء في نطاق التأهيل احلضري ،أو فـي غيره من اجملـاالت ،فامليزانية متتصها كتلة األجور التي تصل إلى 80
باملائة  .وحتى بالنسبة لالعتمادات املفتوحة مبيزانية اجمللس اإلقليمي للمساهمة في جزء من برنامج التأهيل احلضري،
لم تنتج عن متويل ذاتي ،بل هي في احلقيقة عبارة عن حتويالت مصدرها مجلس اجلهة الشرقية أو هيآت إدارية أخرى .
وقد مت إجناز دراستني شاملتني لتهيئة مدينتي تاوريرت والعيون سيدي ملوك مرفوقتني بتركيبتيهما املاليتني ،وذلك
بتنسيق مع مختلف املصالح اخلارجية وكذا الهيآت املنتخبة املعنية .).....( .صحيح أنه لم تتم مناقشة مشروعي
التأهيل احلضري ملدينتي تاوريرت والعيون في دوراته العادية أو االستثنائية ،وذلك لألسباب التالية :
— —استحالة حصر التركيبة املالية ملشروع التهيئة نظرا لعدم قدرة العديد من الشركاء على التعهد بصرف
مساهماتهم وفق جدولة زمنية معينة.
— —هزالة فائض ميزانية اجمللس التي ال تتعدى في أحسن األحوال  0.5م درهم تتم برمجتها في جتهيز نقط املاء بالعالم
القروي.
— —عدم إدراج هذه النقطة من قبل رئاسة اجمللس.
(.).....
مشاريع إتفاقيات الشراكة ناقصة الفعالية
إن إعداد هذه اإلتفاقيات كان الهدف منه هو احلصول على مزيد من الدعم إلجناز مشاريع متعلقة بالتأهيل احلضري ملدن
تاوريرت والعيون ودبدو(.).....
بخصوص اإلتفاقية اإلطار من أجل متويل وإجناز مركبني جتاريني برسم سنة  ،2012 - 2010إن جميع الشركاء قاموا بالوفاء
بتعهذاتهم :فقد مت صرف مساهمة اجلهة الشرقية ( 10مليون درهم) ،أما أشغال الصفقتني اخلاصتني مبساهمات وزارة
الداخلية ووكالة اجلهة الشرقية فهي في طريق اإلجناز ( .).....وتعمل هذه العمالة على بذل جميع اجلهود إلنهاء أشغال
هذا املشروع وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن .وبالنسبة لتهيئة الطريق الوطنية رقم  6على مستوى املقطع
الطرقي ملدينة العيون سيدي ملوك ،فقد قامت هذه السلطة مبا يلزم من اتصاالت مع املصالح املركزية واجلهوية واحمللية
حلشد أكبر عدد من الشركاء ،خاصة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي قام بإجناز التصميم املديري للتطهير
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السائل ملدينة العيون سيدي ملوك ،مبا في ذلك تصريف مياه األمطار ،وحررت إتفاقية أولية في هذا الصدد مت إرسالها
إلى املدير اجلهوي للمكتب قصد رصد االعتمادات الالزمة ،لكنها لم حتظ باملوافقة.
غياب تصور شمولي وناجع من أجل إجناز مشاريع التأهيل احلضري
( .).....ومن حيث تنفيذ األشغال بصفة منفردة من طرف الشركاء في إتفاقيتي الشراكة املتعلقتني على التوالي بناء
املركبني التجاريني وتهيئة الطريق الوطنية رقم  6على مستوى مدينة العيون سيدي ملوك ،فإن ذلك يرجع جملال اختصاص
كل شريك .).....( ،ويبقى جميع الشركاء ملتزمون بالوفاء بالتزاماتهم املالية ( .).....من جهة أخرى ،فإن تنفيذ أشغال
املمرين الرئيسيني ملدينتي تاوريرت والعيون سيدي ملوك في إطار مجموعة من الصفقات يرجع باألساس إلى تبسيط
عمليات التدخل لكون تهيئة الشوارع عملية معقدة وتتطلب كثيرا من الوقت.).....( ،
فيما يتعلق بعدم إجناز األشغال داخل اآلجال الزمنية املتعاقد بشأنها من خالل إصدار مكثف لألوامر باخلدمة القاضية
بتأجيل األشغال نظرا لكون أشغال بعض الصفقات لم تكتمل ،مما يتعذر البدء في أشغال أخرى ،فيجب اإلشارة إلى
أن املشاريع املتعلقة بالتهيئة احلضرية تكتسي طابعا خاصا ،إذ يصعب جرد األشغال املرتقبة بالدقة الكافية نظرا
للسرعة التي يكتسيها تنفيذ االعتمادات مع ما ينتج على ذلك من تداخل في االختصاصات وعن سوء ضبط األنظمة
اخملتلفة  : réseaux diversرغم اجملهودات املسبقة مع املصالح ذات االختصاص ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن
اإلكراهات القانونية املتعلقة بتنفيذ امليزانية ،وخصوصا منها ما يتعلق باملصادقة على نقل االعتمادات ،والتي ال تتم إال
في نهاية شهر فبراير من كل سنة ،من شأنه أن يخلق نوعا من الفراغ يصعب تدبيره ،وبالتالي تلجأ مصالح العمالة في
بعض األحيان إلى اإلعالن على بعض الصفقات مع نهاية السنة املالية لتتمكن من االلتزام بالنفقات ذات الصلة قبل
الدخول في السنة املالية املوالية ،أضف إلى هذا أن االعتمادات املرصودة من قبل املديرية العامة للجماعات احمللية لفائدة
امليزانية اإلقليمية هي اعتمادات التزام ،ويتم اإلفراج عنها على أشطر ،وفي كل مرة يجب تهيئ ملف يشمل تعبئة
بطاقة تقنية تتضمن نوعية وكمية األشغال املنجزة مشفوعة بالكشف التفصيلي موقع من طرف املقاولة املناولة
وصاحب املشروع يتم إرساله إلى املصالح املركزية ،وال يتم اإلفراج عن املبلغ املشار إليه في الكشف إال بعد مرور شهرين
في أحسن األحوال .أمام هذه الوضعية ،وبإتفاق مع املتعاقد يتم اللجوء إلى األمر بالتوقف عن األشغال (.).....
وتعتبر املالحظة اخلاصة بإبرام الصفقة رقم  44/2009املتعلقة بالدراسة بعد الشروع في تنفيذ الصفقات رقم 08/2008
و 04/2009و 19/2009جد هامة وستعمل مصالح هذه العمالة على تداركها مستقبال.
غياب مقاربة تشاركية وتعاقدية واضحة
لقد مت إدراج جميع املشاريع الواردة في برنامج التأهيل احلضري وفق مقاربة تشاركية وذلك من خالل االجتماعات املكثفة
التي مت عقدها على مستوى هذه العمالة ومبقرات البلديات املستهدفة وكذا مبقر والية اجلهة الشرقية برئاسة السيد
الوالي ،وكذا بجميع املديريات واملندوبيات واملصالح اخلارجية املعنية ،وبالرجوع إلى املراسالت والتقارير واحملاضر ذات الصلة،
ميكن التأكد من اجملهودات املتواصلة التي قامت بها السلطة اإلقليمية مبعية كافة الشركاء قصد االستفادة من هذا
البرنامج (.).....
أما فيما يتعلق باجلماعة احلضرية العيون سيدي ملوك ،فإن املصالح التقنية لهذه العمالة سبق لها وأن تنقلت إلى
عني املكان ،وذلك لدراسة وتقييم مشروع التهيئة احلضرية الذي أشرفت عليه الوكالة احلضرية مبعية املصلحة التقنية
للعمالة واملصالح التقنية اجلماعية واخلارجية املعنية ،وأفضى هذا التصور إلى غالف مالي قدر آنذاك ب  383.5مليون
درهم ،استحال التعاقد بشأنه لعدم استعداد مجموعة من الشركاء للمساهمة فيه ،ومت حتيينه غير ما مرة ليستقر
في حدود  192مليون درهم.

2 .2تدبير الصفقات العمومية
إجناز األشغال في مناطق مغايرة لتلك املنصوص عليها بالصفقات
( .).....بالنسبة للصفقة  ،26/2011مت اللجوء إلى إجناز األشغال في طريق بركان تافوغالت لكونه شارعا متفرعا عن املمر
الرئيسي ).....( ،ولتوفير ظروف الزيارة امللكية ،التي كانت مرتقبة ملدينة العيون ،بادرت السلطة اإلقليمية بتنسيق مع
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اجمللس البلدي إلى توسيع األشغال إلى شارع بركان تافوغالت ألن إجنازها وفق املساطر ذات الصلة يقتضي عقد دورة
للمجلس اإلقليمي من أجل اقتراح إتفاقية إضافية وعرضها على كافة الشركاء للمصادقة عليها مع ما يتطلبه ذلك
من استصدار رخصة خصوصية من لدن الوزارة الوصية ،واإلعالن عن طلب العروض ،وما ينطبق على هذه الصفقة
ينطبق كذلك على الصفقات رقم  11/2010و 04/2010و 09/2012و).....( .13/2012
تغييرات مهمة في محتوى الصفقات املبرمة أثناء تنفيذها
إن جلوء مصالح هذه العمالة إلى إبرام عقود ملحقة ببعض الصفقات يأتي في إطار القوانني اجلاري بها العمل والتي
تسمح بالزيادات في حجم األشغال إلستكمال املشروع وجعله مفعال عند النهاية .كما أن اللجوء في بعض الصفقات
إلى األشغال اإلضافية مرده لكون هذه األشغال ال تظهر إال أثناء التنفيذ وتلجأ مصالح هذه العمالة إلى هذه الزيادات
طبقا للفصل 51من دفتر الشروط اإلدارية العامة -أشغال:-
حتديد العناصر التقنية ألشغال بعض الصفقات بعد الشروع في التنفيذ
إن أشغال التهيئة احلضرية ).....( ،يصعب ضبطها بالدقة الالزمة نظرا لتعدد املتدخلني في أوقات غير مناسبة كاملكتب
الوطني للماء الصالح للشرب واملكتب الوطني للكهرباء واتصاالت املغرب ،ذلك أنه رغم حرص مصالح هذه العمالة
على تزويدها بتصاميم جرد املنشآت التي يشرفون عليها ،فإنها ال تتزود إال بتصاميم اإلجناز والتي تكون ناقصة في أغلب
األحيان ،أضف إلى هذا عدم مواكبة بعض املواطنني املالكني ملا تقوم به اإلدارة حيث ال يقومون ببعض األشغال القبلية
املتعلقة ببناياتهم ،لعملية التهيئة من قبيل إزالة الدرج اخلارجي  ...الخ.
عدم التنصيص بدفاتر الشروط اخلاصة على مقتضيات مهمة
قامت املقاولة نائلة الصفقة رقم  28/2011بإجناز جميع التجارب اخملتبرية املطلوبة ،فبخصوصEssais sur carreaux
فقد قامت املقاولة بهذه التجارب( . )les 3 testsأما بخصوص التجارب املتعلقة ب  essais sur busesفإن الكمية
املستعملة ضئيلة ومت وضع أنابيب ذات اجلودة العالية .كما أن دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة رقم  13/2012املتعلقة
بتهيئة ممر مدينة العيون (غرس أشجار البالتان) والتي يصل أجل تنفيذها إلى  12شهرا تتضمن صيغة مراجعة األثمان
(الفقرة  28من دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة رقم :)13/2012
بخصوص الصفقة رقم  ،18/2010إن عدم حتديد املواصفات التقنية لعملية حفر اخلنادق التي متد داخلها األسالك
الكهربائية فإن اللجنة التقنية املوسعة املكلفة بتتبع األشغال أعطت األمر للمقاول إلجناز هذه األشغال وفق الشروط
التقنية املتعارف عليها ( .).....ورغم أن دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة  19/2009لم يحدد بشكل دقيق مواصفات
بعض األشغال ،فبالنسبة ملواصفات طبقتي السير والقاعدة فإنها تعتبر محددة سلفا بحكم مقتضيات كناش
التحمالت املشترك ( )CPC, Fascicule n°5 , cahier relatif aux clauses techniques communes aux chausséesالذي
ميثل املرجع الفيصل في حالة حدوث فراغ ما ،كما أن إشراك اخملتبر اخملتص في التتبع النوعي لألشغال مكن من التأكد
من مكونات طبقتي السير والقاعدة مبا في ذلك احلببيات وخصائص احلصى ومؤشر الغنى واخلصائص امليكانيكية.).....( .
وسيتم مستقبال العمل على تدارك جميع النقائص كالتنصيص على وجوب تقدمي تصاميم جرد املنشات املنفذة ،وكذا
اآلجال الزمنية الواجب التقيد بها واجلزاءات املترتبة في حالة عدم اإلدالء بهذه التصاميم مع تفادي نقائص حتديد أنواع
التجارب امللقاة على عاتق املقاوالت املكلفة بالتنفيذ وكذا وثيرة وترددات هذه التجارب.
جلوء متكرر ألوامر اخلدمة بتأجيل األشغال قصد تسوية آجال الصفقات
الصفقة رقم  : 19/2009إن أوامر اإليقاف التي أصدرتها العمالة في إطار إجناز الصفقة رقم  19/2009أملتها مجموعة
من اإلكراهات التي عرفتها الصفقة .فبالنسبة لألمر باإليقاف رقم  ،2فقد كان سببه تعرض صاحب األرض احملاذية
للمدارة ،والذي كما أسلفنا كان قد عبر عن موافقته املبدئية على إجنازها وفق رؤية تشاركية ،لكن املعني باألمر تراجع
عن وعده ،ولفسح اجملال أمام هذه العمالة لثنيه على التعرض على بناء هذه املنشأة  ،دون اللجوء إلى مسطرة نزع
امللكية ،فقد كان من الالزم إصدار أمر التأجيل السالف الذكر.
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بالنسبة لألمر بالتوقف رقم  ،4وأمام بعض املشاكل التي اعترت الدراسة من قبيل احلائط الذي مت بناؤه وهدمه ،عملت
مصالح هذه العمالة على إعطاء األمر بتأجيل األشغال إلى حني دراسة مجموعة من املستجدات صاحبت إجناز هذه
الصفقة.
الصفقة رقم  :04/2009فإن نسبة األشغال املنجزة مقارنة مع فترات اإلجناز تعتبر موضوعية نظرا لكلفة بعض األشغال
وسهولة وضعها ( أعمدة اإلنارة على سبيل املثال) ،وعن األمر بالتوقف فقد أملته ظروف التعاقد مع مكاتب الدراسة
املتعلقة بتهيئة املقطع الطرقي وذلك بعد اإلفراج عن االعتمادات ذات الصلة من قبل املديرية العامة للجماعات احمللية
وكذلك ضرورة انتظار اإلفراج عن اعتمادات األداء التي سبق إرسالها مبوجب الكشفني  1و.2
الصفقة رقم  : 04/2012املتعلقة بتهيئة جوانب املسبح البلدي  :إن عمالة تاوريرت أصدرت األمر رقم  2القاضي بتأجيل
األشغال ألنه فعال كانت أشغال جارية من طرف بلدية تاوريرت ملد قنوات تصريف مياه املسبح .كما أن تأجيل اإلعالن
عن الصفقة كان سيحرم شباب املدينة من االستفادة من املسبح الذي يعد املتنفس الوحيد لهم خالل فصل الصيف.
أضف إلى هذا أن االعتمادات املالية املرصودة لبرنامج التأهيل احلضري هي اعتمادات التزام يفرج عنها على مراحل،
وذلك بعد تهييئ ملف تقني مشفوع بالكشف وبطاقة تقنية معبأة بكميات اإلجناز والكميات املتعاقد بشأنها خملتلف
املنشآت ،يتم إرساله إلى املصالح املركزية التي تفرج على االعتمادات في حدود مبلغ الكشف السالف الذكر ،وذلك
بعد التأكد من محتوى وصحة امللف التقني ،وهذه العملية تتطلب وقتا طويال .أمام هذه الوضعية كانت مصالح هذه
العمالة تلجأ إلى بعض املبررات لتفادي حتميل العمالة صائر فوائد التأخير لفائدة املقاولة.
وبخصوص األوامر باخلدمة غير مرقمة وغير مسجلة ،تعتبر هذه املالحظة هامة وقد عملت مصالح هذه العمالة على
تدارك ذلك باستئناف عملية التسجيل ابتداء من بداية سنة  2013انسجاما مع مقتضيات املادة  9من دفتر الشروط
اإلدارية العامة -أشغال. -

3 .3التنسيق واإلشراف والتتبع
 غياب التنسيق بني املتدخلني في مجال التهيئة احلضرية
( .).....نظرا ملا تتطلبه التهيئة احلضرية في مساهمة املتدخلني في مجاالت املاء والكهرباء والتطهير السائل فإن مصالح
هذه العمالة عملت على إشراك هذه األطراف بشكل فعلي أثناء إجناز األشغال بحيث مت استدعاؤهم مرارا حلضور
اجتماعات الورش إلبداء آرائهم وإجناز بعض األشغال التي تدخل في اختصاصاتهم.).....( .
تقصير املهندسني املعماريني في مهامهم اإلشرافية
( .).....وفيما يتعلق بالتقصير في مراقبة الصفقات ،فإن مصالح هذه العمالة ما فتأت حتث املهندسني املعماريني املناولني
على تأدية واجبهم جتاه العمالة ( ).....وفق ما تقتضيه القوانني اجلاري بها العمل ،إذ قامت أكثر من مرة على فسخ العقود
التي أبان أصحابها على تقصير في أداء واجبهم ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى  ،وفيما يتعلق بتهيئة بعض املقاطع
الرئيسية ،فإن هذه العمالة استعانت بهؤالء املهندسني من أجل إجناز تصاميم تهيئة واجهات املباني املطلة على هذه
املقاطع وهو عمل ،وإن كان ال يدخل ضمن إطار العقود ذات الصلة فيبقى عمال له أهميته في إضفاء جمالية إضافية،
وله أتعاب ال يستهان بها .وفي األخير فإن مصالح هذه العمالة ستعمل مستقبال على تفادي املالحظات التي أبداها
السادة القضاة.
حتديد أتعاب مهندس معماري اعتمادا على أساس خاطئ
إن الصفقة رقم  19/2009التي عهد اإلشراف عليها إلى املهندس املعماري «ح.ر» تضمنت منشآت تتعلق بوضع طبقة
السير ،غير أن نسبة الكميات التي تدخل في إجناز طبقة السير هاته ( )EB et GBBوالتي مت التعاقد بشأنها ال تتعدى 9
باملائة من قيمة الصفقة األصلية ،وبالتالي فهي ال متثل  0.18باملائة من قيمة العقد ذي الصلة املبرم مع هذا املهندس.
هذا ،ورغم إملامنا بأن مثل هذه األشغال ليست من اختصاصات املهندس املعماري ،فقد ارتأت هذه العمالة ،أمام ضآلة
الكميات األصلية والنسبة املتدنية لقيمة العقد ( 2باملائة من قيمة صفقة األشغال) ،عدم اللجوء إلى جتزيء الصفقة
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من خالل اإلعالن عن صفقة أخرى تتعلق بوضع طبقة السير ،خصوصا وأن إجناز املدارة واالنتظار إلى حني إجناز طبقة
السير من شأنه أن يربك حركة املرور من جهة ،ومن جهة أخرى ال بد من االنتظار إلى حني التسلم النهائي للمشروع
األول مخافة إتالف بعض املنشآت املتعلقة بالصفقة األولى ،مما يطرح مشكل تداخل املسؤوليات.

ثانيا :تنفيذ املشاريع وحصيلة األشغال
1 .1مشروع تهيئة املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت
غياب أشغال لتصريف مياه األمطار موازاة مع أشغال تهيئة املمر الرئيسي
إن مشروع تأهيل مدينة تاوريرت ،مبا في ذلك تهيئة األحياء الناقصة التجهيز ،كان موضوع دراسة شاملة سبقت اإلشارة
إليها ،ووعيا منا بأن إجناز نظام تصريف املياه العادمة منها واملطرية هي أولى األوليات ،).....(،وفيما يتعلق بهذا املقطع،
فقد عملت مصالح هذه العمالة على حل مشكل تصريف مياه األمطار من خالل العمليات التالية:
— —سبق لهذه العمالة ،وفي إطار إعمال الصفقة املمولة من قبل وكالة تنمية أقاليم اجلهة الشرقية واملتعلقة
بتوسيع قارعة الطريق من املدخل الشرقي للمدينة ،أن أجنزت قنوات بقطر  400و 500مم لتصريف مياه األمطار
انطالقا من ثانوية عالل بن عبد اهلل حتى واد زا .).....(،
— —بالنسبة للشطر املتواجد وسط املقطع السالف الذكر ،وفي إطار البحث عن شركاء للتأهيل احلضري للمدينة،
قامت شركة العمران بإجناز قناة لتصريف املياه السطحية قطرها  500مم.
— —فيما يتعلق باملدخل الغربي للمدينة ،ونظرا لتواجد مجريني طبيعيني للمياه ،يعامد أحدهما املقطع الرئيسي
للمدينة ،ويوازيه الثاني ،فقد مت االقتصار على إجناز منشآت سطحية لتصريف املياه مع إجناز بالوعات متكن من قذف
املياه في هذه الوديان من نقطة ألخرى.).....( ،
أداء مبالغ غير مبررة
الصفقة  .).....(19/2009أشغال املدارة  :العدد احلقيقي الذي مت احتسابه حلافة الرصيف املتعلق بالثمن رقم  2011هو
 1436,7ومت إجناز منه  1037ب  T4والباقي ب  ، T3ولكون الفرق بني سمكي النوعني ال يتعدى  5سنتمتر  ،فإن جلنة التتبع
لم تالحظ هذا الفرق الذي وقف عليه السادة القضاة ،علما ان هذا العدد مت وضعه في نهاية التصفيف من طرف املقاولة،
التي مت استدعاؤها لتدارك هذا اخللل وذلك باستبدال  T3ب  .).....( T4بالنسبة لبالوعات تصريف مياه األمطار (الثمن،)2019
فإن العدد املنجز هو  10وحدات  ،وقد مت االحتفاظ بأدوات التصفية أثناء القيام بأشغال التزفيت حفاظا على سالمتها،
وقد مت وضعها مؤخرا داخل البالوعات ذات الصلة (.).....
بالنسبة للفصلني  2028و 2029املتعلقني بتزويد وغرس الورود املسماة  ، Athénis et Rosamarinus offinalisفقد مت
غرس  60وحدة من كل نوع ،إال أن غرس هذا النوع جاء في إطار التحضير للزيارة امللكية  ،غير أن تأجيل الزيارة من جهة
وغرس الورود خارج املدار احلضري للمجلس البلدي ،جعلت من عملية التتبع مهمة غير سهلة خصوصا وأن األمر يتعلق
بشجيرات ال تتحمل الظروف املناخية الصعبة كما هو احلال بإقليم تاوريرت.
نظرا لالستعجالية التي طبعت طريقة إعادة احتساب بعض الكميات الواردة في كشف احلساب النهائي املتعلق
بالصفقة رقم  04/2010واملدة القصيرة التي متت فيها هذه العملية أضف إلى ذلك طول املسافة املنتشرة بها هذه
الكميات ،كل هذا جعل من الصعب التحقق من الكميات احلقيقية ومقارنتها بالكميات احملتسبة في التصفية ولقد
قمنا بجرد جلميع الكميات املشار إليها في تقرير السادة القضاة ومت إنزالها في تصميم للتحقق من أماكن تواجدها
ومطابقتها ملا مت احتسابه في كشف احلساب النهائي.
غياب منشئات مت أداء املبالغ املقابلة لها
لقد قامت عمالة تاوريرت بإبرام صفقة  11/2010تتعلق بغرس أشجار من نوع البالتان والنخيل ( )PHOENIXعلى طول
املمر الرئيسي ملدينة تاوريرت مببلغ 940.320,00درهما وقد صدر األمر بالبدء في اخلدمة بتاريخ  24يونيو 2010وحدد أجل
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األشغال في شهر واحد وقد مت التسليم املؤقت بتاريخ  22يوليوز  .2010وخالل فترة الصيانة ،بدأت هذه األشجار بذبول
أغصأنها و( .).....( .).....وقد قامت املقاولة بغرس كل األشجار التي أتلفت للمرة الثالثة وذلك على حسابها كتعويض
للضياع احلاصل نتيجة املرض املذكور.
جتاوزات في الكميات املنجزة مقارنة مبا هو مضمن بالصفقة
إن التغييرات التي عرفتها الصفقة رقم  ).....( 19/2009أملتها ظروف سبقت اإلشارة إليها كمشكل تثبيت املدارة
واملنشآت املرتبطة بها ،وتغييرات أخرى أملتها ظروف موضوعية من قبيل التكسية باخلرسانة امللونة التي تبني أن
إمكانية إصالحها أثناء حدوث تلف في أجزاء منها يطرح مشكل إصالحها أو إجنازها بالطريقة األصلية ،وعليه ،مت
االكتفاء بالزليج املتراص الذي يتم وضعه مباشرة على سرير من الرمل ،بحيث ميكن استبدال أي جزء منه لسبب ما
بطريقة سلسة .أما كمية الردوم املضافة ،فجاءت نتيجة بناء الرصيف من اجلهتني الشمالية واجلنوبية لقنطرة واد زا ،
وعن الزيادة في خدش الطالء فقد همت باخلصوص احلائط الفاصل بني الرصيف والضيعات الفالحية من اجلهتني الغربية
والشرقية في اجتاه قنطرة واد زا  ،حيث ظهرت أثناء األشغال هشاشة طبقة الطالء بسبب امتصاصها للمياه ،مما تعذر
معه صباغتها دون ترميمها من جديد .).....( ،وفي كل األحوال ،ونظرا للتباين الكبير في بعض األشغال ،فإن هذه العمالة
ستتقيد مستقبال مبالحظات السادة القضاة من خالل التدقيق في الدراسة جلعل هذه التغييرات طفيفة.

2 .2مشروع املسبح البلدي
تعدد املتدخلني وغياب التأطير والتنسيق بينهم
عقدت عدة اجتماعات مع اجمللس البلدي قصد رصد االعتمادات الالزمة لتهيئة املسبح البلدي ( .).....إال أن عدم التوقيع
على اإلتفاقية اإلطار حال دون رصد االعتمادات الالزمة من طرف اجمللس البلدي.وأمام هذه الوضعية بادرت العمالة واجمللس
البلدي إلى البدء في اإلجناز وفق االعتمادات املتوفرة وبطبيعة احلال حتت إشراف املهندس املعماري الذي قام بإجناز دفاتر
التحمالت املتعلقة بجميع الصفقات ذات الصلة بالتنسيق الالزم.
إحداث تغييرات مهمة على التصور األولي لألشغال
( .).....مت فسخ الصفقة رقم  71/2009بواسطة القرار  02/2010بتاريخ  27مايو  2010لكون املقاول لم يلتزم بالقيد الزمني
الذي مت اإلتفاق عليه سلفا (. ).....وتزامن هذا القيد الزمني مع التغيرات املهمة التي طالت املشروع مما جعل املقاول غير
قادر على االلتزام به (..).....
عدم قابلية املشروع لالستغالل
إن املسبح في وضعيته احلالية لم يحقق كل النتائج املرجوة منه إال أنه يعرف إقباال ال نظير له خالل فصل الصيف من
قبل شريحة مهمة من شباب املدينة،وأن املشروع كما مت تسطيره سيفي فور االنتهاء منه من االستجابة لتطلعات
السكينة الن تهيئة املسبح تضم مجموعة من احملاور تتعلق بتوسيع فضائه وبناء السياج ووضع اإلنارة واملرافق املوازية
الضرورية ،وبتنسيق مع اجمللس البلدي ،تبذل مجهودات من أجل رصد االعتمادات الضرورية للقيام بعملية اإلجناز).....( .

ثالثا :تدبير بعض النفقات املرتبطة مبيزانية التسيير
أداء مستحقات املاء والكهرباء لفائدة مرافق غير تابعة للميزانية اإلقليمية.
تعتبر إقامة عامل اإلقليم دارا للضيافة مخصصة لالستقبال في كل املناسبات وخاصة الزيارة امللكية لهذا اإلقليم
( .).....وحتى ال تثقل هذه املصاريف كاهل امليزانية اإلقليمية وعمال مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،سيتم مستقبال
إدراج مصاريف استهالك املاء والكهرباء اخلاص بهذه الوحدات في امليزانية العامة.
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حتمل مصاريف كراء دور سكنية لفائدة موظفني غير تابعني للميزانية اإلقليمية.
قام اجمللس اإلقليمي خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ  31أكتوبر 2007باملصادقة على فتح فصل جديد بامليزانية يتعلق
باكتراء دور للسكن ،وذلك إلسكان بعض رؤساء األقسام العاملني بالكتابة العامة للعمالة الشيء الذي قوبل بالرفض
من طرف السلطة اإلقليمية أثناء مناقشة ودراسة مشروع امليزانية لسنة  ،2008وذلك اعتبارا لكون هذه الفئة غير
تابعة للميزانية اإلقليمية ( .).....وأمام هذا قامت مصالح هذه العمالة مبراسلة مديرية الشؤون القانونية والدراسات
والتوثيق والتعاون التابعة لوزارة الداخلية ( مراسلة عدد  927بتاريخ  04مارس  ) 2008للبت في هذا اإلشكال القانوني
الذي تبناه اجمللس ،وكذا شرعية صرفه من قبل اآلمر بالصرف لفائدة رؤساء األقسام ،غير أنه مت تأييد مقرر اجمللس اإلقليمي،
وذلك باملصادقة على امليزانية من طرف الوزارة دون تعديل ( .).....وتنفيذا ملقررات اجمللس وغياب نص صريح يوضح عالقة
مهام رؤساء األقسام باجمللس اإلقليمي ولكون هذه الفئة من املوظفني متارس كل مهامها لفائدة اجمللس اإلقليمي ،قامت
مصالح العمالة باكتراء دور السكن املذكورة لفائدتهم ،ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل على تقليص العدد وصوال إلى
الفسخ النهائي ،ويتبني ذلك من خالل انتقال املبلغ من  129.600.00درهم إلى  64.800.00درهم ،وذلك عبر فسخ العقود
( جتدون رفقته نسخة من قرار فسخ العقد بتاريخ  07فبراير  .) 2013وستعمل مصالح هذه العمالة على تصفية هذه
الوضعية في ما يتعلق باحلاالت املتبقية وفقا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات.
استفادة سيارات غير تابعة للميزانية اإلقليمية من الوقود والزيوت.
( ).....أدى النقص احلاصل في السيارات التابعة للمجلس اإلقليمي إلى االستعانة بسيارات أخرى تابعة للدولة للقيام
مبختلف املهام من تتبع لألشغال واجتماعات تهم اجمللس اإلقليمي ،وبالتالي تزويدها بالوقود والزيوت .وستعمل مصالح
هذه العمالة على احلد من تزويد السيارات بالوسائل الضرورية متى توفر اجمللس اإلقليمي مستقبال على سيارات كافية
تابعة مليزانيته كفيلة لتغطية أنشطته املتنوعة واملتعددة عبر تراب اإلقليم.).....( .
اللجوء إلى صفقات تسوية بعد التزود مبقتنيات وتركيز الطلبيات بني يدي ممون واحد.
إن عملية تزويد السيارات بالوقود عملية يومية ال تتوقف ( ).....وبالتالي فإن تسوية بعض مصاريف الوقود والزيوت مت
استهالكها مسبقا تكون إجبارية وحتمية تفرضها في غالب األحيان املدة املقررة إلصدار طلبات العروض والتي تناهز
تقريبا شهرا أو أكثر ،كما ال ميكن تعطيل مصالح اإلدارة وانتظار مدة طويلة للتزود بالوقود والزيوت ( .).....وأمام هذه
الوضعية وجتنبا قدر اإلمكان اللجوء إلى التسوية ستعمل مصالح هذه العمالة على شراء الشيات ( )Vignettesمن
الشركة املرخص لها بذلك ( )SNTLلتفادي تكرار عملية التسوية.
أما بخصوص تركيز الطلبيات بني يدي ممون واحد فصحيح أن أغلب طلبات العروض اخلاصة بتزويد مصالح هذه العمالة
بالوقود والزيوت ترسوعلى ممون واحد ).....( ،فإن هناك ممون وحيدا دون منافسة في أغلب طلبات العروض اخلاصة بتزويد
الوقود والزيوت ،ويعرض أثمانا تعتبرها اللجنة مناسبة (.).....
تقدمي إعانات دون حتديد األهداف.
إن تقدمي املنح جلميع اجلمعيات احمللية من طرف اجمللس اإلقليمي تبت فيه سنويا اللجنة املكلفة بشؤون امليزانية واملالية
املنبثقة عن اجمللس اإلقليمي لهذه العمالة ،وذلك من خالل دراسة طلبات الدعم املقدمة من طرف هذه اجلمعيات
واعتمادا على معايير أساسية منها وجوب توفر هذه اجلمعيات على برامج أنشطة سنوية والتأكد من تنفيذها إضافة
إلى األنشطة املبرمجة سابقا .).....( .وستقوم مصالح هذه العمالة ،بحث اجلمعيات املستفيدة على تقدمي حساباتها
للجهة املانحة .وكل جمعية ال تقدم بيانا لتوضيح كيفية صرفها لهذه اإلعانات سيتم إقصاؤها.
اخلالصة :عمال مبالحظات السادة القضاة ستعمل مصالح إقليم تاوريرت على:
— — : 1االستفادة مستقبال من كل املالحظات التي أبداها السادة القضاة مشكورين في اجملال التقني واملالي واإلداري؛
— — : 2سيتم العمل على تدعيم املصالح اخملتصة بالعمالة باألطر والكفاءات الضرورية بالتدريج ومتى توفرت
اإلمكانيات لذلك لتقوم بواجبها على الوجه املطلوب ؛
— — : 3إخضاع املصالح املعنية بالعمالة للتكوين املستمر متى توفر ذلك لتمكينها من مسايرة الطرق احلديثة في
تدبير امللفات التقنية واملالية واإلدارية بالعمالة.
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اجلبايات احمللية على مستوى اجلماعة احلضرية وجدة
متتد مدينة وجدة على مساحة تناهز  76كلم ،²وتقع على بعد  60كلم من البحر األبيض املتوسط شماال و 13كلم
من احلدود املغربية – اجلزائرية ،شرقا .وحسب تقديرات املندوبية السامية للتخطيط ،فإن عدد سكان مدينة وجدة ناهز
 475.000نسمة في سنة  ،2012بينما قدرت ساكنتها خالل اإلحصاء العام للسكان والسكنى املنجز في سنة ،2004
بحوالي  400.738نسمة ،أي أن منوها الذميوغرافية سجل تزايدا سنويا بنسبة  ،% 2وأن متوسط كثافتها السكانية
يعادل 6.250نسمة في الكلمتر مربع.
في سنة  ،2012بلغت املداخيل اإلجمالية للجماعة ما يناهز  498,3مليون درهم ،منها  336مليون درهم محصلة في إطار
ميزاينة التسيير ،و 162,3مليون درهم برسم ميزانية التجهيز .بينما بلغت املصاريف اإلجمالية للجماعة ،خالل نفس
السنة 420,9 ،مليون درهم ،منها  336مليون درهم همت نفقات التسيير ،و 84,9مليون درهم تتعلق بنفقات التجهيز.
لذا فإن فائض اجلزء األول من ميزانية اجلماعة خالل سنة  2012أصبح شبه منعدم ( 77,04درهم) .ومن جهة أخرى ،فقد
عرف مجموع املداخيل ارتفاعا ما بني سنتي  2007و 2012بنسبة تناهز  ،% 53في حني ،سجل مجموع املصاريف خالل
نفس الفترة ارتفاعا بنسبة قدرت في .% 57

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
ميكن إجمال أهم املالحظات املسجلة والتوصيات املقترحة حول تدبير اجلبايات احمللية املستحقة للجماعة احلضرية
وجدة ،على النحو اآلتي:

أوال :الرسوم احمللية املرتبطة مبجال التعمير
1 .1مالحظات عامة بخصوص الرسوم احمللية املتعلقة بالتعمير
غياب نظام للمراقبة الداخلية
إن أهمية مداخيل اجلماعة من الرسوم املتعلقة مبجال التعمير ،والتي ناهزت  222,4مليون درهم أي ما يعادل نسبة  % 64من
املبلغ اإلجمالي للمداخيل املقبوضة من طرف املصالح اجلبائية للجماعة خالل الفترة  ،2012 – 2007تقتضي ايالء العناية
الالزمة لضبط ومراقبة الوعاء الضريبي لهاته الرسوم ،وذلك عبر إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل أوال بتحديد
وتوضيح صالحيات مختلف املصالح اجلماعية املعنية بإعداد وتسليم الرخص ذات الصلة ،وثانيا بتقنني وتنظيم آليات
التنسيق الالزمة فيما بينها ،وثالثا بتوصيف وتوزيع مهام املوظفني اجلماعيني العاملني بهذه املصالح.
ذلك ،أن غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية قد أدى إلى سيادة حالة من االرجتالية وعدم القدرة على ضبط هذه العمليات
داخل اإلدارة اجلماعية ،مما ال يساعد على حماية املوارد املالية للجماعة ،بل ومن شأنه أن يفسح اجملال أمام احتمال وقوع
خروقات على جميع األصعدة .ويتجلى هذا األمر على اخلصوص ،باإلضافة إلى املالحظات التي سيأتي بسطها الحقا،
في االختالفات املسجلة بني املعطيات املتعلقة بعدد الرخص املسلمة وتلك املتعلقة باملبالغ املستحقة أو املستخلصة
عنها ،وكذا عدم مطابقة هذه املبالغ مع تلك املضمنة في احلسابات اإلدارية.
مخالفة قواعد حتصيل الديون العمومية
تقوم املصالح اجلبائية باجلماعة بفرض واستخالص مبلغ  100درهم عن تسليم كل رخصة بتغيير اسم املستفيد من
رخصة البناء األصلية ،وتقوم بإدراج هاته املبالغ احملصلة في اخلانة املالية اخملصصة للرسم على عمليات البناء .غير أن
حتديد هذا املبلغ واخلانة املالية املدرج بها ال يبدوصحيحا بالنظر إلى املقتضيات القانونية املقررة في املادة  50من القانون
رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
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وحسب إفادات شسيع املداخيل باجلماعة ،فإن االختالفات املُسجلة بني املوارد املقبوضة من طرفه واملبالغ املضمنة
باحلسابات اإلدارية للجماعة ،ترجع ،من جهة أولى ،إلى أخطاء في تنزيل بعض مداخيل الرسم على عمليات جتزئة األراضي
باخلانة املالية اخملصصة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،وتنزيل مبالغ أخرى مستخلصة عن الرسم على شغل
امللك اجلماعي العام مؤقتا باخلانة املالية اخملصصة للرسم على عمليات جتزئة األراضي .ومن جهة ثانية ،إلى كون اخلازن
اجلماعي يحصر حسابات السنة اجلارية قبل متمها ،ويقوم بإدراج املداخيل املدفوعة إليه في األسبوع األخير من السنة
بحساب السنة املوالية .لكن هذا اإلجراء ال ينسجم ومقتضيات املادتني  25و 43من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها .كما أن التنزيل املالي اخلاطئ لتلك املداخيل مخالف لقواعد
حتصيل الديون العمومية استنادا إلى منطوق املادة  56من القانون رقم  62.99املتعلق مبدونة احملاكم املالية.

2 .2بخصوص الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء
إجناز مشاريع سكنية كبرى دون احلصول على الرخص
قامت شركتي (أ) و(ب) بإجناز مشروعني سكنيني وجتاريني ضخمني بوسط مدينة وجدة دون احلصول على التراخيص
الالزمة لذلك .وحسب إفادات املسؤولني اجلماعيني املكلفني بالتعمير ،فإن اجلماعة ارتأت إرجاء منح هذه التراخيص إلى
الشركة (أ) إلى حني تصفية الوعاء العقاري اخملصص إلقامة مشروعها ،بينما أشارت أن ملف الشركة (ب) معروض على
القضاء اإلداري اخملتص للفصل فيه.
وفي هذا السياق ،فإن الشروع في أشغال التهيئة والبناء دون احلصول على التراخيص الالزمة ،وبغض النظر عن القيمة
واألهمية املؤكدتني ملثل هاته املشاريع ،يعد خرقا ً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل في مجال
التعمير ،والسيما املادة  40من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،واملادتني  2و 57من القانون رقم ²5.90املتعلق بالتجزئات
العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ كما أنه يشكل مساسا ً باحلقوق املالية للجماعة احلضرية التي يتعني
عليها احلرص على مطالبة الشركتني املعنيتني بتسوية وضعيتهما القانونية واستخالص الرسوم املستحقة لفائدتها،
واملقدرة على سبيل املثال بالنسبة للرسم على عمليات جتزئة األراضي الواجب أداؤه من طرف الشركة (ب) مبا يفوق 2,53
مليون درهم (استنادا إلى مبلغ الضمان املنجز من طرف الشركة لفائدة اجلماعة حول النزاع املعروض أمام احملكمة اإلدارية
بوجدة ،الذي يساوي  2.531.250,00درهم) ،وبالنسبة للرسم على عمليات البناء املبرمجة في مشروع الشركة (أ) مبا
يناهز  912,22ألف درهم ،دون احتساب الرسم على عمليات جتزئة األراضي.
جل اإلدارات العمومية ال تؤدي الرسم على عمليات البناء
استنادا إلى سجالت قسم التعمير باجلماعة ،وكذلك املعطيات املقدمة من طرف الوكالة احلضرية بوجدة ،فإن عدد
اإلدارات العمومية التي قامت اللجنة اإلقليمية املكلفة بالبناء والتعمير بدراسة مشاريعها الرامية إلى إقامة بنايات
خالل الفترة  ،2012 – 2007قد وصل إلى  147مشروعا منها  99حصل على املوافقة املبدئية ،و 48مت رفضه ،ومع ذلك
باشرت اإلدارات املعنية تنفيذ عمليات البناء دون التقيد بقرار اللجنة اخملتصة؛ كما أن جل هاته اإلدارات لم تسدد لفائدة
ميزانية اجلماعة املعنية الرسم على عمليات البناء املستحق.
ولئن كانت هذه اإلدارات العمومية تؤدي وظائف ذات نفع عام ،إال أن املشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما
يتعلق بإلزامية حصولها على التراخيص الالزمة قبل الشروع في إجناز أشغال البناء ،ولم يدرجها ضمن الئحة املعفيني
من أداء الرسم على عمليات البناء ،مما يقتضي ضرورة احترامها للقوانني اجلاري بها العمل ،علما أن اإلعفاء من أداء الرسم
املذكور نصت عليه املادة  157من القانون رقم  30.89يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية ،والذي
بقي ساري املفعول إلى نهاية سنة  ،2007وكذا املادة  52من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية والذي
دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يناير .2008
حتسني طريقة تدبير ومراقبة الرسم على شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء
تبني من خالل مراجعة ملفات رخص البناء التي سلمتها اجلماعة ،أن هناك حاالت لم تسلم بشأنها املصالح اجلماعية
املعنية رخصا بشغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء؛ لذا لم تقم شساعة املداخيل باستخالص
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الرسم املفروض على هذه العمليات؛ كما أن اجلماعة ال تفرض ،في جميع احلاالت ،الرسم املفروض على شغل األمالك
اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء عندما يتعلق األمر بالترخيص لعمليات اإلصالح .وبالنظر للعدد املهم لهذا
النوع من الرخص ،والذي وصل على سبيل املثال ،في سنة  ،2010إلى  4.478رخصة ،يتضح احتمال ضياع مداخيل مالية
مهمة على اجلماعة جراء عدم التأكد من استحقاق الرسم املذكور على عمليات اإلصالح والترميم التي ترخص لها.
ولتصفية الرسم على شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء ،تقوم مصالح اجلماعة باحتساب املساحة
املشغولة انطالقا ً من طول واجهة البناية املرخص بتشييدها ،وبتحديد املدة التي ستستغرقها عملية البناء بالنظر إلى
عدد طوابق البناية ،على أساس أن املدة التقديرية الالزمة لبناء طابق واحد هي ثالثة أشهر .ومن ثمة فإن هاته املصالح
تعمد إلى تطبيق الرسم ذي الصلة انطالقا من عدد الطوابق املراد بناؤها ،لكن دون األخذ بعني االعتبار تاريخ تسليم
رخصة شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا إلى املستفيدين ،ملعرفة عدد أرباع السنة التي يستحق عنها الرسم .وهذه
الطريقة املتبعة ال تبدو منسجمة ومقتضيات املادة  182من القانون رقم  30.89املشار إليه أعاله .ذلك أنه بالنسبة
لرخصة بناء طابق واحد مسلمة في ثاني يوم من كل ربع سنة ،وباعتماد مدة ثالثة أشهر املقدرة واملقررة من طرف
املصالح اجلماعية ،فاملفروض إنهاء أشغال البناء في اليوم الثاني من ربع السنة املوالي ،لذا فإن الرسم على شغل امللك
اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء يستحق عن ربعي سنة وليس ربعا واحدا فقط كما هو معمول به في اجلماعة.
وفي هذا الصدد ،فإن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية األنف ذكرها ،وباعتماد  450,00درهم* كمبلغ للرسم على
شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء عن ربع سنة ،كان سيمكن اجلماعة من حتصيل مبالغ إضافية بالنسبة
للرخص ذات الصلة ،واملسلمة بعد اليوم األول من كل ربع سنة خالل الفترة  ،2012–2007تقدر بحوالي  10,66مليون
درهم.

 3 .3بخصوص الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
عدم التحقق من تخصيص األراضي للتأكد من سعر الرسم الواجب تطبيقه
تكتفي املصالح اجلبائية باجلماعة ،في غالب األحيان ،بتطبيق السعر األدنى احملدد في درهمان للمتر مربع لفرض وتصفية
الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،ذلك ،ألنها ال تتوفر على وثائق التعمير التي حتدد بوضوح القطاعات اخملصصة
للمساكن الفردية أو العمارات أو األنشطة االقتصادية...إلخ .وهو ما ال ميكنها من تطبيق السعر املناسب للرسم احملدد
في القرار اجلبائي الساري املفعول ،مع العلم أن هذا السعر حدد بالنسبة لألراضي احلضرية غير املبنية اخملصصة للعمارات
في ثمانية دراهم للمتر مربع ،مقابل درهمنب للمتر مربع بالنسبة لتلك اخملصصة للمساكن الفردية والفيالت .كما أن
عدم تدقيق مصطلح «عمارات» في القرار اجلبائي ،بخصوص عدد طوابق البنايات التي يتعني اعتبارها عمارات أو مساكن
فردية (طابقني أو ثالثة أو أكثر) .يثير لبسا لدى املوظفني اجلماعيني املكلفني بفرض وتصفية هذا الرسم.
عدم القيام بعمليات اإلحصاء السنوي
دون مراعاة لألحكام القانونية املطبقة ،ونخص بالذكر أحكام املادة  93من القانون رقم  30.89سالف الذكر ،واملادة 49
من القانون رقم  47.06املشار إليه أعاله ،ال تقوم املصلحة اجلماعية اخملتصة بإجراء عمليات اإلحصاء السنوي املقررة
قصد التحقق من صحة املعطيات املتوفرة لديها حول األشخاص اخلاضعني للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية،
واملقيدين بالسجالت واجلداول أو قوائم اإليرادات .مما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي لهذا الرسم ،ومن ثم عدم فرض
واستخالص مداخيل مستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة.
عدم إخضاع األراضي موضوع رخص التجزئات للرسم املذكور بخصوص السنوات السابقة لتاريخ
الترخيص بإحداثها
خالفا ً ملقتضيات املادة  88من القانون رقم  30.89املذكور سلفا ،واملادة  42من القانون  47.06املشار إليه أعاله ،ال تقوم
مصالح اجلماعة بفرض واستخالص الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية بالنسبة لألراضي التي يتقدم املنعشون
العقاريون بطلبات احلصول على رخص إحداث جتزئات عقارية بها ،أو بطلبات تغيير تصاميم التجزئات املرخصة سابقا ً أو
بطلبات تغيير أسماء مالكيها ،مع العلم أن هذه األراضي والكائنة داخل املدار احلضري للمدينة لم يشملها من قبل أي
مت احتساب هذا املبلغ على أساس مساحة مشغولة تساوي  30م ²وبتطبيق سعر الرسم احملدد في  15درهم/م.²
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إحصاء ،ولم يتم إخضاعها لهذا الرسم ،ولم يدل أصاحبها بالوثائق الالزمة الستفادتهم من أي إعفاء ،كما أنها قد ال
تستوفي شروط االستفادة من اإلعفاء الكلي الدائم أو املؤقت املنصوص عليه في القوانني ذات الصلة.
وبالنسبة للتجزئات العقارية املرخص بإحداثها قبل فاحت يناير من سنة  ،2008تاريخ دخول القانون رقم  47.06حيز التنفيذ،
والتي يتقدم أصحابها بطلبات احلصول على شواهد املطابقة باستالمها بعد هذا التاريخ ،فإن املصالح اجلماعية اخملتصة
تعتبرها معفاة ،دون سند قانوني ،من أداء الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية إلى حني االنتهاء من أشغال جتهيزها
واستالمها مؤقتا .وبعد ذلك ،يتم فرض الرسم املذكور على هذه التجزئات ابتداء من السنة املوالية لتاريخ االستالم
املؤقت.
هكذا ،وبتطبيق السعر األدنى للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية املقرر في القرارين اجلبائيني للجماعة لسنتي
 2006و ،2008واحملدد بالنسبة ملنطقة الفيالت والسكن الفردي في درهمان للمتر مربع ،وأخذا بعني االعتبار أجل أربع
سنوات لتقادم الرسم ،فإن املبالغ املالية التي قد يكون بوسع اجلماعة فرضها واستخالصها على األراضي التي رخصت
بتجزئتها أو قامت باستالم أشغال جتهيزها خالل الفترة  ،2012–2007تقدر بحوالي  66,18مليون درهم (يساوي مجموع
املبالغ اإلجمالية للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية املستحقة عن أربع سنوات السابقة لتاريخ تسليم الرخص).

4 .4بخصوص الرسم على عمليات جتزئة األراضي
استثناء تكلفة بعض أشغال التجهيز في أسس تصفية الرسم
تكتفي مصالح اجلماعة لتصفية هذا الرسم باحتساب تكلفة أشغال الكهربة والتطهير والطرق ،دون األخذ بعني
االعتبار تكلفة األشغال األخرى التي يتطلبها جتهيز األرض املراد جتزئتها ،والسيما أشغال وضع قنوات املاء الصالح
للشرب ،والربط بشبكة الهاتف وكذا تهيئة املساحات والفضاءات اخلضراء ،وذلك خالفا ألحكام املادتني  169و 173من
القانون رقم  ،30.89وكذا أحكام املواد  60و 61و 63من القانون رقم  ،47.06والتي تنص على أن تصفية الرسم على عمليات
جتزئة األراضي يتم باعتبار تكلفة جميع األشغال التي يتطلبها جتهيز األرض املراد جتزئتها.
وجتدر اإلشارة إلى أن املادة  18من القانون رقم  25.90سالف الذكر تشير إلى أن أشغال جتهيز التجزئات العقارية تشمل
إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات؛ وتوزيع املاء والكهرباء وصرف املياه واملواد املستعملة؛ وتهيئة املساحات غير
املبنية كالساحات واملناطق اخلضراء واملالعب؛ وكذا وصل كل بقعة من بقع التجزئة مبختلف الشبكات الداخلية
للتجزئة؛ ووصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة مبا يقابلها من الشبكات الرئيسية؛ [.]..
وهكذا ،فإن مجموع املداخيل اإلضافية املتعلقة بهذا الرسم ،والتي كان بإمكان اجلماعة حتصيلها لو أنها قامت بتصفية
هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة األشغال التي يتطلبها التجهيز املتعلق بالتجزئات العقارية التي مت تسلمها
مؤقتا خالل الفترة  ،2012 - 2007وعددها  113جتزئة ،تقدر بحوالي  16,3مليون درهم*.
عدم مراقبة التكلفة املصرح بها واملعتمدة في تصفية الرسم
يقوم األشخاص اخلاضعون لهذا الرسم بتقدمي إقرارات حول التكلفة املقدرة إلجناز أشغال جتهيز جتزئاتهم حني إيداع
طلبات احلصول على رخص إحداثها ،وكذا إقرارات مرفقة بالفواتير املتضمنة لتكلفة إجناز هذه األشغال عند تسليم
شواهد املطابقة ،والتي على أساسها يصفى الرصيد املتبقي من الرسم املستحق.
غير أن املصالح اجلماعية املعنية ال تعتمد أية آلية ملراقبة اإلقرارات املتضمنة للتكلفة التقديرية لألشغال املقدمة من
طرف األشخاص امللزمني ،وذلك باالستناد مثال إلى مؤشرات مهنية في مجال جتهيز التجزئات العقارية تتيح التحقق من
مدى واقعيتها ،وال تقوم هذه املصالح كذلك بتطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بحقها في اإلطالع ومراقبة اإلقرارات
للتكلفة احلقيقية لألشغال ،املدلى بها من ِقبل املُلزَمني ،قصد التحقق من صحة املعطيات املضمنة بها ،وبالتالي
مت اعتماد مبلغ  37,72درهم/م ²و 14,44درهم/م ²و 0,64درهم/م ²كأثمنة أحادية لتكلفة جتهيز التجزئات العقارية ،واملتعلقة على التوالي بشبكة املاء الصالح
*
للشرب ،وشبكة الهاتف ،والفضاءات اخلضراء ،واملساوية ملتوسط األثمنة األحادية إلجناز هذه األشغال بالنسبة لعينة مكونة من  38جتزئة عقارية ،مت احتسابها انطالقا ً من
املعطيات املدلى بها من طرف املصالح املعنية (الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بوجدة ،ومصلحة الفضاءات اخلضراء باجلماعة احلضرية وجدة) .وبالنسبة للثمن
األحادي لتجهيز التجزئات العقارية بشبكة الهاتف فقد مت اعتماد متوسط األثمنة األحادية املطبقة من طرف الشركات التي أوكلت إليها مؤسسة العمران تنفيذ هذه
األشغال داخل  7جتزئات عقارية مبدينة وجدة.
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استبيان أو تصحيح األساس املطبق لتصفية الضرائب والرسوم املستحقة ،والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات
واملراجعات الالزمة.
فقد ثبت أن موظفي شساعة املداخيل باجلماعة املكلفني بتصفية الرصيد املتبقي من الرسم املستحق ،ال يتحققون
من كون الفواتير املدلى بها من طرف امللزمني ،ليست جزئية وإمنا نهائية وتشمل جميع األشغال املنجزة لتجهيز التجزئة.
إذ تبينّ على سبيل البيان بالنسبة ألشغال الطرق املنجزة بعدد من التجزئات العقارية التي سلّمت اجلماعة شواهد
تسلمها مؤقتا خالل الفترة  ،2012 – 2007أن عددا ً مهما ً من الفواتير املقدمة من طرف هؤالء إلى املصالح اجلبائية
باجلماعة ال تتضمن أشغاال من الواجب إجنازها كحواشي األرصفة ،وفي بعض األحيان تشير إلى أن األشغال التي
تتضمنها مؤقتة وليست نهائية.
كما أنه ،وعلى إثر إعادة تقييم هذه األشغال من طرف مصلحة الطرق باجلماعة ،اتضح أن التكاليف املصرح بها من
ِقبل امللزمني املعنيني غير حقيقية .ونفس الشيء ،بالنسبة ألشغال التطهير والكهربة التي يُستشف من خالل مقارنة
التكاليف املصرح بها مع املبالغ احملتسبة من طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بوجدة واملكتب الوطني
للكهرباء ،باعتبارهما مكلفني مبراقبة تنفيذ وتسلم هذه األشغال ،عدم مطابقتها حلقيقية األشغال املنجزة.
وبتطبيق سعر  % 5على الفرق بني مجموع تكاليف إجناز شبكات الطرق والتطهير والكهربة املقدرة أو احملتسبة من
طرف مصالح اجلماعة من جهة ،والوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بوجدة واملكتب الوطني للكهرباء من جهة
أخرى ،وتلك املصرح بها بالنسبة ألربعة وثالثني ( )34جتزئة مت استالم أشغال جتهيزها خالل الفترة  ،2012–2007فإن املبالغ
اإلضافية التي كان بوسع اجلماعة حتصيلها بخصوص هذا الرسم تقدر بحوالي  2,3مليون درهم.
عدم إلزام أصحاب التجزئات باإلسهام في نفقات جتهيز وتهيئة الطرق العامة
خالفا ً ملقتضيات املادتني  37و 38من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،وكذا املادة رقم  77من القانون رقم  30.89سالف
الذكر ،ال تلزم اجلماعة أصحاب العقارات املقامة فوقها جتزئات عقارية باإلسهام في نفقات جتهيز وتهيئة الطرق العامة
التي أجنزت بتجزئاتهم أو اجملاورة لها قبل حصولهم على رخص إحداثها.
وتقدر املبالغ املتعلقة مبساهمة أرباب التجزئات اجملاورة للطرق العامة في نفقات جتهيزها وتهيئتها ،التي كان بإمكان
اجلماعة فرضها واستخالصها بالنسبة للتجزئات التي استلمت مؤقتا أشغال جتهيزها خالل الفترة  ،2012 –2007حسب
تقييم املصالح التقنية باجلماعة لألشغال املنجزة من طرفها بحوالي  4,60مليون درهم.
عدم مطالبة املالكني السابقني أو اجلدد للتجزئات العقارية باحلصول على رخص جديدة ،وأداء الرسم
املستحق من جديد
طبقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  25.90املشار إليه سلفا ،فإنه يسقط اإلذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا
أو ضمنيا إذا انقضت ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثالثة أشهر املشار إليها في املادة
الثامنة من نفس القانون ،دون أن يكون اجملزئ قد أجنز أشغال التجهيز املشار إليها في املادة  18من نفس القانون .غير أن
جل املستفيدين من رخص إحداث التجزئات العقارية باجلماعة ال يحترمون هذا األجل؛ بل وإن عددا منهم ،وأحيانا ،بعد
مرور عشرات السنني دون إجناز أشغال التجهيز ،يعمدون إلى تقدمي طلبات متكررة للحصول على رخص بتغيير تصاميم
جتزئاتهم العقارية ،أو إلى تفويت األراضي املرخص لهم بتجزيئها إلى أشخاص آخرين يقومون بإمتام أشغال التجهيز بناء
على رخص بتغيير االسم تسلمها لهم مصالح اجلماعة اخملتصة .وهكذا ،يتم إعفاء هؤالء األشخاص املستفيدين من
رخص بتغيير االسم أو بتغيير تصميم التجزئة ،من أداء الدفعة املقدمة على احلساب والتي قدرها  % 75من مبلغ الرسم
املستحق ،وال يسددون حني انتهاء األشغال إال الرصيد املتبقي من مبلغ الرسم املستحق الذي يصفى باعتبار مجموع
التكلفة احلقيقية لألشغال املصرح بها.
وفي هذا الصدد ،فإن املسطرة املتبعة في تسليم هذه الرخص بتغيير االسم أو بتغيير تصميم التجزئة ،فضال عن كونها
غير منصوص عليها في القانون رقم  25.90سالف الذكر ،تعتبر مخالفة ألحكام املادة  11من هذا القانون عندما يأتي
الترخيص بالتغيير املقصود بعد انقضاء أجل ثالث سنوات من تاريخ تسليم الرخص بإحداث التجزئات ذات الصلة ،والتي
تصبح الغية بحكم القانون بعد األجل املذكور دون أن يكون اجملزئ قد أجنز أشغال التجهيز .ومن ثمة ،فإنه يتعني على
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اجلماعة مطالبة املالكني السابقني أو اجلدد لألراضي التي مت الترخيص بتجزيئها منذ أزيد من ثالث سنوات دون إجناز أشغال
جتهيزها ،بتقدمي طلبات احلصول على رخص بإحداث التجزئات وأداء الرسم املستحق من جديد.
 عدم احترام املقتضيات املتعلقة بالتجزئات التي تنجز أشغال جتهيزها على أقساط
لوحظ بالنسبة للتجزئات العقارية املنجزة على أقساط ،أن اجملزئني املعنيني ال يتقيدون بالشروط املنصوص عليها في
الفصل الرابع (املواد من  37إلى  )42من القانون رقم  25.90املشار إليه سلفا ،والسيما ما يتعلق بتقدمي برنامج يحتوي
على بيان تقسيط األشغال مع تقدير تكلفتها؛
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —التسريع في وضع نظام معلوماتي كفيل بضبط أعداد مختلف الرخص املسلمة في مجال التعمير وبتتبعها
في جميع املراحل التي متر منها؛
— —إعادة النظر في طريقة تدبير اجلماعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية وذلك من خالل القيام بإحصاء
شامل للملزمني وتبيان أسس فرض الضريبة والتأكد من اإلعفاءات اجلزئية أو الكلية؛
— —مراجعة األسس املعتمدة في فرض الرسم على جتزئة األراضي ليتالءم واملقتضيات القانونية اجلاري بها العمل؛
— —تنظيم شساعة املداخيل بشكل يضمن الفصل بني مهام حتديد الوعاء والتصفية من جهة ،ومهمة
االستخالص من جهة أخرى ،وإجناز دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لتدبير املداخيل؛
— —التنسيق مع مصالح اجلماعة واملصالح اخلارجية لإلدارة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وحتيينه بشكل
منتظم؛
— —تفعيل اجلماعة للصالحيات اخملولة لها قانونا في مجال تدبير اجلبايات احمللية.

ثانيا :الرسوم املرتبطة بتدبير بعض املرافق العمومية
1 .1بخصوص الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء البيع بسوق اجلملة للخضر والفواكه
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات تراجعا كبيرا ملنتوج الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء البيع باجلملة للخضر
والفواكه منذ سنة  ،2011حيث حصلت اجلماعة في سنة  2010مبلغا وصل إلى حوالي  4,67مليون درهم ،لكنه تقلص
في السنة املوالية بنسبة قدرها  % 42ولم يتعد  2,72مليون درهم ،ثم استمر في االنخفاض واستقر في  2,33مليون
درهم في سنة  .2012وميكن اعتبار هذا التراجع مناقضا لتطور الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك في مدينة
وجدة ،وأيضا ً لنموها الدميغرافي (احملددين من طرف املندوبية السامية للتخطيط) ،واللذان سجال ارتفاعا متواصال خالل
الفترة .2012 – 2007
وجتدر اإلشارة إلى أن اإلدارة اجلماعية املكلفة بتدبير سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه ،ودون تقدمي تبريرات مقنعة ،قد
تخلت عن استعمال «امليزان العمومي» ( )Pont – basculeأثناء عملية تصريح املورٍدين مبنتجاتهم من اخلضر والفواكه،
صرفت من طرف
وأصبحت تعتمد ،فقط ،على تقديرات بالعني اجملردة ألوزان هذه املنتجات رغم املبالغ املالية املهمة التي ُ
اجلماعة لتجهيز السوق بامليزان املذكور .ثم إن هذه الطريقة املعتمدة حتول دون حتديد األوزان احلقيقية للخضر والفواكه
الواردة على السوق ،والتي على أساسها ،باإلضافة إلى أصناف املنتجات ،ميكن مراقبة صحة األسس املعتمدة في تصفية
واستخالص الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء أسواق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه ،مما يزيد في نهاية املطاف من
مخاطر ضياع نسبة مهمة من املداخيل اجلماعية ذات الصلة.
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2 .2بخصوص الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء أسواق السمك
عدم حتقيق أي مدخول من استغالل هذا املرفق
حققت اجلماعة في سنة  2007مدخوال فاق مبلغ مليوني درهم من الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء أسواق السمك،
ومبلغ  960ألف درهم خالل سنة  ،2009إال أنه بعد شروع املكتب الوطني للصيد البحري في استغالل هذا املرفق اعتبارا
من  13غشت  ،2009تنفيذا ً لالتفاقية املبرمة في هذا الصدد مع اجلماعة ،لم تعد هذه األخيرة حتقق أي مدخول من
الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء سوق السمك.
وحسب املعطيات املضمنة بتقارير أنشطة سوق اجلملة لبيع السمك بوجدة واملدلى بها من طرف مديرها ،فإن الرسوم
املفروضة على مداخيل وكالء سوق السمك احملصلة من طرف املكتب الوطني للصيد البحري ،ناهزت في سنة 2010
مبلغ  3,8مليون درهم ،وهو ما يشكل ارتفاعا مهما بلغت نسبته  % 89مقارنة بالسنة املرجعية  2007التي حققت
خاللها اجلماعة أعلى مدخول من استغاللها املباشر لهذه السوق.
لكن املالحظ أن تلك الرسوم أصبحت تتقلص ،بعد ذلك ،سنة تلواألخرى ،فلم تتعد  3,71مليون درهم في سنة 2011
ثم  3,4مليون درهم في سنة  ،2012وذلك تبعا لتراجع القيمة اإلجمالية لكميات األسماك املروجة في السوق والتي
عرفت على النقيض منوا مضطردا ،إذ ارتفعت من 5.428طن سنة  2010إلى  5.587طن سنة  2011أي بزيادة  159طن ،ثم
وصلت إلى  6.201طن سنة  2012أي بزيادة  614طن .وهو ما ال ينسجم ،كذلك ،مع تطور الرقم االستداللي لألثمان عند
االستهالك في مدينة وجدة وأيضا ً لنموها الدميغرافي ،واللذان سجال ارتفاعا ً متواصال ً خالل الفترة  ،2012 – 2007كما
سبقت اإلشارة إليه.
عدم قيام اجلماعة بتفعيل صالحياتها في مراقبة تدبير سوق اجلملة لبيع السمك
حددت االتفاقية املبرمة بني اجلماعة واملكتب الوطني للصيد البحري ،التزامات وحقوق الطرفني فيما يخص عمليات
تسليم املرفق اجلماعي وإعادة بنائه وتدبيره وتسييره ،وكذا مراقبة تنفيذ وتتبع سير هذه العمليات؛ ونصت باخلصوص على
تكوين األجهزة اإلدارية املسيرة ملرفق السوق من إدارة عامة تقوم مبهام التسيير التقني واإلداري واملالي ،وجلنة املتابعة التي
لها دور تقريري أساسي ،وجلنة استشارية للتدبير .وفي هذا الصدد ،خول للجماعة حق املشاركة في ممارسة الصالحيات
التقريرية من خالل ممثليها بلجنة املتابعة ،وكذا حق النظر واإلطالع بشكل مباشر على جميع العمليات املشار إليها.
وأوضحت االتفاقية ،كذلك ،كيفية توزيع فائض املداخيل احملققة عن استغالل السوق ،بعد تسديد كل النفقات املرتبطة
بالتسيير وعمليات جتديد وصيانة املرفق اجلماعي ،في اقتسامه بالتساوي بني الطرفني إلى غاية استرجاع املكتب الوطني
للصيد البحري كل املبالغ التي استثمرها في إعادة هيكلة هذه السوق وذلك داخل أجل  20سنة ،على أن يتم بعد ذلك
حتديد طريقة جديدة القتسام هذا الفائض .وأشارت االتفاقية كذلك إلى استفادة اجلماعة من مستحقاتها املالية عبر
حتويل سنوي إلى حسابها البنكي.
إال أن اجلماعة لم تشارك بأي ممثلني لها في األجهزة اإلدارية املسيرة ملرفق السوق ،مما يعني تقصيرها في ممارسة املهام
اخملولة إليها في تدبير املرفق ومراقبة عمليات تسييره ،والفحص واملصادقة على احلسابات وكذا على التقرير السنوي
املتعلق بالتسيير التقني واملالي لهذا املرفق اجلماعي .ثم إن اجلماعة ،ورغم كونها لم تتوصل بأي حتويل مالي من املكتب
الوطني للصيد البحري يتعلق بتقسيم فائض مداخيل هذا املرفق اجلماعي منذ إسناد تدبيره إليه ،لم تعمد باملقابل
إلى إعمال حقها في اإلطالع على الوثائق احملاسبية املتعلقة بعمليات تنظيم املعامالت التجارية واستخالص الرسوم
املفروضة عليها ،وذلك قصد املطالبة ،عند االقتضاء ،بحقوقها املالية أو بعرض هذا األمر على اجلهات اإلدارية اخملتصة
لتسوية وضعية هذا املرفق اجلماعي إداريا وماليا.

3 .3بخصوص استغالل املسبح اجلماعي
ضعف عائدات املسبح اجلماعي
لم تقم اجلماعة في موسم  2009بإيجار املسبح البلدي بعد فسخ عقد الكراء واسترجاعه من املسير السابق؛ وبلغت
مداخيل منتوج االستغالل املباشر له من طرف اجلماعة  22.500,00درهم فقط ،أي بتراجع يناهز  127.500,00درهم مقارنة
بسنة  .2008ويرجع انخفاض هذه العائدات ،بشكل عام ،إلى سوء تدبير اجلماعة مللف املسبح اجلماعي ،وباخلصوص إلى
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عدم وضع خطة بديلة تتضمن تدابير واضحة كفيلة بإعداد األرضية املواتية لتطبيق التسيير املباشر لهذا املرفق .وذلك
بهدف ضمان تأمني خدمة الئقة للمرتفقني من جهة ،وحتقيق عائدات مالية مناسبة من جهة ثانية.
أما بخصوص موسم  ،2010فإن وضع هذا املرفق لم يتغير عن سابقه ،ألن اجلماعة لم تقم باستغالله وإيجاره ،حيث برر
ذلك بتأخر إنهاء األشغال واإلصالحات باملسبح إلى يونيو .2010ونتيجة لسوء تدبير ملف تفويت هذا املرفق والتأخر في
إعداده وجتهيزه داخل اآلجال املناسبة قصد فتحه أمام املرتفقني واستغالله بشكل مناسب ،ضاعت على اجلماعة موارد
مالية لسنتني متتاليتني تناهز  277ألف درهم بالنظر ملبلغ اإليجار السنوي لسنة  2008احملدد في  150.000,00درهم.
مخالفة مقتضيات دفتر التحمالت بخصوص إبرام عقد جديد إليجار استغالل املسبح البلدي
استجابة ملا ورد في اإلنذار الذي وجهته شركة (ج) بواسطة محاميها إلى مصالح اجلماعة (عدد  14351/18مايو )2012
تدعي من خالله عدم متكنها من استغالل املسبح البلدي خالل موسم  ،2011قامت اجلماعة بإبرام عقد جديد مع
الشركة ميتد من  03غشت  2012إلى  02غشت  2015عوضا عن العقد السابق؛ وبذلك تكون اجلماعة قد أضافت سنة
كاملة من االستغالل لصالح الشركة املسيرة لهذا املرفق.
اعتمد التخاذه على تطبيق االقتراح الوارد مبحضر االجتماع اخلاص بدراسة وضعية تدبير مرفق املسبح البلدي،
هذا اإلجراء ِ
والذي انعقد مبقر والية اجلهة الشرقية بتاريخ  31يوليوز  2012بعد إحالة املوضوع على سلطة الوصاية ،تنفيذا لتوصية
من طرف جلنة مختلطة قامت مبعاينة هذا املرفق بتاريخ  12يونيو .2012وحسب نتائج املعاينة ،فإن الشركة لم تتمكن
من استغالل املسبح رغم أدائها مبلغ اإليجار السنوي عن موسم  ،2011وإمتامها ألشغال الترميم التي تعهدت بإجنازها.
غير أن التدقيق في الوثائق املرتبطة باملوضوع أسفر عن تسجيل مجموعة من االختالالت التي اتسم بها تدبير هذا امللف
ميكن بسطها كاآلتي:
— —عدم حرص اجلماعة على تتبع عملية الشروع في استغالل املسبح البلدي ،والتأكد من إجناز اإلصالحات احملددة قبل
الشروع في االستغالل؛
— —عدم تفعيل اجلماعة كل صالحياتها ملراقبة املرفق خاصة تلك املرتبطة باملكتب الصحي والشرطة اإلدارية ،وترددها
في التعامل بشكل قانوني وصارم مع مطالب املكتري ،بل وخضوعها غير املبرر إلنذاره وسعيها املتسرع إلى إيجاد
حل ودي ملشكل لم تتأكد من حصوله ،حتت ذرائع تخالف املقتضيات التنظيمية احملددة في دفتر التحمالت؛
— —اعتبار اجلماعة املكتري متضررا وجب تعويضه دون تبرير ذلك ال من الناحية التقنية أو القانونية؛
— —إعفاءه من أداء إيجار سنة كاملة واعتباره لم يكتر املرفق خالل سنة  ،2011مبقتضى إلغاء العقد األول وإبرام عقد
جديد لفائدته يبتدئ سنة .2012
ونتيجة لكل هذا وقع إحلاق ضرر باحلقوق املالية للجماعة يتمثل في عدم استخالصها ملبلغ  161.000,00درهم مستحق
عن عملية إيجار املسبح برسم سنة .2011
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —التسريع في وضع نظام معلوماتي كفيل بضبط أعداد مختلف الرخص املسلمة في مجال التعمير وبتتبعها
في جميع املراحل التي متر منها؛
— —تتبع تطبيق مقتضيات كناش التحمالت املتعلق باملسبح اجلماعي لتفادي ضياع حقوق اجلماعة والسهر
على احترام حقوق املرتفقني؛
— —التفعيل السليم ملقتضيات االتفاقية املبرمة مع املكتب الوطني للصيد البحري للتأكد من حقيقة النتائج
املصرح بها وتوزيع عائدات املرفق مبا يضمن حقوق اجلماعة وعند االقتضاء طلب مراجعتها.
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ثالثا :الرسوم والواجبات األخرى
1 .1بخصوص الرسوم والواجبات املفروضة على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
عدم إخضاع امللزمني للرسوم والواجبات املتعلقة مبزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
استنادا إلى الئحة املقاوالت املرخصة واملستغلة لرخص النقل العمومي للمسافرين التي لها نقطة االنطالقة مبدينة
وجدة ،املدلى بها من طرف املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل ،يبلغ عدد هذه املقاوالت  86مقاولة ،وحسب تصريحات
مسؤولي املصلحة اجلبائية املكلفة بالرسوم املتعلقة بنشاط النقل العمومي ،فإن اجلماعة لم تتخذ التدابير الالزمة
لفرض الرسوم الواجبة عليهم مبقتضى القانون ،ال سيما مراسلة السلطات اإلدارية اخملتصة املشرفة على قطاع النقل
العمومي بواسطة احلافالت ،للحصول على البيانات الضرورية حول املمارسني لهذا النشاط االقتصادي.
كما لم تقم اجلماعة باتخاذ أي إجراء من أجل فرض الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين
طبقا للمادة  70من القانون رقم  30.89املشار إليه أعاله ،والذي الزالت مقتضيات بابه الثاني عشر سارية املفعول
وفقا ألحكام القانون رقم  39.07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات
احمللية ،وال سيما مراسلة السلطات اإلدارية اخملتصة املشرفة على قطاع نشاط النقل العمومي بواسطة سيارات األجرة
واحلافالت للحصول على البيانات الضرورية.
تقادم بعض الديون اجلماعية املتعلقة بالرسوم والواجبات املذكورة
أصدرت اجلماعة أوامر باستخالص الديون املتعلقة بالرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة ،وبواجبات وقوف
العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين ،وباسترجاع صوائر التنظيف (تطهير السيارات) ،برسم السنة املالية 2007
حتت أرقام  72و 73و 74بتاريخ  28دجنبر  2011على التوالي ،لكن اخلازن اجلماعي رفض التكفل بها معلال ذلك بعدم احترام
اجلماعة لآلجال املقررة في املادة  129من القانون رقم  47.06سالف الذكر .وبلغ عدد امللزمني املبينني في هذه األوامر
باالستخالص  429ملزما يدينون للجماعة مبا قدره  205.850,00درهم بخصوص الرسم املفروض على استغالل رخص
سيارات األجرة ،و 107.710,00درهم بخصوص واجبات وقوف العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين24.300,00 ،
درهم بخصوص استرجاع صوائر التنظيف.
كما قامت اجلماعة بإصدار أوامر بالدخل رقم  74و 75و ،76وأرسلتها إلى اخلازن اجلماعي بتاريخ  31دجنبر  2011قصد
التكفل باستخالص املبالغ املستحقة لفائدة اجلماعة برسم السنوات املالية  2008و 2009و ،2010والتي بلغ قدرها
 1.129.800,00درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين ،و 417.160,00درهم بالنسبة للرسم املفروض
على وقوف العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين ،و 97.770,00درهم بشأن استرجاع صوائر التنظيف؛ غير أن اخلازن
اجلماعي رفض التكفل باستخالص مستحقات اجلماعة بخصوص سيارات األجرة بصنفيها ،وعلل ذلك بضرورة تعريف
امللزم ،أي صاحب الرخصة ،باالسم والعنوان وبطاقة التعريف الوطنية .وحسب التحريات وإفادات مسؤولي املصلحة
اجلبائية املكلفة بالرسوم املتعلقة بنشاط النقل العمومي ،يبلغ عدد سيارات األجرة التي ال تتوفر اإلدارة اجلماعية على
أرقام بطائق التعريف الوطنية ملالكيها ،والتي جتهل ،أحيانا كذلك ،عناوينهم 37 ،سيارة ،وقد كان هذا العدد يساوي 34
سيارة خالل سنتي  2008و.2009
وأدلى شسيع املداخيل بوضعية محينة الستخالص هذه الديون ،يستفاد منها أن الئحة املدينني للجماعة مببالغ مالية
تخص السنة املالية  2007قد تقلصت إلى حدود  294ملزما يدينون للجماعة مبا قدره  154.000,00درهم تتعلق بالرسم
املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة ،و 80.830,00درهم تتعلق بواجبات وقوف العربات املعدة للنقل العمومي
للمسافرين.
وباملقابل لم تبادر املصالح اجلبائية باجلماعة مطلقا إلى إلزام أصحاب ومستغلي رخص حافالت النقل العمومي بأداء
الرسم على النقل العمومي للمسافرين ،وكذا الرسم على وقوف العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين .ومبا أن
عدد هؤالء امللزمني قد بلغ  86مقاولة ،ومن املفروض أنهم يدينون للجماعة مببالغ تصل في حدها األدنى إلى ما قدره
 653.600,00درهم* بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين ،و 247.680,00درهم بالنسبة للرسم على وقوف
مت اعتماد احلد األدنى واألقصى لهاته املبالغ نظرا لغياب املعطيات الالزمة لتصنيف احلافالت املسجلة لدى املديرية اجلهوية للنقل والتجهيز بوجدة .املبالغ الدنيا
*
توافق تطبيق السعر األدنى احملدد بالنسبة للحافالت من الصنف ج ،واملبالغ القصوى توافق تطبيق السعر األعلى احملدد بالنسبة للحافالت من الصنف أ.
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العربات املعدة للنقل العمومي للمسافرين .وأخذا باالعتبار مبلغ  14.400,00درهم أدته شركة ( )Cتلقائيا عن استغاللها
لثالثة رخص فقط ،فإن املبالغ اإلجمالية املستحقة عن هذين الرسمني لفائدة اجلماعة تناهز في حدها األدنى ما قدره
 886 880,00درهم.
ومن جهة أخرى ،ومبا أن الديون اجلماعية املتعلقة بالرسوم والواجبات املفروضة على مزاولة نشاط النقل العمومي
للمسافرين ،تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها ،طبقا ملقتضيات املادة  160من القانون رقم
 47.06املشار إليه أعاله ،واملادة  123من القانون رقم  15.97مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية ،فإن املبالغ املستحقة
واحملتسبة طبقا لألسعار احملددة في القرار اجلبائي واملقدرة في  1,15مليون درهم ،تكون قد تقادمت كلها أو جزء منها*
بحكم القانون خالل الفترة .2012 – 2007

2 .2بخصوص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
عدم ضبط الوعاء الضريبي املتعلق بالرسم
لقد أدى انعدام التنسيق بني املصالح اجلماعية املعنية بتحديد الوعاء الضريبي للرسم (قسم الشؤون االقتصادية
واالجتماعية وقسم تنمية املوارد املالية) إلى تضارب معطيات تلك املصالح حول األشخاص امللزمني بهذا الرسم .فقد
أكد رئيسا هاذين القسمني أن الرخص املسلمة إلى أصحاب محال بيع املشروبات ،لم تكن تتوصل بها املصالح اجلماعية
إال ابتداء من فاحت يناير .2010
ومن خالل مقارنة الالئحتني املدلى بهما من طرف القسمني املذكورين بخصوص األشخاص اخلاضعني لهذا الرسم ،يتبني
أن كلتيهما تتضمن عددا من هؤالء امللزمني غير مسجل باألخرى.
تقصير اجلماعة في فرض واستخالص الرسم
خالل الفترة املمتدة من فاحت يناير  2007إلى غاية فاحت يونيو 2009سلم قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية باجلماعة
 63رخصة لفتح محالت بيع املشروبات ،في حني لم يتم إخضاع أصحاب هذه احملالت للرسم على محال بيع املشروبات،
باإلضافة إلى الرسوم التي تكون لها عالقة بنشاط احملالت املذكورة ،ونخص بالذكر الرسم املفروض على شغل األمالك
اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية ،وفي بعض احلاالت ،الرسم املفروض على شغل األمالك
اجلماعية العامة مؤقتا مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية.
ومعلوم أن الديون اجلماعية تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها ،طبقا ً ملقتضيات املادة  160من
القانون رقم  ،47.06واملادة  123من القانون رقم  15.97سالف الذكر؛ وعليه فإن الرسوم املذكورة واملستحقة على امللزمني
املعنيني عن الفترة احملددة آنفا (من فاحت يناير  2007إلى فاحت يونيو ،)2009والتي لم تتخذ املصالح اجلبائية باجلماعة أي إجراء
من شأنه قطع أو توقيف هذا التقادم ،تكون ،بتاريخ فاحت يونيو ،2013قد طالها التقادم بحكم القانون.
ومن جهة أخرى ،ولئن كان املبلغ الثابت املستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للرسم على محال بيع املشروبات قد
مت حذفه مبوجب القانون رقم  ،47.06إال أن املصالح اجلماعية املعنية لم تدل مبا يثبت أداء عدد من املستفيدين من الرخص
املسلمة في سنة  2007لهذا املبلغ عند افتتاح مؤسساتهم.

3 .3بخصوص الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية مؤقتا مبنقوالت أو عقارات ترتبط مبمارسة
أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية
صادق مجلس اجلماعة خالل سنة  2006على دفتر حتمالت لتنظيم االستغالل املؤقت للملك اجلماعي اخلاص باللوحات
اإلشهارية ،ومت تعديل هذا الدفتر في مناسبتني سنتي  2007و .2009وقد أسفرت مراقبة تدبير اجلماعة بخصوص هذا
األمر عن تسجيل املالحظات التالية:

*

في حالة قيام امللزمني باألداء بالرغم من التقادم القانوني
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تسليم اجلماعة لقرارات الترخيص بشكل مباشر ال يوفر لها أفضل العروض
قامت اجلماعة بتسليم قرارات لالستغالل املؤقت للملك اجلماعي باللوحات اإلشهارية باللجوء إلى تطبيق مقتضيات
الفصل الثاني مكرر من دفتر التحمالت املراجع سنة  ،2007والذي متت املصادقة عليه من طرف والي اجلهة الشرقية
بتاريخ  15غشت  .2007وقد استمر العمل بهذا الفصل في دفتر التحمالت لسنة  ،2009والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا ً
من  28مايو  .2009وحيث إن هذا الفصل قد اشترط اللجوء إلى الترخيص املباشر من طرف الرئيس ،في حالة تقدمي منتوج
جديد من شأنه إضفاء اجلمالية على املدينة ،إال أن معظم قرارات الترخيص همت لوحات من الفئة الكبيرة قياس (،)4×3
وهو ما يتضح من خالله أن األمر يتعلق بنفس املنتوج الذي مت الترخيص به منذ البداية.
وقد لوحظ في هذا الصدد ،أن منح التراخيص بصفة مباشرة بناء على طلبات الشركات ،وإن متت دراسة عروضها من
طرف جلان مكونة لهذا الغرض ،يتسبب في حرمان اجلماعة من إمكانية حتقيق مداخيل إضافية لو مت اللجوء إلى مسطرة
طلب العروض وإعمال مبدأ املنافسة التي من شأنها حتقيق الشفافية وتوفير أفضل العروض املالية.
الترخيص وجتديد الترخيص باستغالل لوحات إشهارية دون اإلعالن عن طلب عروض
رخصت اجلماعة لشركة ( )Xمبوجب القرار رقم  8بتاريخ  26يوليوز  2006باستغالل  62لوحة من احلجم الكبير ( ،)4×3على
أساس أن هذه اللوحات أحادية الرؤية .إال أن املعاينة امليدانية أبانت أن هذه اللوحات هي في الواقع ثنائية الرؤية كما هو
احلال بالنسبة لباقي اللوحات موضوع التراخيص األخرى.
كما أن الترخيص لهذه الشركة بطريقة مباشرة دون تفعيل مسطرة طلب العروض يخالف مقتضيات دفتر التحمالت
لسنة  ،2006والذي لم يكن قد خضع للتعديل آنذاك ،وكان ينص على طريقة وحيدة للترخيص ،وهي طلب العروض طبقا
ملقتضيات املرسوم رقم  2.99.786املؤرخ في  27شتنبر  1999بتغيير املرسوم رقم  2.76.576بتاريخ  30شتنبر  1976املنظم
حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها ،وكذا وفقا للمسطرة املنصوص عليه في املرسوم رقم  2.98.482بتاريخ  30ديسمبر
 1998املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها.
ومن جهة أخرى ،قامت اجلماعة بتجديد الترخيص للشركة مبوجب القرار رقم  19بتاريخ  08دجنبر 2012الستغالل هاته
اللوحات ملدة خمس ( )05سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية صالحية القرار السابق .وقد حددت الواجبات السنوية في
 16.000,00درهم عن كل لوحة ،لكن دون االعتماد على أية معايير موضوعية ،إذ يبدوهذا السعر منخفضا مقارنة مببلغ
الواجبات املعتمدة في القرارات املسلمة خالل سنتي  2010و ،2011واحملددة في  26.000,00درهم عن كل لوحة .لذا فإن
تطبيق هذا السعر األخير ،بالنسبة لقرار الترخيص رقم  19املشار إليه سلفا ،من شأنه أن يوفر للجماعة مبالغ مالية
إضافية مهمة قد تصل إلى  3.100.000,00درهم خالل فترة الترخيص ( 05سنوات).
وتنطبق املالحظة سالفة الذكر كذلك على قرار الترخيص رقم  16بتاريخ 11يونيو 2012الستغالل  10لوحات ثنائية
الرؤية واملمنوح لشركة ( ،)Yوالذي اعتمد واجبات قدرها  20.000درهم عن كل لوحة ،فيما القرارات السابقة حددتها في
 26.000درهم عن كل لوحة .وعليه ،فإن اجلماعة لو طبقت هذا السعر ،في هذه احلالة أيضا ،كانت ستوفر مبلغا ً ماليا
إضافيا يناهز  300.000,00درهم*.
تنصيص غير مبرر ضمن دفتر التحمالت على حتمل اجلماعة للمصاريف املتعلقة باستهالك اللوحات
من الكهرباء
إن مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل  18من دفتر التحمالت ،والتي تنص على أنه «تتضمن اإلتاوة السنوية مبلغ
استهالك الكهرباء اخملصص الستغالل كل لوحة» ،غير مبررة ،ألن اجلماعة لم تنجز أية دراسة حول حجم هذه املصاريف.
كما أن إدراج هذه املقتضيات بدفتر التحمالت رغم عدم اإلحاطة باحلجم احلقيقي الستهالك كل فئة من اللوحات
من الكهرباء يعتبر تقصيرا من طرف اجلماعة ،ومن شأنه أن ينتج عنه حتمل اجلماعة ملصاريف تفوق مبلغ واجبات
االستغالل .ويبقى هذا االحتمال جد وارد بالنسبة للوحات من فئة شاشة « »LEDاملتحركة مبختلف قياساتها ،والتي
رخصت اجلماعة باستغاللها مبوجب القرارين املؤرخني في  05و 06أبريل .2012
باحتساب املبلغ على الشكل التالي300.000 = 5 × 10 × 6.000 :

*
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كما أن طريقة تزويد هذه اللوحات بالطاقة الكهربائية عبر ربطها مباشرة بشبكة اإلنارة العمومية وانطالقا من أعمدة
اإلنارة العمومية بواسطة خيوط بادية للعيان يشكل خطرا على املواطنني.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —التسريع باتخاذ التدابير الضرورية لتحيني قوائم امللزمني اخلاضعني خملتلف الرسوم املرتبطة بالنقل العمومي
للمسافرين وفرض الرسوم وفق ما هو مسطر بالقرار اجلبائي وتوجيه األوامر باالستخالص إلى احملاسب
العمومي اخملتص للتكفل بها داخل اآلجال القانونية؛
— —التنسيق مع مصالح اجلماعة واملصالح اخلارجية من أجل ضبط الوعاء الضريبي وحتيينه بشكل منتظم ال
سيما بالنسبة للرسم على محال بيع املشروبات ،وتفعيل صالحيات اجلماعة املتعلقة بحق املراقبة واالطالع
والتصحيح؛
— —حتيني دفتر التحمالت املتعلق بتنظيم االستغالل املؤقت للملك اجلماعي اخلاص باللوحات اإلشهارية لتفادي
النقائص املسجلة بدفتر سنة  ،2009وعلى اخلصوص تفعيل مبدأ املنافسة بخصوص منح التراخيص واحلرص على
التطبيق السليم ملقتضيات هذا الدفتر.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لوجدة
(نص مقتضب)

أوال :الرسوم احمللية املرتبطة مبجال التعمير
1 .1حول املالحظات العامة بخصوص الرسوم احمللية املتعلقة بالتعمير
حول غياب نظام للمراقبة الداخلية
( )...قامت اجلماعة بإرساء آليات جديدة كفيلة بضبط تدبير هذه الرسوم  ،وذلك من خالل تأسيس مكتب املراقبة القبلية
لرخص البناء احملالة على شساعة املداخيل من طرف قسم التعمير ،وذلك من أجل التأكد من عناصر احتساب وتصفية
الرسوم قبل إخضاعها لالستخالص ،وقبل تدوينها بالسجالت املمسوكة لهذا الغرض والتي تبني اسم املستفيد،
وعنوانه ومبلغ الرسم ورقم توصيل األداء ،ورقم الرخصة وموضوعها .ولضمان سير أحسن وفعال ،وتفعيال ملالحظاتكم
في املوضوع ،فإن اجلماعة قد رصدت مبلغ  600.000درهم القتناء برنامج معلوماتي من أجل تدبير اإلدارة اجلبائية احمللية
بطريقة عصرية تضمن الضبط والسرعة والسهر على حماية املوارد املالية للجماعة.
حول مخالفة قواعد حتصيل الديون العمومية
فيما يخص استخالص مبلغ  100,00درهم عن تسلم رخصة بتغيير اسم املستفيد من رخصة البناء األصلية ،نود أن
نوضح أن تنزيل هذا املبلغ باخلانة اخلاصة بالرسم املفروض على عمليات البناء كان يتم تنزيله خطأ وفق مطبوع رخصة
البناء عوض تنزيله بطريقة صحيحة بالفصل الثالث من القرار اجلبائي رقم  11بتاريخ  14أبريل  2008باخلانة املتعلقة
ببيع التصاميم واملطبوعات وامللفات سيما اخلانة املتعلقة باستخالص  100,00درهم عن كل نسخة لقرار بلدي ،باعتبار
أن رخصة البناء هي قرار لرئيس اجمللس البلدي.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة قامت بتسوية هذه الوضعية وفق مقتضيات القرار اجلبائي املعمول به.
فيما يخص املداخيل املقبوضة من طرف شساعة املداخيل والتي مت تنزيلها باخلانة اخملصصة للرسم على األراضي
احلضرية غير املبنية بدال من اخلانة اخملصصة للرسم على جتزئة األراضي والتي شمل أغلبها سنتي  2011و 2012خاصة
خالل فترة نهاية السنة املالية ،فإن ذلك يرجع باألساس إلى:
•تشابه رموز امليزانية اخلاصة بالرسمني املذكورين موضوع هذه املالحظة على التوالي ( 14/10-10-30
و)16/10-10-30
•سهواملوظف املكلف باالستخالص الذي وقع في اخلطأ املادي الالإرادي،
•تزامن تواريخ وقوع هذه األخطاء املادية والالإرادية كما هو مبني من خالل اجلدول مع فترة نهاية السنة املالية.
حيث يتم حصر السجالت واحلسابات من جهة أو بداية أرباع السنة حيث يعرف شباك االستخالص ضغطا
واكتظاظا من طرف امللزمني لتجنب أداء اجلزاءات املترتبة عن األداء املتأخر بالنسبة للرسوم األخرى من جهة
أخرى (.)...

2 .2بخصوص الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء
إجناز مشاريع سكنية كبرى دون احلصول على الرخص
بخصوص الشركة العامة العقارية ( )CGIونظرا لطبيعة العقار موضوع املشروع الذي يتضمن جزئ من امللك العام
وجزء آخر من امللك اخلاص والذي تطلب مسطرة طويلة من أجل تصفيته ،وبعد توصل الشركة إلى تسوية الوضعية
القانونية للعقار املذكور ،قامت بتاريخ  24/10/2013بأداء الرسم املتعلق بتجهيز العقار موضوع التجزئة احملدد في مبلغ
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 391727.55درهم طبقا ملقتضيات املواد رقم  57و 58و 61من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية .واجلماعة تقوم
اآلن بصدد تصفية الرسم املتعلق بعمليات البناء بعد تدارك بعض املالحظات التقنية.
أما بخصوص الشركة العقارية لإلسكان (ب) التي كانت موضوع منازعة قضائية ،وفي انتظار بت القضاء في املوضوع،
فقد قامت اجلماعة بحجز الضمانة التي مت جتديدها واحملدد مبلغها في  2.531.250,00درهما مقابل الترخيص لها ببناء
املشروع الذي يكتسي طابعا اجتماعيا.
حول عدم أداء بعض اإلدارات العمومية للرسم على عمليات البناء
إن قسم التعمير باجلماعة يعمل ما في وسعه من أجل عدم عرقلة وتيرة تسوية ملفات طلب بناء اإلدارات العمومية
وخاصة تلك التي يتم تشييدها فوق وعاء عقاري تابع لألمالك اخملزنية أو مللك اخلواص وفق وثائق التعمير( تصميم التهيئة)
التي تخضع في أغلب األحيان إلى قانون نزع امللكية ،حيث أن اإلدارة اجلماعية تسلم رخصة البناء بناء على محضر اختيار
األراضي لفائدتها موقع من طرف جميع املتدخلني ،حينما يتعلق األمر مبؤسسات القرب أو قطاعات أخرى كالتعليم
والصحة والتكوين املهني ودور الشباب في تصميم التهيئة.
( )....واجلماعة ال تدخر جهذا في دعوة اإلدارات املعنية للتقدم إلى املصالح اجلماعية اخملتصة وأداء الواجبات املستحقة،
حيث أسفرت العملية عن تسوية الوضعية املالية لبعض املشاريع .واجلماعة مستمرة في مطالبة الباقي بأداء حقوق
اجلماعة.
حول حتسني طريقة مراقبة شغل امللك العام اجلماعي مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء
( )...اجلماعة تعتمد استخالص هذا الرسم حسب ما يقتضيه قانون اجلبايات احمللية حيث يحتسب الرسم عن كل ربع
سنة ،وكل ربع سنة شرع خالله في شغل امللك اجلماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله .تعتمد اجلماعة في هذا
الباب على الطريقة التالي:
— — بالنسبة للبناءات اجلديدة:يحتسب الرسم على أساس طول واجهة املبنى ،عدد الطوابق وعرض  3أمتار من حدود
واجهة املبنى في اجتاه عمودي لعرض امللك العام اجلماعي(منفذا أو لولوج املبنى) ،حيث  3أمتار عرضا تبقى مسافة
تقديرية على األقل لورش متوسط يحتاجه لوضع لوازم أغراض البناء وحتصينه بالواقيات من مخاطر املارة.
كما قدرت مدة إجناز بناء طابق واحد لورش متوسط بحوالي  03أشهر أو ربع سنة انسجاما مع ما يقتضيه القانون املذكور
أعاله .أما الطابق األرضي فيخصص له  6أشهر اعتبارا ألشغال بناء األساس ،مهما كانت مكونات املبنى من الطوابق.
 بالنسبة لتغيير البناءات املرخصة قانونا :إن رخصة شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء في هذاالباب ينقسم إلى قسمني:
— —التغيير في علواملبنى بإضافة طوابق أخرى ،يطبق عليه ما يطبق على البناءات اجلديدة باستثناء املدة لشغل امللك
العام تكون حسب عدد الطوابق املزمع بناؤها ولوفاقت أربعة أرباع السنة ،دون االحتكام إلى املادة  49من القانون
رقم  12 - 90املتعلق بالتعمير مادم البناء قائما.
— —التغيير في معالم البناية دون املساس بهيكل البناية أي اخلرسانة لإلسمنت املسلح ،يحتسب الرسم حسب
حجم األشغال املزمع إجنازها ،ملدة ال تقل عن ربع سنة.
 رخص اإلصالح:تقوم اجلماعة باستخالص الرسم املفروض على شغل امللك اجلماعي العام عندما يتعلق األمر بالترخيصلعمليات اإلصالح باستثناء بعض احلاالت ،حيث اعتبرت رخصة اإلصالح تتعلق بأشغال طفيفة ال يتم فيها شغل امللك
العام اجلماعي .مع اإلشارة إلى أن رخص اإلصالح يعتمد فيها على إقرار صاحب الطلب موقع ومصحح اإلمضاء من
طرفه وعلى أساسه يحتسب الرسم املستحق باحترام اإلجراءات املتخذة سلفا.
خالصة لهذه املالحظة ،إن قسم التعمير عمد على تطبيق التوصية التي جاء بها اجمللس اجلهوي للحسابات فورا
فيما يتعلق برخص شغل امللك اجلماعي العام املتعلقة برخص البناء والتغيير وكذا رخص اإلصالح .
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3 .3بخصوص الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
حول عدم التحقق من تخصيص األراضي للتأكد من سعر الرسم الواجب تطبيقه
إن مصالح اجلماعة ال تعتمد تطبيق السعر األدنى احملدد في  2درهم/م ²لفرض وتصفية الرسم على األراضي احلضرية غير
املبنية ،وإمنا تقوم كذلك بتطبيق سعر  8دراهم/م ²بالنسبة ملنطقة العمارات كما هو محدد في القرار اجلبائي اجلاري به
العمل ،وذلك استنادا على تصميم التجزئة املصادق عليه من طرف اللجان اخملتصة (.)....
وفضال عن ذلك ،فإن القانون اجلبائي رقم  47 .06املعمول به حاليا يكتنفه الغموض فيما يخص حتديد “مفهوم العمارات”.
وحرصا منها على عدم ضياع موارد اجلماعة والرفع من املداخيل ،فإن املصالح اجلبائية للجماعة تعتمد تطبيق سعر 8
دراهم/م  2بالنسبة للعمارات املتكونة من (سفلي  3 +طوابق فما فوق).
وأخيرا نشير إلى أن اجلماعة ستقوم باالعتماد مستقبال على تصميم التهيئة للمدينة في تخصيص األراضي ،وكذا
مبراسلة وزارة الداخلية في موضوع حتديد مفهوم العمارات لرفع هذا الغموض.
حول عدم القيام بعمليات اإلحصاء السنوي
تعتبر املعطيات املتوفرة لدى املصالح اجلبائية للجماعة حول األشخاص اخلاضعني للرسم على األراضي احلضرية غير
املبنية واملقيدين بالسجالت واجلداول وقوائم اإليرادات ،فهي عموما مضبوطة ومحينة بالنسبة جلميع األراضي احلضرية
غير املبنية التي كانت موضوع جتزئة.
أما بخصوص اإلحصاء السنوي لألراضي احلضرية غير املبنية وغير اجملزئة فتعترضه عدة صعوبات أبرزها:
•عدم توفر اجلماعة على املعلومات اخلاصة بهاته األراضي والتي تفيد في تصفية الرسم من قبيل أسماء
وعناوين امللزمني ،وأرقام بطائقهم الوطنية...
•عدم وجود اتفاقية بني اجلماعة واحملافظة العقارية للحصول على املعلومات املطلوبة لتصفية هذا الرسم.
•شساعة تراب اجلماعة أمام محدودية اإلمكانيات املتوفرة لدى املصلحة اجلبائية اخملتصة.
•وحرصا من اجلماعة على تطبيق مقتضيات املادة  49من القانون اجلبائي  ،47 - 06فإن هذه األخيرة في طور
وضع إستراتيجية محكمة لتفعيل عملية اإلحصاء بالتنسيق مع السلطات احمللية واملصالح اخلارجية.
وفي هذا اإلطار مت مراسلة السيد والي اجلهة الشرقية من أجل استدعاء جميع املصالح املعنية :كمصلحة احملافظة
العقارية ومصلحة املسح الطبوغرافي وغيرهما من أجل تشكيل جلنة مختلطة تتولى عملية اإلحصاء لألراضي
احلضرية غير املبنية.
 حول عدم إخضاع األراضي موضوع رخص التجزئات للرسم املذكور بخصوص السنوات السابقة لتاريخ
الترخيص بإحداثها
بالنسبة للرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية التي يتقدم املنعشون العقاريون بطلبات احلصول على
رخص إحداث جتزئات عقارية بها ،وبعد الدراسة املعمقة لالئحة التجزئات الواردة في تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات
والبالغ عددها  132تبني ( )...أن  11حالة معفاة بقوة القانون )...(،وبخصوص  121حالة املتبقية فإن اجلماعة شرعت في
اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات القانونية من أجل متابعة أصحابها الستخالص الواجبات املترتبة عنها طبقا لوثائق
التعمير املدلى بها من املنعشني احملددة للمساحة اخلاضعة للرسم استنادا إلى املادة  19من قانون التعمير رقم ،12 - 90
وذلك خالفا للتقديرات الواردة في تقرير اجمللس اجلهوي للحسابات ( 66.18مليون درهم) التي اعتمدت املساحة اإلجمالية
للرسم العقاري اخلاص بالتجزئة.
أما فيما يخص التجزئات املرخص بإحداثها قبل فاحت يناير  ،2008تاريخ دخول القانون رقم  47 - 06حيز التنفيذ ،والتي لم
يتقدم أصحابها بطلبات احلصول على شواهد املطابقة باستالمها بعد هذا التاريخ ،فإن اجلماعة اعتبرت هذا التاريخ
(سنة  ) 2008هو مبثابة إحداث لهذه التجزئات.
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( )....فضال عن ذلك فإن بعض احلاالت األخرى من  121حالة هي في طور البحث من أجل دراسة إمكانية إعفاء أصحابها،
خاصة وأن اجلماعة توصلت بشواهد مسلمة من املكتب الوطني للكهرباء بوجدة برسم سنة  2013تنص على أن بعض
املناطق موضوع العقارات املدرجة في الالئحة غير موصولة بشبكة الكهرباء .مما يعني أن املناطق املعنية كانت قبل سنة
 2013غير موصولة بالشبكة املذكورة.

4 .4بخصوص الرسم على عمليات جتزئة األراضي
حول استثناء تكلفة بعض أشغال التجهيز في أسس تصفية الرسم
( )....مصطلح التجهيز الوارد في أحكام املادة  18من القانون رقم  25.90يقابلها باللغة الفرنسية مصطلح Equipement
 ،حيث تنص هذه املادة على “ :ال يجوز اإلذن في إحداث جتزئات عقارية إال إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي 1- :أشغال
التجهيز التالية (.”)...
« : Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant
.» )…( : Les travaux d’équipement suivants
( )...في حني القانون رقم  30.89والقانون  47.06نصا على مجموع تكلفة األشغال التي يتطلبها جتهيزها وتطهيرها
وكهربتها مما يعني أن أشغال التطهير والكهربة ال تدخل ضمن أشغال التجهيز وإال لكان املشرع اقتصر فقط على ذكر
مجموع تكلفة األشغال التي يتطلبها جتهيزها .
وبالتالي ميكن القول بأن مصطلح جتهيز الوارد في القانون رقم  30.89والقانون رقم  47.06يكتنفه الغموض وغير دقيق
وال يقصد به مصطلح جتهيز الوارد في املادة  18من القانون رقم .25.90
حول عدم مراقبة التكلفة املصرح بها واملعتمدة في تصفية الرسم
بالنسبة للمبالغ غير احملصلة املستحقة على الرسم على عملية جتزئة األراضي نتيجة خفض تكاليف إجناز أشغال
شبكات التطهير والطرق املصرح بها ،فإن املصالح اجلماعية املعنية قامت بناءا على مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات
مبراسلة املعنيني باألمر بواسطة إشعارات باالستالم قصد تسوية وضعيتهم اجلبائية في ظرف أقصاه  15يوما وأداء ما
بذمتهم ،وذلك كخطوة أولى في إطار املراضاة ،وفي حالة عدم االستجابة وتسوية الوضعية اجلبائية للمعنيني باألمر فإن
اجلماعة ستقوم بتطبيق املساطر اخلاصة بفرض الرسم بصفة تلقائية في إطار املراقبة البعدية .وبناءا على ذلك ،بدأت
هذه العملية تعطي نتائجها حيث قام بعض امللزمني بأداء ما بذمتهم.
أما بالنسبة للتجزئات التي لم يصرح أصحابها بفواتير تكاليف أشغال حواشي األرصفة ،وبعد اإلطالع على امللفات
اخلاصة بهذه التجزئات تبني أن أربعة مجزئني قاموا باإلدالء بفواتير تكلفة أشغال حواشي األرصفة ،أما باقي امللزمني فإن
املصالح اجلماعية قامت مبراسلة املعنيني باألمر ألجل تسوية وتصحيح وضعيتهم اجلبائية حتت طائلة اتخاذ اإلجراءات
القانونية في حقهم.
حول مساهمات أصحاب التجزئات في نفقات جتهيز وتهيئة الطرق العامة التي أجنزت بتجزئاتهم
إن عدم استخالص اجلماعة للرسم الذي متت مالحظته من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات واملتعلقة مبساهمة أصحاب
التجزئات في نفقات جتهيز وتهيئة الطرق التي أجنزت بتجزئاتهم من طرف اجلماعة احلضرية ملدينة وجدة يرجع إلى صعوبة
كيفية احتساب الرسم ،بعد أن كانت اجلماعة تقوم بإجناز األشغال في إطار اتفاقية الشراكة مع مختلف الفاعلني
احلكوميني إلجناز مشاريع مهيكلة خاصة بالتأهيل احلضري والعمراني باملدينة ،مما حال دون احتساب الرسوم املستحقة
لفائدة اجلماعة ،إال أننا نسجل وبكل إيجابية مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات حيث متكنا بعد رفع اإلشكال على أنظار
السادة قضاة اجمللس خالل قيامهم بعملية مراقبة التسيير االهتداء إلى طريقة استخالص الرسم على أساس مؤشر
تكلفة األشغال حسب العملية.
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حول عدم مطالبة املالكني السابقني أو اجلدد للتجزئات العقارية باحلصول على رخصة جديدة وأداء
الرسم املستحق من جديد
وعيا من اجلماعة بضرورة تبسيط املساطر وتسهيل اخلدمات املقدمة للمرتفقني في إطار التأويل السليم للنصوص
القانونية ،وتفاديا لكل انحراف في استعمال السلطة ،فإن اجلماعة لم يكن بإمكأنها إلزام املعنيني باألمر باحلصول على
رخصة جديدة وأداء الرسم املستحق من جديد وذلك لعدة اعتبارات:
أوال :االعتبارات القانونية :تضل املادة  11من القانون رقم  25 - 90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات ،غير واضحة بالشكل الكافي الذي ال ميكن معه اجلزم بضرورة إنهاء أشغال التجهيز كاملة قبل
انقضاء ثالث سنوات من تاريخ تسليم اإلذن بإحداث التجزئة،
( )...ثانيا :االعتبارات الشكلية :على أرض الواقع لم يسبق أن طرحت هذه اإلشكالية من قبل داخل اجلماعة ،ولم تثر
كذلك من طرف اللجان التفتيشية التي قامت مبراقبة سير مصالح اجلماعة وال حتى من طرف اللجنة املكلفة بالتسليم
املؤقت ألشغال التجزئات ،املنصوص عليها في املادة  24من القانون رقم  25 - 90السالف الذكر ،والتي تضم ممثلني عن
اجلماعة والسلطة احمللية والوكالة احلضرية واملصالح اخلارجية.
ثالثا :االعتبارات املوضوعية :يالحظ على مستوى التطبيق أن جل املستفيدين من رخص إحداث التجزئات لم يتمكنوا من
إنهاء إجناز أشغال التجهيز قبل ثالث سنوات ،خاصة إذا كانت مساحة األرض املراد جتزئتها كبيرة ،وهذا أمر منطقي ألن
مدة اإلجناز تتدخل فيها عدة عوامل كمساحة التجزئة ،طبيعة التجهيزات ،املعطيات اجليوتقنية للمشروع ،طوبوغرافية
األرض )...( .وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجلماعة ذهبت في تأويلها للمادة  11من القانون رقم  25 - 90األنف الذكر مع
الطرح القائم على أساس أن ثالث سنوات هي املدة التي أمهلها املشرع للمجزئ من أجل الشروع في إجناز أشغال
التجهيز .زد علي ذلك التجزئات التي أحدثت من أجل السكن االجتماعي التي ال ميكن تسلم أشغال التجهيز املتعلقة
بها إال بعد إجناز أشغال البناء التي مت التعاقد بشأنها مع الدولة .إن هذه احلالة توضح بجالء أن مدة ثالث سنوات غير
كافية إلنهاء األشغال.
حول عدم احترام املقتضيات املتعلقة بالتجزئات التي تنجز أشغال جتهيزها على أقساط
فيما يخص هذه النقطة ،فإن اجلماعة شرعت في تفعيل املواد املنصوص عليها في الفصل الرابع (املواد من  37إلى )42
من القانون رقم  25 - 90املشار إليه سلفا ،وذلك باحترام تطبيق األحكام اخلاصة بالتجزئات التي تنجز أشغال جتهيزها
على أقساط وال سيما فيما يتعلق بتقدمي برنامج يحتوي على بيان تقسيط األشغال مع تقدير تكلفتها.

ثانيا  :الرسوم املرتبطة بتدبير بعض املرافق العمومية
1 .1بخصوص الرسوم املفروضة على مدا خيل وكالء البيع بسوق اجلملة للخضر والفواكه
فيما يخص التراجع امللحوظ في منتوج الرسوم املفروضة على مدا خيل وكالء البيع بسوق اجلملة للخضر والفواكه ,فإن
اجلماعة قد راسلت السلطات احمللية تطلب منها دعمها في محاربة ظاهرة التملص ،وذلك بتفعيل وإحياء اجلنة
اخملتلطة كما ورد في املراسلة املوجهة إلى السيد الوالي املؤرخة بتاريخ  12 :مارس  2012حتت عدد  .)...( 3450واجلماعة
ال تدخر أي جهد في بذل اجملهودات الضرورية في تدبير هذا املرفق.
وفيما يتعلق باعتماد اإلدارة اجلماعية بسوق اجلملة للخضر والفواكه بوجدة على تقديرات بالعني اجملردة ألوزان املنتجات ,
فتجدر اإلشارة إلى أن األوزان يتم ضبطها بشكل دقيق بواسطة موازين( )Bascules Romainsعلى مستوى كل مربع,
حيث أن كل السلع والبضائع ال ميكن أن تلج داخل املربعات إال بعد وزنها وإحصاء عدد صناديقها وكذا نوعها ثم تدون
املعلومات بسجل التصريح اخلاص بكل وكيل .
أما فيما يخص التخلي عن القنطرة امليزان ,فتجدر اإلشارة إلى أن القنطرة املتواجدة حاليا بسوق اجلملة للخضر
والفواكه ال تتوفر على تطبيق معلوماتي كما أنها تعمل بشكل تقليدي ،حيث تكتفي بعرض الوزن اإلجمالي للناقلة
بحمولتها دون تخزين املعلومات للرجوع إليها عند املراقبة.
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كما أن القنطرة امليزان ليست إال آلية من بني آليات مراقبة أوزان السلع والبضائع الواردة على سوق اجلملة للخضر
والفواكه وال تتم تصفية واستخالص الرسوم على أساس األوزان األولية للقنطرة ،بل إن عملية التصفية تتم على
أساس األوزان واألثمان احلقيقية للبيع متاشيا مع املادة الرابعة من القرار الوزاري املؤرخ ب  22مايو .1962
والبد من اإلشارة في األخير إلى أن اجمللس اجلماعي ملدينة وجدة قد قام بتخصيص اعتمادات مالية من أجل اقتناء نظام
معلوماتي من أجل تدبير عملية الوزن بالقنطرة امليزان بشكل ألي ،وذلك قصد ضبط الكميات التي تلج السوق بصفة
دقيقة.

2 .2بخصوص الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء أسواق السمك
عدم حتقيق أي مدخول من استغالل هذا املرفق
في مرحلة التدبير املباشر كانت اجلماعة حتقق مداخيل سنوية خامة  ،أعالها مت تسجيله برسم سنة  2007املعتبرة
مرجعية .
ومنذ شروع املكتب الوطني للصيد البحري في استغالل السوق واحلصيلة السنوية حلسابات االستغالل املصرح بها
من طرف إدارته تؤكد مراكمة عجز مالي سنوي مبعدل  3.367.022,00درهم ،ومبا أن احلصة السنوية للجماعة من الرسم
املفروض على مداخيل وكالء السوق حتددها املادة  13من اإلتفاقية املبرمة بني الطرفني في نصف املدخول الصافي السنوي
احملقق من طرف املكتب الوطني للصيد  ،فإن النتيجة احلتمية هي عدم حتقيق اجلماعة احلضرية أي مدخول سنوي (.).....
عدم قيام اجلماعة بتفعيل صالحياتها في مراقبة تدبير سوق اجلملة لبيع السمك
( ).....وبإحلاح من اجلماعة وتدخل السلطات الوالئية ،بادرت اإلدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري إلى االستجابة
مللتمسات تفعيل إتفاقية الشراكة اخلاصة بإجناز وتدبير سوق اجلملة للسمك بوجدة  ،فقامت ب :
— —تزويد اجلماعة احلضرية بجميع الوثائق املرجعية وامللفات اإلدارية والتقنية بواسطة رسالة عدد  16697بتاريخ 6
يونيو.2013
— —عقد أول اجتماع تواصلي موسع بحضور السلطات الوالئية وإدارة السوق اجلملة بوجدة واملصالح اإلدارية والتقنية
للجماعة بتاريخ  12يوليوز  2013حيث مت:
•التأسيس الفعلي واإلسمي لهياكل ومؤسسات التدبير،
•دراسة حصيلة تدبير سوق السمك واملصادقة على حسابات االستغالل لسنوات  2011 2010-و،2012
•املصادقة على النظام الذاخلي للسوق ،
•رفع ملتمس إلى سلطات الوصية حملاربة البيع السري للسمك األبيض.

3 .3بخصوص إستغالل املسبح اجلماعي
حول ضعف عائدات املسبح اجلماعي
بعد فسخ عقد إيجار املسبح اجلماعي مع املكتري السابق ،أعلنت اجلماعة عن إيجار املسبح بتاريخ  24يونيو 2009تبعا
لطلب عروض أثمان عدد  )...( 09/2009إال أن غياب كال من رئيس اللجنة التداولية وممثل السيد والي اجلهة الشرقية حال
دون إيجار هذا املرفق خالل هذه السنة(.)...
( )...ولتدارك هذا املوقف ،وعدم تفويت فرصة فتح املسبح في وجه العموم لكونه مرفقا اجتماعيا ،ورغبة من اجلماعة في
ضمان استمرار تقدمي خدماته لعموم املرتفقني ،فقد بادرت إلى تسييره بطريقة مباشرة ،ذلك أن اإلعألن عن إيجاره للمرة
الثانية قد يتطلب مدة ال تقل في أدناها عن شهر واحد وبذلك تنتفي الغاية من فتح هذا املرفق في وجه العموم مبرور
فصل الصيف باعتباره الفترة املالئمة الستغالل املسبح ،إال أن تسييره بطريقة مباشرة من طرف اجلماعة استغرق أقل
من أسبوع واحد خالل  2009استخلصت خالله وكالة املداخيل مبلغا ماليا قدره  22.500,00درهم ،وذلك بسبب األعطاب
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التقنية التي حلقت باحملركات وأجهزة ضخ مياه املسبح ،حيث أن إجناز األشغال التي مت القيام بها إلصالح هذه األعطاب
استغرقت فترة طويلة امتدت إلى غاية شهر يونيومن سنة  2010بعد جتديد جميع املعدات التقنية املرتبطة بتشغيل
آالت ضخ مياه املسبح .ونتيجة لكل هذا لم تتمكن اجلماعة من استغالل هذا املرفق خالل سنة  2010نظرا لضيق الفترة
الفاصلة عن شهر رمضان املبارك والتي ال تكفي إليجاره وفق مسطرة طلب العروض (.)...
حول مخالفة مقتضيات دفتر التحمالت بخصوص إبرام عقد جديد إليجار استغالل املسبح البلدي
( )...بعد مصادقة سلطة الوصاية على محضر جلنة طلب العروض بتاريخ  15غشت  2011أي بعد مرور الفترة الفعلية
والطبيعية الستغالل املسبح البلدي -أبرمت اجلماعة عقد إيجار مع الشركة ملدة ( )03سنوات ميتد من  05شتنبر 2011
إلى غاية  04شتنبر .2014
( )....ونظرا لكون سريان عقد إيجار املسبح ابتدأ من تاريخ  05شتنبر  ،2011أي بعد مرور املوسم احلقيقي الستغالل
املسبح (شهور يونيو ،يوليوز ،غشت) ،فإن املكتري وبعد محاولة استعداده التخاذ اإلجراءات األولية وتفقده خملتلف مرافق
املسبح بغية تهيئته إلستغالله للموسم الصيفي املقبل خالل سنة  ،2012اطلع على احملول الكهربائي ،إذ تبني له أن هذا
األخير قد تعرض كليا للتلف وأصبح غير صالح لتزويد املسبح بالكهرباء ،وبالتالي يتعذر عليه الشروع في إستغالله.
( )...أمام هذه الوضعية ،ونظرا لكون اجلماعة لم تكن تتوفر على االعتمادات الكافية القتناء محول كهربائي جديد
دوضغط مرتفع لتزويد املسبح بالكهرباء باعتباره أحد املرافق التابعة عضويا للحديقة ،فقد تعذر على املكتري الشروع
في استغالل املسبح في ظل هذه الظروف.
ألجل هذا )...( ،عقد إجتماع بتاريخ  31يوليوز  2012مبقر والية اجلهة الشرقية ترأسه السيد الكاتب العام للوالية بصفته
ممثال للسيد الوالي لوضع جميع الترتيبات بغية فتح أبواب املسبح في وجه العموم داخل ثالثة أيام من تاريخ هذا
االجتماع ،وذلك تطبيقا لتعليمات السيد الوالي من جهة ،وإنصافا للشركة التي لم تتمكن من إستغالل املسبح داخل
اآلجال احملددة في عقد اإليجار ،إذ تقرر في هذا االجتماع أن تقوم اجلماعة بتسليم عقد إيجار جديد يبتدئ من تاريخ 03
غشت  2012وينتهي في  02غشت  2015عوض عقد اإليجار القدمي نتيجة العطب احلاصل في املولد الكهربائي (.)...
وفي ذات السياق ،وتنفيذا ألوامر السيد الوالي ،أبرمت اتفاقية شراكة مت توقيعها من طرف كل من السادة والي اجلهة
الشرقية بصفته رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية ،ورئيس اجلماعة لوجدة واملدير اجلهوي للمكتب الوطني
للكهرباء بوجدة مت مبوجبها إصالح املولد الكهربائي مببلغ مالي إجمالي قدره  553.272,32درهم.
( )....وبخصوص التأكد من صحة املشكل املتمثل في وقوع عطب باحملول الكهربائي ،فإن مراسلة رئيس مصلحة
املساحات اخلضراء تثبت صحة احلادث وتؤكده ،إضافة إلى مراسلة رئيس املنطقة احلضرية لوجدة سيدي زيان.
أما بخصوص عدم تفعيل اجلماعة لكل صالحيتها ملراقبة املرفق خاصة تلك املرتبطة باملكتب الصحي البلدي والشرطة
اإلدارية ،فيجب التذكير بأن املكتب الصحي قام بتحاليل مختبرية وإجناز تقارير ومحضر معاينة تهم املرفق بتاريخ 15
غشت  2012وبتاريخ  06شتنبر  .2012ومن جهة أخرى قامت مصلحة الشرطة اإلدارية ،بتاريخ  15غشت  2012مبعاينة
املسبح وأجنزت محضر معاينة في املوضوع (.)...
— —وبخصوص تردد اجلماعة في التعامل بشكل قانوني وصارم مع مطالب املكتري ،بل وخضوعها غير املبرر إلنذاره
وسعيها املتسرع إلى إيجاد حل ودي ملشكل لم تتأكد من حصوله حتت ذرائع تخالف املقتضيات التنظيمية احملددة
في دفتر التحمالت ،فإنه يجب توضيح ما يلي:
إن اجلماعة بعد توصلها بإنذار من محامي الشركة ورسالة من طرف رئيس مصلحة املساحات اخلضراء تؤكد صحة
املشكل الذي يعوق استغالل الشركة لهذا املرفق ،عرضت هذا الوضع على أنظار سلطة الوصاية قصد إيجاد حل ودي
تطبيقا ملقتضيات كناش التحمالت اخلاص باستغالل املسبح ،وبذلك لم تكن اجلماعة مترددة في التعامل بشكل قانوني
مع مطالب املكتري بل جلأت إلى تطبيق املقتضيات القانونية الواردة في كناش التحمالت ،وذلك باللجوء إلى الفصل
املشار إليه آنفا ،ليس لتبرير خضوعها إلنذار الشركة بل رغبة منها في إيجاد حل عأجل وعدم تفويت فرصة استغالل
املسبح خالل سنة  ،2012بعد ان تأكدت من حصول مشكل األنقطاع الكلي للتيار الكهربائي داخل احلديقة مبا فيها
املسبح.
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— —وهكذا يتبني أن اجلماعة بقدر ما كانت حترص على مصاحلها ،كانت حترص كذلك على عدم املساس مبصالح املكتري،
وذلك حتى يتم الشروع في استغالل هذا املرفق العمومي في ظروف صحية وآمنة لفائدة املرتفقني ،بعد التأكد
من صحة املشكل وإيجاد حل مناسب له على ضوء املعطيات التقنية والقانونية الواردة بكناش التحمالت وأخذا
بعني االعتبار املعطيات الواقعية.
— —أما بخصوص إعفاء املكتري من أداء إيجار سنة كاملة واعتباره لم يكتر املرفق خالل سنة  2011مبقتضى إلغاء
العقد األول وإبرام عقد جديد لفائدته يبتدئ سنة  2012فيمكن تبرير ذلك مبا يلي:
إن اجلماعة بعد تأكدها من صحة املشكل املتمثل في األنقطاع الكلي للتيار الكهربائي عن احلديقة واملسبح أصبح
يتعذر على املكتري استغالل هذا املرفق لسبب خارج عن إرادته رغم أدائه ملبلغ اإليجار عن السنة األولى قصد استغالله،
وبناء على ذلك ألغت العقد األول.
— —إن هذا األمر ال يتعلق ال بتعويض وال بإعفاء ،وكل ما في األمر هو أن اجلماعة نظرا لعدم استغالل املكتري للمسبح
خالل سنة  2011لعدم جاهزيته نتيجة لتلف احملرك الكهربائي ،فإنها ألغت العقد األول وأبرمت عقدا جديدا يحدد
فترة جديدة لإليجار يتمكن خاللها املكتري من استغالل املسبح بعد إصالح احملول الكهربائي ،وبالتالي فليس هناك
ضرر أحلق باحلقوق املالية للجماعة.
واعتبارا لكل ما سبق ذكره ،فإن اجلماعة في إطار حرصها على تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة فقد
أدرجت نقطة ضمن جدول أعمال دورتها لشهر أكتوبر  2013تتعلق بتعديل كناش التحمالت اخلاص بتفويت تسيير
املسبح وآخذة بعني االعتبار التوجيهات الواردة في تقرير اجمللس.

ثالثا :حول بعض الرسوم والواجبات األخرى
1 .1بخصوص الرسوم والواجبات املفروضة على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
حول عدم إخضاع امللزمني للرسوم والواجبات املتعلقة مبزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
عملت اجلماعة على تنفيذ مقتضيات الباب الثاني عشر من القانون اجلبائي رقم ( 30 - 89املواد من  68إلى  )72إال أنه
تعذر عليها إخضاع احلافالت املعدة للنقل العام للمسافرين ،لهذا الرسم رغم احملاوالت املتعددة للحصول من املندوبية
اجلهوية للتجهيز والنقل على عناصر فرض الرسم (.)....
وحرصا منها على تسوية هذه الوضعية ،راسلت اجلماعة احلضرية مندوب وزارة النقل بوجدة حتت عدد  8457بتاريخ
 21ماي  2013حول رخص النقل العام للمسافرين ورسالة عدد  12653بتاريخ  19غشت  2013بخوص الئحة حافالت
النقل العمومي للمسافرين وسيارات اإليجار ،حيث توصلت اجلماعة باللوائح املطلوبة بتاريخ  19غشت  2013حتت عدد
 1628/13فيما يخص حافالت النقل العمومي ،وبتاريخ  2013 /09 /23حتت عدد  13/1970فيما يخص سيارات األجرة ،وبناء
عليه أعدت اجلماعة األوامر بالتحصيل للرسوم ذات الصلة.
حول تقادم بعض الديون اجلماعية املتعلقة بالرسوم والواجبات املذكورة
فيما يخص السنة املالية  ،2007فإن اجلماعة تستخلص الرسوم والواجبات املفروضة على سيارات األجرة ،بصفة دائمة
ومستمرة كما سيتضح الحقا .وفيما يتعلق بالرسم املفروض على حافالت النقل العمومي للمسافرين ،فاجلماعة لم
تتوصل من مندوبية وزارة التجهيز بوجدة بعناصر احتساب هذه الرسم إال خالل السنة اجلارية ( .)2013وجتدر اإلشارة هنا
إلى أن الئحة  86مقاولة موضوع الرسالة عدد  1628بتاريخ  19غشت  2013التي وافإنا بها السيد املندوب اجلهوي لوزارة
النقل بوجدة والتي لها نقطة األنطالق من مدينة وجدة ليست خاضعة كلها للرسم املذكور ألن القانون  30 /89في
بابه  12نص صراحة في مادته  69على أن «يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة :إلى اجلماعة الواقع بها
املقر الرئيسي ملؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت النأقالت تقوم باملواصالت بني عدة جماعات» ،وبالتالي فإن عدد
املقاوالت اخلاضعة لهذه الرسوم هو  42بدال من  86املشار إليه في تقريركم ،والتي لم تتمكن اجلماعة من استخالصها
لعدم توفرها على عناصر احتساب الرسم كما سبق اإلشارة إلى ذلك.
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أما بالنسبة ألوامر التحصيل رقم  74 - 73 - 72والتي لم يتم توجيهها إال بتاريخ  28دجنبر  2010إلى اخلازن اجلماعي الذي
رفض التكفل بها بدعوى عدم احترام اآلجال املقررة في املادة  129في القانون اجلبائي  ، 47 - 06فإن سبب هذا التأخير يعود
إلى صعوبة حتديد هوية امللزمني لكون القرارات العاملية املتعلقة برخص النقل ال حتمل أرقام بطاقة التعريف الوطنية،
وكذا عناوين امللزمني خاصة بالنسبة لسنوات ما قبل .2007
ورغم ذلك ،فاجلماعة قد استمرت في مطالبة امللزمني بأداء ما في ذمتهم من ديون ،وقد وافينا اجمللس اجلهوي للحسابات
بالئحة أولية للملزمني الذين دفعوا فعال مستحقاتهم اجلماعية حيث تقلص عددهم من  429ملزم سنة  2007إلى 294
ملزم سنة  2012لينخفض مرة أخرى إلى  232ملزم إلى متم أكتوبر .).....( 2013
أما فيما يتعلق بالسنة املالية  ،2008أصدرت اجلماعة قوائم االستخالص املتعلقة بالرسم املذكور وكذا استرجاع صوائر
التنظيف حتت عدد  74و  75و 76بتاريخ  04نونبر  2011التي همت سنوات  2008و  2009و 2010إال أن اخلازن اجلماعي لم
يتكفل بها بدعوى عدم توفر  36حالة على عناصر التعريف بامللزمني (بطاقة التعريف الوطنية ،العنوان)  .فقامت
اجلماعة بحذف  36حالة املذكورة أعاله ،وأعادت إرسال القوائم باالستخالص املشار إليها أعاله إلى اخلازن اجلماعي بتاريخ
 31دجنبر  2011فتم التكفل بها.
وإذا كانت املصالح اجلبائية قد بذلت جهذا كبيرا إلعداد قوائم االستخالص األنفة الذكر وجتنيبها السقوط في التقادم،
فإنها لم تدخر جهذا كذلك بخصوص احلاالت ال ،36إذ تبني بعد البحث والتحري أن جلها قد مت إلغائها (.)....

2 .2بخصوص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
بخصوص عدم ضبط الوعاء الضريبي املتعلق بالرسم
( )...من بني اإلجراءات التي مت اتخاذها في هذا اإلطار من أجل ضبط الوعاء الضريبي املتعلق بالرسم على محال بيع
املشروبات وتفاديا للتباين في عدد الرخص املسلمة من طرف قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية وتلك املسجلة
مبصلحة الوعاء الضريبي ،مت القيام مبا يلي:
أ  :توجيه رسالة عدد  16948بتاريخ  26دجنبر  2011تتعلق مبنع التفويت أو التحويل أو تغيير النشاط إال بعد احلصول
على شهادة جبائية.
ب  :مسك سجالت من طرف مكتب محال بيع املشروبات تتضمن جميع املعلومات التي تفيد في ربط الرسم املذكور،
وذلك من خالل طلب نسخة من الرخصة عند أداء أصحابها لواجب اإلتاوة على بيع املطبوعات لدى املكلف بالتحصيل.
ج  :إجراء إحصاء ميداني خاص باملؤسسات الواردة في تقرير قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة.
د  :التنسيق مع قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية من أجل إضافة فصل بالرخص الصادرة عنه يلزم صاحب الرخصة
بوضع تصريح لدى شساعة املداخيل يقر فيه مبباشرة مزاولة نشاطه.
حول تقصير اجلماعة في فرض واستخالص الرسم
فيما يخص الرخص املسلمة من فاحت يناير  2007إلى غاية فاحت يونيو  2009فإن قسم تنمية املوارد املالية لم يكن يتوصل
آنذاك بنسخ منها ،وبالتالي لم تكن لديه العناصر الكافية إلخضاع املستفيدين من هذه الرخص للرسم على محال بيع
املشروبات والرسوم التبعية لها .كما أن عملية اإلحصاء آنذاك لهذه احملالت لم تعط النتائج املرجوة نظرا لكون عدد مهم
من املستفيدين لم يقوموا مبزاولة النشاط أو لم يقوموا بالفتح نهائيا أو قاموا بتغيير أنشطة محالتهم.
وقد نتج عن عملية املعاينة امليدانية حملالت بيع املشروبات اخلاضعة لهذا الرسم حسب اجلدول املقدم من طرف قضاة
اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة ما يلي:
• تسوية الوضعية اجلبائية لسبع ( )7محالت لبيع املشروبات،
• تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم بالنسبة ل  22ملزم،
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• 16محال مغلق ولم يتم استغاللها أبدا،
• 14محال غير موجود على أرض الواقع .

3 .3بخصوص الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا مبنقوالت أو عقارات ترتبط
مبمارسة أعمال جتارية أو صناعية أو مهنية
حول تسليم اجلماعة لقرارات الترخيص بشكل مباشر ال يوفر لها أفضل العروض
بخصوص الفصل الثاني مكرر من دفتري التحمالت لسنتي  2007و 2009الذي أشترط في اللجوء إلى الترخيص املباشر
من رئيس اجلماعة ،تقدمي منتوج جديد من شأنه إضفاء اجلمالية على املدينة ،يجد تبريره في كون أن هذا الفصل لم
يفرض منتوجات جديدة غير منصوص عليها في كناش التحمالت وإمنا قيد هذه املنتوجات بإضفاء اجلمالية على شوارع
وأزقة املدينة وذلك من حيث طريقة إنارة اللوحات ومراقبة املواد املستعملة في صنعها وجودة املواد املستعملة في
امللصقات وهو ما كان يخضع ملراقبة اللجنة اخملتلطة املنصوص عليها في الفصل الثاني قبل نصب اللوحات.
بخصوص منح التراخيص بصفة مباشرة بناء على طلبات الشركات ،نوضح ما يلي:
إن اعتماد الترخيص املباشر لرئيس اجلماعة بناء على الفصل الثاني مكرر من دفتر التحمالت هو قرار اتخذه اجمللس
اجلماعي وخضع ملصادقة سلطة الوصاية ،حني حتيني دفتر التحمالت لسنة  ،2007حينما أجاز اجمللس اجلماعي لرئيس
اجلماعة مبوجب منطوق الفصل املذكور «احلق في منح الترخيص املباشر لشغل امللك اجلماعي العام بواسطة نصب
اللوحات اإلشهارية» .باإلضافة إلى ذلك ،فإن كل الترخيصات كانت تخضع لدراسة اللجنة التقنية واللجنة املكلفة
بدراسة العروض املالية طبقا ملقتضيات الفصلني  3و 6من دفتر التحمالت ،كما خضع كل من دفتر التحمالت املعدل
ومحاضر اللجان السالف ذكرها وجميع قرارات الترخيص ملصادقة سلطة الوصاية قبل العمل على تنفيذها من قبل
اجلماعة.
فضال عن ذلك فإن اجلماعة أخذت بعني االعتبار األسباب التالية:
— —مراحل تقدم أشغال التهيئة احلضرية باملدينة ( )2012 - 2005مما ال يسمح للجماعة بإعداد تصور شمولي وإعداد
دفتر حتمالت شامل لكل املواقع املمكن استغاللها.
— —متكني اجلماعة من مباشرة حتصيل مداخيل إضافية في أقرب وقت ممكن لتوفير سيولة مالية إضافية من خالل
الترخيص عبر مراحل.
— —ربح الوقت الذي ميكن أن تتطلبه إجراءات تعديل دفتر التحمالت كلما عزمت اجلماعة على ترخيص أو توصلت
بطلب ترخيص لنصب اللوحات اإلشهارية ،خاصة وأن طلبات الترخيص كانت تتوصل بها اجلماعة عبر فترات
متباعدة متاشيا مع أشغال التهيئة احلضرية باجلماعة ،وكلما توفرت فضاءات قابلة لالستغالل اإلشهاري.
وإعماال ملبدأ الشفافية في الترخيصات ،فلم يتم إقصاء أية شركة تقدمت بطلب احلصول على ترخيص لنصب اللوحات
اإلشهارية.
( )...لكن وبعد مرور هذه الفترة ،فإن اجلماعة صادقت على دفتر حتمالت جديد خالل دورة فبراير  2013مت مبوجبه تعديل
القرار السابق يعتمد على طلبات العروض كمسطرة وحيدة للترخيص لنصب اللوحات اإلشهارية ويرقى بتدبير الرصيد
املتوفر حاليا من اللوحات  ،وذلك بعدما أصبحت اجلماعة تتوفر على ساحات وفضاءات تؤهلها إلستقطاب شركات في
مجال اإلشهار.
حول الترخيص وجتديد الترخيص باستغالل لوحات إشهارية دون اإلعألن عن طلب عروض
أوال بخصوص املالحظة كون أن اللوحات ’’أحادية الرؤية’’ ،نود أن نوضح أن األمر ال يعدوأن يكون خطأ وقع سهوا حني حترير
قرار الترخيص لفائدة شركة ( )Xذلكم أن الوثيقة األصل أواألساسية املتمثلة في دفتر التحمالت خاصة لسنة 2009
تنص في الفصل الرابع اخلاص بتحديد مواقع نصب اللوحات اإلشهارية على أن “اللوحات ثنائية الرؤية» مبا فيها اللوحات
املرخص باستغاللها لشركة (.)....( )X
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فضال عن ذلك ،فإن القرار رقم  122بتاريخ  2002 - 12 - 22الذي مت مبوجبه الترخيص لشركة ( )Xباستغالل مجموعة من
اللوحات من فئة ( )4 * 3أول مرة والذي مت جتديده لفائدة نفس الشركة وبنفس اللوحات مبوجب قرار الترخيص  8بتاريخ
 26-07-2006ينص صراحة على أن اللوحات هي ثنائية الرؤية.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن املبلغ السنوي احملدد من قبل اجمللس اجلماعي في  12.000,00درهم الذي بدأت تؤديه
شركة ( )Xعن كل لوحة إشهارية ال يتناسب مع استغالل لوحة إشهارية أحادية الرؤية التي يكون ثمنها بالطبع أقل
من هذا املبلغ ،خاصة وأن هذا الثمن حدد في  12.000,00درهم سنة  ،2006وبعدها مت الترخيص لشركات أخرى باستغالل
لوحات من نفس القياس مببلغ  13.000,00درهم سنويا عن كل لوحة على أساس أنها ثنائية الرؤية.
( )....وبخصوص “جتديد” الترخيص ( وليس الترخيص كما جاء في التقرير ) لفائدة شركة ( )Xمبوجب القرار رقم  8بتاريخ
 ،2006 - 07 - 26فإن ذلك يعود لقرار اتخذه اجمللس اجلماعي وصادقت عليه سلطة الوصاية ،وفيما يلي توضيح ذلك:
— — إن شركة ( )Xكانت تستغل قبل  2006مجموعة من اللوحات مبوجب القرار  122بتاريخ  2002 - 12 - 26صادر عن
اجلماعة احلضرية لسيدي زيان سابقا التي كانت تتموقع وسط املدينة.
( )....وفي سنة  ،2006تقدمت شركة ( )Xبطلب جتديد القرار رقم  122املذكور أعاله مع طلب الزيادة في عدد اللوحات مما
حدا برئيس اجلماعة احلضرية أنداك إلى عرض هذه املسألة على أنظار اللجنة الذائمة اخملتصة وبعده على أنظار اجمللس
اجلماعي الذي صادق خالل دورته املنعقدة في  21مارس  2006على تعديل وتوحيد دفتر التحمالت املؤرخ في 2006 - 06 - 19
(.)....
وهكذا ،فإن اجمللس اجلماعي لم يقم بترخيص جديد وإمنا عمل على جتديد الترخيص رقم  122بتاريخ  2002 - 12 - 26مبوجب
القرار رقم  8بتاريخ  2006 - 07 - 26كما مت إعتماد منطوق الفصل العاشر من دفتر التحمالت املتعلق بالتجديد .ومن جهة
أخرى عمل اجمللس على الزيادة في عدد اللوحات بناءا على الفصل  4من دفتر التحمالت وباملقابل مت الرفع من مبلغ اإلتاوة
السنوية عن كل لوحة إلى  12.000,00درهم ،مما مكن اجلماعة من حتصيل مداخيل إضافية لفائدة ميزانيتها.
فضال عن ذلك فإن كل من دفتر التحمالت املوحد وقرار جتديد الترخيص حظيا مبصادقة سلطة الوصاية دون إبداء أية
مالحظة.
وبخصوص جتديد الترخيص لشركة ( )Xمبوجب القرار رقم  19بتاريخ  2012/ 12/ 08إلستغالل اللوحات اإلشهارية ،فإن جلنة
دراسة العرض املالي املكونة من رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه واخلازن اجلماعي ،بصفته محاسب اجلماعة ،وممثل
السلطة احمللية ،إعتمدت على املعايير التالية في حتديد مبلغ اإلتاوة احملدد في  16.000,00درهم:
•نظرا للعدد الكبير ملواقع نصب اللوحات ( 62لوحة) مقارنة بالعدد القليل بالنسبة لبعض الشركات التي
يتراوح معدل عدد اللوحات املرخص لها باستغاللها ما بني  3و 6لوحات مت نصبها بعد إعادة هيكلة املدينة
وفي مواقع إستراتيجية.
• إن مواقع نصب اللوحات املرخص بها لشركة ( )Xليست لها نفس القيمة اإلشهارية ،وبالتالي قد ال تكون
هذه األخيرة موضوع أي عرض من قبل الشركات األخرى.
• كون شركة ( )Xال تستغل العدد الكامل للوحات بسبب أشغال التهيئة التي عرفتها والزالت تعرفها
املدينة علما أنها تؤدي عن جميع اللوحات وحتى املواقع التي انتهت بها األشغال ،فيما بعد منعت السلطة
احمللية الشركة من استغاللها خوفا من الضرر الذي ميكن أن يلحق بامللك اجلماعي العام أو باملرافق التي مت
تشييدها في إطار إعادة الهيكلة.
• إن تطبيق اإلتاوة احملددة في  26.000,00على الشركة ( )Xسيجعلها تتحمل زيادة تقارب نسبة  % 120بالنظر
إلى مبلغ اإلتاوة احملدد في  12.000,00درهم.
• مقارنة اإلتاوة مع ما هو معمول به في مدن أخرى من حجم مدينة وجدة أو أكثر (على سبيل املثال ال احلصر
الرباط – طنجة – مراكش).
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فضال عن ذلك ،فإن قرار جتديد الترخيص مت عرضه على أنظار سلطة الوصاية قصد املصادقة ولم يتم إبداء أية مالحظة
بخصوص اإلتاوة ،وبالتالي وجب اعتمادها وتطبيقها .وعليه ،فإن اجلماعة تعتبر مبلغ  16.000,00درهما كواجب سنوي عن
كل لوحة مبلغا مقبوال اعتبارا لألسباب السابقة الذكر ،وبالتالي فليس هناك أي ضياع على ميزانية اجلماعة.
وأما بخصوص القرار رقم  16بتاريخ  2012/ 06/ 11املتعلق مبنح استغالل  10لوحات ثنائية الرؤية لفائدة شركة ()Y
والقاضي بتحديد مبلغ اإلتاوة السنوية عن كل لوحة في  20.000,00درهما ،فقد إعتمدت اللجنة املكلفة بدراسة
العروض املالية املنصوص عليها بدفتر التحمالت في ذلك على كون مواقع بعض اللوحات ال يرقى الى مواقع الشركات
التي سبق الترخيص لها خاصة بالفضاءات املهمة (.)....
حول مقتضيات دفتر التحمالت املتعلقة مبصاريف استهالك اللوحات من الكهرباء
بخصوص هذه املالحظة وحسب إفادة السيد رئيس اجلماعة احلضرية السابق ،أنه حني حتيني وتعديل كناش التحمالت
لسنة  ،2006متت مطالبة املهندسني املكلفني باإلنارة العمومية آنذاك بالقيام بدراسة مسألة إستهالك الطاقة
الكهربائية املرتبط باستغالل اللوحات اإلشهارية ،والتي مت حتديده في مبلغ معني عن كل لوحة سنويا مت تضمينه في
اإلتاوة السنوية الواجب أداءها على استغالل كل لوحة كما ينص على ذلك الفصل الثامن عشر من دفتر التحمالت
لسنة  .2006كما مت تكليف املصلحة املعنية بإشعار املستغل باستعمال مصابيح ذات طابع اقتصادي مع املراقبة
املستمرة كما هو مضمن بدورة اجمللس العادية لشهر فبراير املنعقد بتاريخ .2006/ 03/ 21
أما بالنسبة للوحات من فئة شاشة  LEDاملتحركة مبختلف القياسات والتي رخصت اجلماعة باستغاللها مبوجب
القرارين املؤرخني في  05و 06أبريل  ،2012ونظرا ألن هذا النوع من اللوحات يتطلب إنارة على مدار  24ساعة فقد ألزمت
اجلماعة الشركتني بربط اللوحات بعدادات خاصة على نفقة أصحابها مع أداء فاتورة اإلستهالك املرتبطة بذلك .هذا مع
العلم أن اجلماعة في تعديلها لدفتر التحمالت في دورة فبراير  2013قررت عدم احتساب مبلغ استهالك الكهرباء ضمن
اإلتاوة السنوية لكل لوحة ،حيث أصبح مبوجب هذا التعديل أداء مصاريف ربط واستهالك الكهرباء على عاتق الشركات
املستغلة.
()....
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تدبير املرافق العمومية والتجهيزات ذات الطبيعة الصناعية
والتجارية باجلماعة احلضرية تازة
تتوفر اجلماعة احلضرية لتازة على مجموعة من املرافق العمومية ذات الطبيعة الصناعية والتجارية (يشار إليها فيما
يأتي باملرافق) .وتكمن أهمية هذه املرافق من جهة ،في املوارد املالية التي تنتج عن تدبيرها واإلمكانيات املتاحة لتنميتها
والرفع من عائداتها ،ومن جهة أخرى في كونها تتعلق ببعض اخلدمات احليوية.وقد بلغ مجموع املوارد املالية املتأتية من
تدبير هذه املرافق خالل الفترة  2011 - 2007ما يزيد عن  15,5مليون درهم ،وهو ما ميثل حوالي  % 17من مجموع املوارد
الذاتية للجماعة احملققة في نفس الفترة .تتباين هذه النسبة من سنة ألخرى حيث تتراوح ما بني .% 13

 I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
نظرا ألهمية اخلدمات التي يقدمها كل مرفق وإلى املوارد املتأتية من استغالل كل واحد على حدة وإلى اخملاطر املرتبطة
بتدبير هذه املرافق ،فقد شملت مراقبة التسيير التي باشرها اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة ،املرافق التالية :سوق
اجلملة للخضر والفواكه ،واملسبح البلدي ،والسوق األسبوعي ،واجملزرة البلدية .وأسفرت عن تسجيل مجموعة من
املالحظات همت احملاور التالية:

أوال -تدبير املرافق
1 .1تراجع غير مبرر للمداخيل
عرفت املوارد املرتبطة بتدبير هذه املرافق بعض التراجعات من سنة ألخرى .وقد بلغت هذه التراجعات ذروتها خالل سنة
 ،2011إذ أن مجموع املوارد احملققة عن املرافق السالفة الذكر قد انتقل من أربعة ماليني درهم خالل سنة  2010إلى 2,6
مليون درهم خالل سنة  ،2011أي بتراجع يصل إلى  .% 35أما فيما يخص املداخيل احملققة على مستوى كل مرفق ،فقد
تراجعت مبا قدره  %73بالنسبة للسوق األسبوعي و % 24,5بالنسبة لسوق اجلملة و %8,37بالنسبة للمحجز .وتزامن
هذا التراجع مع تطور عرفته املوارد األخرى الذاتية للجماعة والتي سجلت إجماال خالل الفترة  2011 - 2007نسبة تطور
تتراوح بني  % 2و .%34كما أن مجموعة من املؤشرات (أسعار اخلضر والفواكه ،مؤشر استهالك هذه املواد )...،قد ارتفعت
خالل الفترة  ،2011 - 2007مما كان يقتضي أيضا ارتفاع مداخيل هذه املرافق وليس تراجعها.
وبالرغم من هذه التراجعات فإن اجلماعة لم تعمل على القيام بتقييم ميكنها من الوقوف على أسباب ذلك ،واقتراح
احللول الكفيلة بالرفع من مردودية هذه املرافق إلى مستوياتها.

2 .2غياب ترشيد للنفقات املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء
لم تتخذ املصالح اجلماعية اإلجراءات الضرورية لترشيد النفقات املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء على مستوى
هذه املرافق ،مما يحد من مردوديتها .فقد وصل مجموع املبالغ التي حتملتها ميزانية اجلماعة بخصوص استهالك املاء
والكهرباء خالل الفترة  2011 - 2007حوالي  1,6مليون درهم أي مبعدل سنوي يصل إلى  320ألف درهم ،وهو ما ميثل أزيد
من  %10من مجموع املوارد املتحصل عليها من تدبير هذه املرافق .وقد بلغت هذه النسبة حدها األقصى خالل سنة 2011
إذ ناهزت .% 16

 3 .3حرمان اجلماعة احلضرية من مداخيل مهمة جراء غياب محطة طرقية
بالرغم من أن اجلماعة تتواجد في مسار محاور طرقية مهمة وتتميز مبوقع جغرافي يعرف يوميا عبور العديد من حافالت
النقل العمومي ،فإنها ال تتوفر على محطة طرقية متكنها من حتصيل موارد مالية مهمة ومن تقدمي خدمة عمومية
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الئقة للمسافرين .فعدد حافالت النقل العمومي املنطلقة أو العابرة للجماعة مهم وميكن أن يدر على ميزانيتها مبالغ
مالية تناهز  5.310,00درهم في اليوم ،أي ما يعادل  1.938.150,00درهم سنويا.
وجدير بالذكر أن اجمللس اجلماعي قرر بتاريخ  28أبريل  2008في دورته العادية لشهر أبريل من سنة  2008إحداث محطة
طرقية باملقر القدمي للشركة التعاونية الفالحية املغربية ،غير أن مصالح اجلماعة لم تتخذ منذ ذلك التاريخ اإلجراءات
الالزمة من أجل إحداث هذا املرفق.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —تبني رؤية واضحة لتدبير املرافق املعنية والقيام بتشخيص شامل ألدائها ووضع أهداف قابلة للقياس
وللتطبيق ،والبحث عن احللول لإلكراهات التي تواجهها؛
— —اعتماد محاسبة مستقلة لكل مرفق حتدد بصفة دقيقة موارده وحتمالته ،ألجل تقييم مردوديته والعمل على
حتسينها عند االقتضاء؛
— —ترشيد النفقات املرتبطة بهذه املرافق ،ال سيما تلك املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء؛
— —العمل على إحداث محطة طرقية تساهم مواردها في الرفع من مداخيل اجلماعة.

ثانيا -سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه
تتوفر اجلماعة احلضرية لتازة على سوق للجملة لبيع اخلضر والفواكه ،محدث ومنظم وفق القرار البلدي رقم  21الصادر
بتاريخ  29فبراير  1982كما مت حتيينه وتعديله .ويتم البيع فيه من طرف ثمانية وكالء يقومون باستخالص واجب محدد
في  % 7من قيمة البيع يوزع على النحو التالي :نسبة  %5من قيمة البيع تدفع للجماعة بني يدي القابض البلدي ،ونسبة
%2يحتفظ بها الوكيل مقابل أتعابه.
ويخضع تنظيم هذا السوق ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1 - 62 - 008بشأن تخويل مهام وكالء أسواق البيع باجلملة
باجلماعات احلضرية ،ومقتضيات قرار وزير الداخلية املؤرخ في  22مايو  1962في شأن وضع قانون أساسي لوكالء أسواق
بيع اخلضر والفواكه باجلملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة اجلماعات احلضرية.
وقد أسفرت مراقبة تسيير سوق اجلملة للخضر والفواكه باجلماعة احلضرية لتازة على تسجيل مجموعة من املالحظات
تتمثل فيما يلي:

1 .1تذبذب غير مبرر ملداخيل الرسم املفروض على البيع في سوق اجلملة
عرفت املداخيل املرتبطة بالرسم املفروض على البيع في سوق اجلملة للخضر والفواكه بتازة تراجعا من سنة ألخرى ،إذ
انتقلت من حوالي مليوني درهم خالل سنة  2007إلى حوالي  1,4مليون درهم خالل سنة .2011
فبالرغم من أن مجموعة من املؤشرات قد ارتفعت خالل السنني األخيرة ،فإن ذلك لم ينعكس على مردودية سوق اجلملة.
وإضافة إلى كون سعر هذا الرسم لم يعرف أي انخفاض خالل هذه املرحلة ،فإن الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك
بالنسبة للمواد الغذائية قد عرف ارتفاعا سنويا يتراوح بني  %1و ،%2كما أن معدل منوعدد السكان باجملال احلضري مت
تقديره خالل فترة  2020 - 2010مبا يناهز .%1,8

2 .2عدم اضطالع الوكالء بعمليات بيع اخلضر والفواكه
خالفا للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل ،فإن وكالء سوق اجلملة ال يضطلعون باملهام املنوطة بهم ،خاصة ما
يتعلق باإلشراف على عمليات بيع اخلضر والفواكه .فهذه العمليات تتم مباشرة بني التجار ومرتادي السوق ،ويقوم على
إثرها املشتري بالتوجه إلى مكتب الوكالء ويؤدي املستحقات املترتبة عن ذلك باالعتماد فقط على تصريحه .باإلضافة
إلى ذلك يقوم املشتري ،نيابة عن البائع ،بأداء فقط مبلغ  % 5من ثمن البيع املصرح به (مبلغ الرسم عن البيع املستحق
للجماعة) و ‰4من ثمن البيع املصرح به (الرسم على القيمة املضافة) الذي ال يظهر على جدول معامالت الوكالء ،دون أن
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

587

يقوم بأداء النسبة املتعلقة بأتعاب الوكيل واحملددة في  %2من ثمن البيع .فحسب تصريح الوكالء فأداء هذه األتعاب يتم
بعد جتميع املبالغ املستحقة ويقوم البائعون بأدائها مباشرة للوكالء بشكل بعدي.
إن قيام املشتري نيابة عن البائع بأداء مبلغ الرسم املستحق للجماعة وتسليمه وصال يتضمن الوزن املصرح به والثمن
اإلجمالي ،ال يسمح بالتأكد من تطابق ما مت أداؤه مع ما مت تدوينه بالسجالت وهو ما يتيح إمكانية تغيير املبالغ املسجلة.
كما أن أداء البائع أتعاب الوكالء بعد جتميع املبالغ املتضمنة في الوصوالت اخلاصة بكل بائع ودون تسليم وصوالت عن هذا
األداء ،يتيح إمكانية حتديدها بصفة منفصلة عن مستحقات اجلماعة .وبالتالي عدم تطابق املبالغ املعتمدة لتصفية
مستحقات الوكالء مع تلك التي يتم اعتمادها من أجل حتديد مستحقات اجلماعة.

3 .3اختالالت على مستوى نظام املراقبة الداخلية
يتسم نظام املراقبة الداخلية مبجموعة من االختالالت من شأنها التأثير سلبا على أداء هذا املرفق ومردوديته .ويتجلى
ذلك من خالل ما يلي:
عدم القيام مبراقبة اخلضر والفواكه التي تلج سوق اجلملة
لوحظ أن مصالح اجلماعة ال تقوم مبراقبة وتسجيل أنواع وكميات اخلضر والفواكه قبل دخولها سوق اجلملة ،إذ يتم
االكتفاء بتسجيل الشاحنات والسيارات التي تلج السوق ووقت دخولها وأرقام تسجيلها الشيء الذي يحول دون التأكد
من أداء الرسوم عن كميات السلع التي تدخل للسوق .كما أن غياب هذه املعطيات يفتح اجملال للبائعني باجلملة ولوكالء
السوق لتحديد السلع التي يتم األداء بشأنها ويحول دون إمكانية املراقبة سواء من طرف املصالح اجلماعية أو من طرف
هيئات املراقبة البعدية.
استعمال احملصلني لدفاتر وصوالت ذات أورومات لها أرقام تسلسلية مختلفة في اليوم الواحد
إن احملصلني املكلفني من طرف الوكالء الستخالص الرسوم عن البيع في سوق اجلملة للخضر والفواكه يقومون في اليوم
الواحد بتسليم وصوالت أرقامها غير متسلسلة .وتنطوي هذه املمارسة على مجموعة من اخملاطرقد تكون مصدرا
لضياع حقوق اجلماعة.

4 .4غياب متكرر لبعض الوكالء دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إن قرار وزير الداخلية املؤرخ في  22مايو  1962في شأن وضع قانون أساسي لوكالء أسواق بيع اخلضر والفواكه باجلملة
وأسواق السمك الكائنة بدائرة اجلماعات احلضرية ،والقرار البلدي احملدث واملنظم لسوق اجلملة ،قد ألزما الوكالء باحلضور
الشخصي واليومي لسوق اجلملة ،غير أن الزيارات امليدانية أثبتت الغياب املنتظم لبعض الوكالء (أربعة وكالء من أصل
الثمانية املعينني على مستوى سوق اجلملة بتازة) ،وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على مداخيل اجلماعة من جهة
وعلى تنظيم املرفق بصفة عامة.

5 .5حتمل اجلماعة احلضرية لبعض املصاريف غير املبررة
خالفا ملقتضيات الفصل  41من القرار البلدي بتاريخ  29أكتوبر  2003في شأن إحداث وتنظيم سوق اجلملة ونصف
اجلملة للخضر والفواكه مبدينة تازة ،حتملت اجلماعة ،بدال عن الوكالء ،خالل الفترة  2011-2007مصاريف استهالك املاء
والكهرباء على مستوى سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه ،والتي بلغ مجموعها  264.516,22درهم.
كما أن املصالح اجلماعية تقوم من حني آلخر ببعض األشغال املتعلقة بصيانة سوق اجلملة ،في حني أن الفصل 40
من القرار البلدي سالف الذكر ينص على أنه« :يجب على الوكيل أن يعتني باحملالت التي وضعت حتت تصرفه وجميع
املصاريف التي أنفقها في هذا الصدد تتملكه اجملموعة احلضرية عند انتهاء مهامه».
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6 .6عدم احترام وكالء سوق اجلملة لبعض اإلجراءات القانونية والتنظيمية
طبقا ملقتضيات الفصل  21من القرار البلدي املذكور سلفا ،فكل وكيل يجب أن ميسك مجموعة من الوثائق احملاسبية،
منها على اخلصوص :سجل للواردات وسجل البيوعات ودفتر اليومية.
غير أنه لوحظ أن وكالء سوق اجلملة للخضر والفواكه بتازة يكتفون مبلء مطبوعات تبرز رقم املعامالت اليومي احملقق من
طرفهم .وتتم مراقبة هذه القوائم من طرف موظفي اجلماعة احلضرية لتازة ومقارنتها بوصوالت أداء رسوم البيع .إن عدم
مسك الوكالء للسجالت احملاسبية يحول دون قيام مصالح اجلماعة باملراقبات الواجبة على عمليات استخالص الرسم
عن البيع ويعيق كذلك كل مراقبة بعدية لتدبير سوق اجلملة.
ومن جانب آخر ،ال يحترم الوكالء مقتضيات املادة  16من قرار وزير الداخلية بتاريخ  22مايو  1962آنف الذكر ،التي تنص من
جهة ،على وجوب احلصول على موافقة السلطات احمللية بشأن األعوان املزمع تعيينهم بسوق اجلملة ،ومن جهة أخرى،
على وجوب تعيني بعض األعوان حتت مسؤوليتهم قصد تكليفهم بوزن السلع وبحملها وتزويدهم بشارة حتدد رقم املربع
وحتمل رقما ترتيبيا.
إضافة إلى ذلك ،فإن بعض مستخدمي الوكالء غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،مما يخالف
مقتضيات املادة  17من قرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله ،وكذا مقتضيات املادة  24من القانون رقم  65.99املتعلق مبدونة
الشغل.

7 .7إجراء عمليات البيع مباشرة من طرف جتار اخلضر والفواكه باجلملة
يتولى عملية البيع بسوق اجلملة أصحاب البضائع أو جتار رسميون بالسوق مباشرة مع املشترين ،ويتم استالم ثمن البيع
من طرف البائع مباشرة دون أن يضطلع الوكالء بدورهم في هذا اإلطار ,الشيء الذي قد يفتح باب التالعب في حتديد أوزان
وأثمان السلع.
كما تثير هذه املمارسة مشكلة استحقاق الوكالء لرسوم البيع بالنظر لعدم قيامهم باملهام املوكولة إليهم ،إذ أن
املقتضيات التنظيمية اجلاري بها العمل تربط استفادة هؤالء من حصتهم من الرسم على البيع مبباشرتهم لعملية
البيع.

8 .8اعتماد أوزان تقديرية في حتديد الرسم على البيع
لوحظ أن حتديد مبالغ الرسوم املطبقة على عمليات البيع يتم بناء على تصاريح املشترين الذين ال يتوفرون على أي وثيقة
حتدد نوع البضاعة ووزنها .وألجل حتديد وزن البضاعة املقتناة ،فإن اجلماعة تعتمد أوزانا تقديرية لتصفية الرسم ،مما ال
ينسجم واملقتضيات التنظيمية التي تلزم الوكالء بالتوفر على معدات لوزن البضاعة حتى يتسنى حتديد املستحقات.

9 .9مخالفة الثمن املعتمد في حتديد املستحقات لثمن البيع
لوحظ أن حتديد األثمنة التي تعتمد كأساس لتصفية الرسوم الواجبة على عمليات البيع يتم باالتفاق بني الوكالء
وباالعتماد ،حسب تصريحاتهم ،على مؤشرات أسواق اجلملة على الصعيد الوطني .كما أن تصريح الوكالء بتطبيق
أثمنة تعتمد على معدالت ما مت تداوله في أسواق اجلملة على الصعيد الوطني غير صحيح .ذلك أن مقارنة األثمنة
املطبقة لتحديد مستحقات اجلماعة احلضرية لتازة مع الئحة معدالت األثمنة املتداولة على الصعيد الوطني قد أثبتت
وجود اختالفات بني هذه املعدالت وما يتم تطبيقه الحتساب مستحقات اجلماعة.وقد أفضت الزيارات امليدانية لسوق
اجلملة وتفحص الوثائق ذات الصلة بعملية البيع ،إلى الوقوف على اختالفات كبيرة بني األثمنة املعتمدة لتحديد رسم
البيع وثمن البيع احلقيقي حيث وصل الفرق بالنسبة لبعض املواد إلى حوالي  .% 90وهو ما ينتج عنه حرمان ميزانية
اجلماعة من مبالغ مالية مهمة .
فضال عن ذلك ,فإن هذه الطريقة في حتديد الرسم على البيع مخالفة للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل ،وال سيما
القانون رقم  30.89الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها وكذا قرار وزير الداخلية
املؤرخ في  22مايو  ،1962اللذان ينصان على أن أساس تصفية الرسم املفروض على البيع هو الثمن الفعلي للبيع.
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وتأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —احلرص على اضطالع وكالء سوق اجلملة باملهام املنوطة بهم ،خاصة فيما يتعلق باإلشراف على عمليات
البيع داخل السوق وحتصيل مستحقات اجلماعة وأتعابهم وفق القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ،وذلك
لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع؛
— —العمل على تنظيم عمليات البيع داخل سوق اجلملة بشكل يتيح للجماعة تفعيل دورها الرقابي ،وذلك عبر
تقسيم السوق فعليا إلى مربعات مخصصة للبيع وإلزام الوكالء مبسك الوثائق احملاسبية املنصوص عليها
قانونا؛
— —تعزيز نظام املراقبة الداخلية على مستوى سوق اجلملة للرفع من أدائه ومردوديته ،من خالل القيام بعمليات
الوزن قبل دخول اخلضر والفواكه إلى السوق ،ومراقبة السلع التي مت بيعها عند اخلروج والتأكد من توفر
املشترين على وصوالت األداء ،والتأكد من استعمال الوكالء لدفاتر ذات أرومات متسلسلة؛
— —االعتماد في حتديد الرسوم ذات الصلة بسوق اجلملة على الوزن احلقيقي للكميات املبيعة ،وعلى األثمنة
احلقيقية للبيع وليس على أوزان وأثمان تقديرية.

ثالثا -املسبح البلدي
تتوفراجلماعة احلضرية لتازة على مسبح بلدي أقيم على عقار تبلغ مساحته  5.799م ،²وتقوم املصالح اجلماعية بكرائه
للخواص قصد استغالله بناء على طلبات عروض وباالعتماد على كناش للتحمالت معد لهذا الغرض .ويثير تدبير املسبح
البلدي عدة مالحظات منها:

1 .1تعديل دفتر التحمالت املتعلق بإيجار املسبح البلدي دون األخذ بعني االعتبار مشاكل سابقة
ناقش اجمللس التداولي ووافق ،خالل الدورة العادية لشهر أبريل  ،2007على تعديل كناش التحمالت اخلاص بإيجار املسبح
البلدي واملرافق التابعة له .إال أن اجلماعة لم تول العناية الالزمة لصياغة كناش التحمالت من أجل تصحيح الثغرات
املسجلة سلفا.
فبالرغم من أن تدبير كراء املسبح البلدي خالل سنتي  2004و 2005أثار العديد من املشاكل تتعلق بعدم احترام املستغل
اللتزاماته بأداء مستحقات اجلماعة مما أدى إلى دخولها في نزاع قضائي معه ،فإن التعديالت املقترحة واملصادق عليها لم
تتضمن مقتضيات تتعلق بضمان استخالص املستحقات داخل اآلجال.

2 .2اختالالت في مسطرة إيجار املسبح عن طريق طلب العروض 2007/02
مت نشر أول إعالن عن طلب العروض رقم  2007/02بتاريخ  26أبريل  ،2007على أساس أن يتم تقييم العروض خالل يوم
 21مايو  .2007غير أن دفتر التحمالت ذي الصلة لم يصادق عليه قبل تاريخ  26أبريل  ,2007إذ لم تتم املوافقة على تعديله
من طرف اجمللس اجلماعي إال بتاريخ  24أبريل  ،2007كما أن سلطة الوصاية لم تصادق عليه إال بتاريخ  23مايو  ،2007أي
بعد جلسة تقييم العروض.
ويثير غياب كناش التحمالت ،حني اإلعالن عن طلب العروض وحني انعقاد جلسة فتح األظرفة ،أكثر من سؤال حول
األساس القانوني إلجراءات املنافسة وتقييم العروض وإبرام عقد الكراء .كما أنه يخالف مقتضيات املادة  23من املرسوم
رقم  2-98-482بتاريخ  30دجنبر  1998بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة
مبراقبتها وتدبيرها والتي تنص على ما يلي 2- ]...[« :يجب وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة املرشحني مبجرد صدور
أول إعالن لطلب العروض وإلى غاية التاريخ األقصى لتسليم العروض.»]...[ .
باإلضافة إلى ذلك ،فقد مت إبرام عقد الكراء بني رئيس اجمللس اجلماعي لتازة والسيد «ه .ب» بتاريخ  28مايو  2007بالرغم
من أن الفصل الثاني من العقد ينص على ما يلي »:إن مدة الكراء هي خمسة أشهر تبتدئ من فاحت مايو  2007إلى غاية
نهاية شهر شتنبر من السنة اجلارية .»...وبالتالي فإن عقد الكراء يشمل فترة سابقة لتاريخ إبرامه مما يشكل إخالال
باملقتضيات القانونية التي تنظم إبرام العقود بشكل عام ويشكك كذلك في مسطرة طلب العروض املشار إليه أعاله.
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3 .3اختالالت تتعلق بطلب العروض رقم  2010/01املتعلق بإيجار املسبح البلدي
قامت اجلماعة بتاريخ  16أبريل  2010بنشر اإلعالن عن طلب العروض رقم  2010/01ألجل إيجار املسبح البلدي .وقد قامت
جلنة طلب العروض بإقصاء عرضني مقدمني من طرف شركة «أ .ش» مببلغ  218.500,00درهم ومن طرف «ع.ب» بقيمة
 227.000,00درهم ،ألنهما جتاوزا بنسبة  % 25املبلغ التقديري ،دون أن تستند جلنة طلب العروض في هذا اإلقصاء على أي
مقتضى قانوني ،فالفصل  40من املرسوم رقم  02-06-388ينص على أن تكييف عرض مالي بكونه مفرطا يكون مبقارنته
مع معدل باقي العروض واملبلغ التقديري ،وليس مبقارنته مع املبلغ التقديري فقط...
كما أن تطبيق هذه املقتضيات املتعلقة أساسا بصفقات عمومية إلجناز نفقات عمومية ٬على مسطرة طلب عروض
إلجناز مرفق املسبح البلدي تبقى غير مبررة ألن ذلك حرم اجلماعة من موارد إضافية بلغت  17.000،00درهم

4 .4إدالء مستغلي املسبح البلدي بشواهد تأمني ال تغطي اخملاطر املتعلقة باالستغالل
خالفا ملا ينص عليه الفصل  23من كناش التحمالت اخلاص بإيجار املسبح البلدي من أن إلزامية التأمني عن جميع احلوادث
تقع على عاتق املتعهد ،فإن مصالح اجلماعة ال حترص على إدالء مستغل املسبح البلدي بشواهد التأمني الضرورية مما
قد يثير مسؤولية اجلماعة عن بعض اخملاطر املتعلقة باستغالل املسبح.

5 .5عدم أداء املستحقات املتعلقة باستغالل املسبح البلدي
ال تتوفر مصالح اجلماعة على الوثائق املتعلقة بإثبات أداء املستغلني للمسبح البلدي للمستحقات التي بذمتهم .لكن،
وبالرجوع إلى احلسابات اإلدارية للجماعة وكذلك ملراجع عقود الكراء ،يتبني أن مستغل املسبح البلدي عن الفترة املمتدة
من فاحت مايو  2007إلى  30شتنبر 2007لم يؤد للجماعة مبلغ  240.000,00درهم الذي بذمته.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —تعديل كناش التحمالت املتعلق بإيجار املسبح البلدي بشكل ميكن من جتاوز الثغرات املسجلة سلفا ،خاصة
من خالل التحديد الدقيق ملوضوع اإليجار ومدته ،وآجال أداء مستحقات اجلماعة واإلجراءات الزجرية التي
يتعني اتخاذها في حال اإلخالل ببنود عقد اإليجار؛
— —حرص اجلماعة على أن يحترم مستغلواملسبح البلدي مقتضيات كناش التحمالت ،ووضع اآلليات الرقابية
التي تخول التأكد من تنفيذهم اللتزاماتهم التعاقدية.

رابعا -السوق األسبوعي
تقوم مصالح اجلماعة احلضرية لتازة بتدبير السوق األسبوعي الذي ينعقد فوق عقار من امللك اخلاص للجماعة مساحته
 10هكتارات  11آر و 49سنتيار .وقد دأبت املصالح اجلماعية على إيجار مكونات هذا املرفق التي تشمل السوق األسبوعي
ومحطة وقوف السيارات التابعة له ،وسوق املاشية ،وفندق إيواء البهائم .وقد سجلت بخصوص هذا املرفق ،املالحظات
التالية:

1 .1تدبير عمليات إيجار السوق األسبوعي
عدم مسك ملفات تتضمن كل الوثائق وامللفات املتعلقة بعمليات اإليجار
لوحظ أن مصالح اجلماعة ال متسك بعض الوثائق املرتبطة بعملية اإليجار ،إذ ال حتتفظ إال بالوثائق املثبتة التي يتم
إرجاعها بعد بعث امللف للمصادقة ،واملتمثلة في محضر طلب العروض ،عقد الكراء ،واألمر باخلدمة املوجه للمكتري .في
حني ال حتتفظ بباقي الوثائق (امللفات اإلدارية للمتنافسني ،الضمانات املالية املؤقتة  .)...كما أن تدبير الضمانات النهائية
واألداءات الشهرية يتم من طرف القباضة اجلماعية دون أن تتوفر اجلماعة على أي معطيات بهذا الشأن ،مما ال يتيح تتبعا
دقيقا ألداء املستحقات واتخاذ ما يلزم عند عدم أدائها في الوقت املناسب.
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تقاعس عن استخالص مستحقات اجلماعة
لم تقم شركة «إس .إن» املكترية للسوق األسبوعي برسم سنة  2008بأداء مستحقات اجلماعة التي تصل إلى 1,2
مليون درهم (دون احتساب غرامات التأخير) .وقد تأخرت اجلماعة في اتخاذ تدابير استصدار أمر باملصادقة على اإلنذار مع
األمر باألداء طبقا ملقتضيات الفصل الرابع من القانون رقم  64.99املتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
ينص الفصل الثامن من كناش التحمالت على أن واجبات اإليجار تؤدى خالل اخلمس أيام األولى من كل شهر دون أي تأخير
وفي حالة تقاعس املتعهد عن أداء الواجبات في اآلجال احملددة ،تقوم اجلماعة فورا بإعالن فسخ العقدة دون أي تعويض
ودون سابق إعالم .إال أنه ،وبالرغم من أن الشركة مكترية السوق لم تقم بأداء الوجيبة الكرائية منذ فاحت يونيو 2007تاريخ
دخول عقد الكراء حيز التطبيق ،فإن اجلماعة لم تفعل هذه املقتضيات ،كما أنها لم تستصدر األمر باألداء إال بتاريخ 26
مايو  2008أي أربعة أيام قبل نهاية مدة العقد.
عدم حتيني كناش التحمالت على ضوء بعض املشاكل التي عرفها تنفيذه
بالرغم من أن تنفيذ كناش التحمالت املتعلق بإيجار السوق األسبوعي قد عرف بعض املشاكل خصوصا تأخر أداء
مستحقات االستغالل في اآلجال احملددة  ،فإن مصالح اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل العمل على حتيني
كناش التحمالت قصد تضمينه مقتضيات وتدابير لتطبيق غرامات عن التأخر في األداء .
إبرام عقود للكراء بناء على أنظمة غير منصوص عليها بكناش التحمالت
إن عقد الكراء املبرم بني رئيس اجلماعة احلضرية لتازة وبني شركة « »N.Sواملتعلق بالفترة املمتدة من فاحت يناير إلى 31
دجنبر  ،2009يحيل على املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ،في حني لم يتم
حتيني مقتضيات كناش التحمالت لينسجم مع مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر .إن اعتماد مرجعني قانونيني
مختلفني أحدهما على مستوى عقد الكراء واآلخر على مستوى كناش التحمالت ،ميكن أن يثير بعض املشاكل في حال
وجود منازعات من حيث املقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

2 .2مشروع حتويل موقع السوق األسبوعي
تغييرات متتالية ملوقع السوق األسبوعي مما شكل عرقلة إلجناز املشروع
قررت اجملالس التداولية املتعاقبة على تسيير اجلماعة احلضرية لتازة حتويل موقع السوق األسبوعي احلالي نظرا لتواجده
وسط املدينة .غير أن طريقة تدبير هذا امللف اتسمت بغياب نظرة شمولية ،جتلت على اخلصوص في التغيير املتكرر
للمواقع اخملتارة إلقامة السوق اجلديد مما تسبب في عرقلة إجناز املشروع ،كما يثير تغيير موقع إقامة السوق اجلديد بعض
املالحظات التي ميكن تلخيصها في ما يلي:
— — بعد تداول اجمللس اجلماعي لتازة بخصوص الترخيص مبباشرة مسطرة نزع امللكية للعقار املسمى «م.ح» ،تراجعت
مصالح اجلماعة عن هذه املسطرة دون تقدمي تبريرات لذلك .مما جعل بعض أعضاء اجمللس يثيرون خالل دورات اجمللس
التداولي عدة أسئلة حول هذا التراجع واملستفيدين منه ،مشيرين إلى استفادة أقارب بعض املستشارين اجلماعيني
من قرار اجمللس باقتناء هذه األرض وأن التراجع عن نزع امللكية مت في هذا اإلطار؛
— — إن اختيار إقامة السوق األسبوعي باألرض املسماة «م .ح» مت في إطار إنشاء قطب جتاري مندمج يهدف إلى جتميع
السوق األسبوعي وسوق اجلملة للخضر والفواكه وسوق اجلملة للسمك ،وإن التراجع عن اقتناء هذه القطعة
األرضية هو تراجع عن املشروع املندمج برمته.
اقتناء مصالح اجلماعة لقطعة أرضية من الوعاء العقاري الذي مت التراجع عن نزع ملكيته ،مما نتج عنه
حتمل نفقات إضافية
قامت مصالح اجلماعة باقتناء بقعة أرضية مساحتها  15.000م ²لتنفيذ التزامها بتوفير العقار الالزم لبناء سوق
السمك تطبيقا لالتفاقية املبرمة مع املكتب الوطني للصيد وتشكل هذه القطعة األرضية جزءا من الوعاء العقاري
الذي مت التراجع عن نزع ملكيته .غير أن اقتناء اجلماعة لهذه القطعة ذات الرسم العقاري رقم  21/2814مت على أساس
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 150درهم للمتر املربع الواحد أي بثمن إجمالي قدره  2.250.000,00درهم .،في حني ،سبق للمجلس التداولي أن وافق خالل
دورة أكتوبر  2007على اقتناء نفس امللك العقاري على أساس  15درهم للمتر املربع الواحد ،كما وافق على الشروع في
مسطرة نزع ملكية هذه القطعة األرضية.
غير أن اجلماعة ،ودون أن تتأكد من مآل مسطرة نزع امللكية ،قامت بعد تداول وموافقة اجمللس املذكور خالل سنة 2010
باقتناء  1,5هكتار من نفس العقار الذي كان موضوع مسطرة نزع امللكية ،بثمن  150درهم/م .²وعليه ،فإن اقتناء مصالح
اجلماعة لهذه القطعة األرضية عوض استكمال املساطر املتعلقة بنزع امللكية قد حمل ميزانية اجلماعة مبالغ إضافية
قدرت ب  2.025.000,00درهم باملقارنة مع الثمن التقديري للجنة اإلدارية.
حتديد موقع جديد إلقامة السوق غير مطابق لتصميم التهيئة
وافق اجمللس التداولي خالل دورة فبراير  2011على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري رقم  21/2790ألجل إقامة
السوق األسبوعي بثمن إجمالي قدره ستة ماليني درهم .غير أن املالحظ أن املوقع الذي مت اختياره مخصص في إطار
تصميم التهيئة لألنشطة ذات الطابع الصناعي ،مما يجعل إقامة السوق عليه مخالفا لهذا التصميم .كما أنه وحسب
التصاميم املدلى بها من طرف مصالح اجلماعة للمشروع املزمع إجنازه فإن املوقع يتواجد بجوار أودية مهمة ،مما قد يرفع
من كلفة اإلجناز ويؤثر على ظروف االستغالل.
وتأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —القيام بتشخيص خملتلف املشاكل التي تعوق االستغالل األمثل للسوق األسبوعي وإيجاد احللول الالزمة
لتجاوزها ،وإعداد كناش حتمالت يحفظ حقوق اجلماعة؛
— —احلرص على أن يحترم مستغلوالسوق األسبوعي آجال دفع مستحقات اجلماعة ،واتخاذ اإلجراءات الزجرية
في حقهم عند االقتضاء.

خامسا -اجملزرة البلدية
تتوفر اجلماعة احلضرية لتازة على مجزرة بلدية مت بناؤها سنة  1921بأرض مساحتها  1360م .²وتقوم مصالح اجلماعة
بتدبيرها وفرض واستخالص الرسوم املترتبة عنها مباشرة من طرف وكالة املداخيل .وقد أسفرت مراقبة تسيير هذا
املرفق عن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1نقائص على مستوى نظام املراقبة الداخلية
يعرف نظام املراقبة الداخلية مجموعة من النقائص تتمثل أساسا في غياب نظام داخلي لتسيير هذا املرفق؛ يحدد على
اخلصوص أوقات فتح وإغالق اجملزرة وأوقات الذبح وكذا مسؤولية كل األطراف املتدخلة في اجملزرة ،وطريقة الوزن وفرض
واستخالص الرسوم باإلضافة إلى املساطر األخرى الواجب اتباعها في تسيير هذا املرفق.كما أن تدبير اجملزرة البلدية
وفرض واستخالص الرسوم يتم دون اتخاذ مجموعة من إجراءات املراقبة الداخلية ،منها:
— —عدم مسك سجل يبني عدد ونوع احليوانات التي تدخل للمجزرة اجلماعية قصد ذبحها ،ومقارنة ذلك مع ما مت أداء
الرسوم بشأنه؛
— —عدم حتديد أوقات دخول احليوانات للمجزرة؛
— —تأخر عملية وزن اللحوم إلى صباح اليوم املوالي للذبح مما قد يتيح إمكانية إخراج بعض منها دون أداء الرسوم؛
— —استعمال ميزان تقليدي ال ميكن من ضبط األوزان بدقة؛
— —عدم تعيني نواب حلارس اجملزرة ومحصل الرسوم واملستحقات الذي لم يستفد من رخصه اإلدارية منذ  20سنة؛
— —إضافة إلى ذلك ،فإن البهائم ال تخضع للمراقبة البيطرية القبلية ،قصد التأكد من خلوها من األمراض التي يتعني
مراقبتها قبل ذبح البهائم.
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2 .2اإلذن بنقل اللحوم في مخالفة للنصوص اجلاري بها العمل
قام رئيس اجمللس اجلماعي بإصدار إذن للسيدة «ف.ط» باستغالل شاحنة لنقل اللحوم من اجملزرة وتوزيعها على محالت
البيع املتواجدة بتراب اجلماعة .إال أن إصدار هذا اإلذن خالف العديد من النصوص القانونية اجلاري بها العمل وخاصة
املادة  39من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي التي جاء فيها أن إحداث وتدبير نقل اللحوم باجلماعات الترابية
من اختصاص اجمللس اجلماعي وليس رئيس اجمللس ,وكذا الفصل  16من القرار اجلبائي رقم  01بتاريخ  15أبريل  2008الذي
يستفاد منه أن استخالص رسم نقل اللحوم ال يتم إال من خالل تدبير مباشر أو في إطار استغالل امتياز وال ميكن أن يتم
من خالل إذن لرئيس اجمللس.

3 .3فرض واستخالص الرسم عن التبريد دون احترام املقتضيات القانونية
لوحظ أن مصالح اجلماعة تصفي الرسم عن التبريد على أساس يوم مكوث واحد باجملزرة ،بالرغم من أن اللحوم متكث
في بعض احلاالت ألكثر من يوم ،مما يشكل مخالفة ملقتضيات الفصل  13من القرار اجلبائي اجلماعي التي تنص على أن
تصفية هذا الرسم تتم بناء على مدة املكوث الفعلية ،ويحرم أيضا اجلماعة من موارد مالية إضافية.
وبناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تعزيز آليات املراقبة الداخلية من خالل وضع نظام داخلي ملرفق اجملزرة البلدية ،واتخاذ اإلجراءات الضرورية
لضبط األسس املعتمدة في تصفية الرسوم ذات الصلة (نوع البهائم ،عددها ،وزنها ،تاريخ الدخول وتاريخ
اإلخراج )....؛
— —إخضاع احليوانات للمراقبة البيطرية املنتظمة قبل وبعد ذبحها؛
— —احترام اإلجراءات املسطرية املنصوص عليها قانونا فيما يتعلق باستغالل مرفق نقل اللحوم.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لتازة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال ـ تدبيراملرافق
1 .1حول املالحظات املتعلقة بتراجع غير مبرر للمداخيل
إن مداخيل السوق األسبوعي هي مبالغ إيجار املرفق املذكور املتأتية من العروض املالية املقدمة طبقا لقانون الصفقات
العمومية اجلاري بها العمل ،خاصة وأن هذا املرفق يؤجر عن طريق مسطرة طلب العروض املفتوح طبقا ملقرر اجمللس
اجلماعي وبالتالي فإن مبلغ اإليجار حتدده هذه العلمية ،ولإلشارة فإن هذا املرفق يوجد في منطقة آهلة بالصناع ،الشيء
الذي يؤثر على تنظيمه وعلى عدم استقرار مداخيله ،ونحن بصدد القيام باملساطر اإلدارية الالزمة قصد حتويله إلى
منطقة أخرى ،وسوف نقوم باستدراك وتصحيح جميع املالحظات املوجهة لنا في هذا الشأن.
بالنسبة لسوق اجلملة ونصف اجلملة لبيع اخلضر والفواكه فإن تراجع مداخيل هذا املرفق ،راجع باألساس إلى ظاهرة
التهريب وتكاثر اخملازن السرية في غياب املراقبة املستمرة من طرف اللجان اخملتصة حملاربة هذه الظاهرة.
بالنسبة للمحجز البلدي ،فإن استعماله يكون حتت إمرة السلطات العمومية اخملول لها إدخال احملجوزات لهذا املرفق،
وبالتالي تبقى مداخيله رهينة بهذه العملية ،إضافة إلى ذلك فإن عملية وضع الكعب للسيارات وأداء غرامات تصاحلية
مبكان اخملالفة عوض احملجز،أثر بشكل كبير على مداخيل هذا املرفق ،وقد سبق أن رفعنا عدة توصيات للجهات املعنية في
هذا الصدد ،لكن بدون جدوى.

ثانيا ـ سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه
1 .1حول املالحظات املتعلقة بتدبدب غير مبرر ملداخيل الر سم على البيع في سوق اجلملة
كما سبق ذكره فإن التراجعات املالحظة في مداخيل هذا املرفق راجعة باألساس إلى ظاهرة تهريب اخلضر والفواكه
وتكاثر اخملازن السرية ،ونحن نقوم دائما مبراسلة السلطات احمللية واإلقليمية في املوضوع ،ولدينا عدة توصيات سواء في
دورات اجمللس أو في اجتماعات اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون املالية وامليزانية للجهات املعنية قصد القضاء على
هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على املداخيل الذاتية للجماعة.

2 .2حول املالحظات املتعلقة بعدم اضطالع الوكالء بعمليات بيع اخلضر والفواكه
فعال إن عملية البيع داخل املرفق تتم مباشرة بني التجار ومرتادي السوق ،يقوم على إثرها املشتري بالتوجه إلى احملصلني
التابعني للوكالء ويؤدي الواجبات املترتبة عليه باالعتماد فقط على تصريحه وهذه الطريقة في التسيير كان يعمل بها
منذ إنشاء سوق اجلملة ،ونحاول دائما تصحيح هذا الوضع لكننا نصطدم بعدم قدرة بعض الوكالء وغيابهم التام عن
املرفق خاصة منهم التابعني لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير.
بالنسبة للرسم على القيمة املضافة فبالرغم من أنه ال يظهر على جدول معامالت الوكالء فإنها تبقى مراقبة ،وحتسب
بطريقة صحيحة نسبة إلى رقم املعامالت ،وسوف نعمل مستقبال على إظهاره باجلداول املذكورة.
بالنسبة للمشتري فهو ال يقوم بأداء الرسم املستحق لفائدة اجلماعة والوكالء بل الذي يؤدي ذلك هو البائع بعد جمع
مبلغ البيوعات وهذه العملية مراقبة من طرف إدارة املرفق ،ويبقى أساسها هو دفاتر الوصوالت احملتفظ بها بأرشيف
اإلدارة.
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3 .3حول املالحظات املتعلقة باالختالالت على مستوى نظام املراقبة الداخلية
بالنسبة ملراقبة اخلضر والفواكه التي تلج السوق ،فإن حراس السوق ،أحدهم موظف جماعي ،يقومون بتسجيل
الشاحنات والسيارات الواردة إلى املرفق وحتديد وقت دخولها وأرقام تسجيلها (باستثناء وزنها ألننا ال نتوفر على ميزان
عمومي باملرفق) .وهذه في حد ذاتها عملية مراقبة تقوم بها إدارتنا خاصة وأن هذه الشاحنات والسيارات تدخل إلى
السوق في أوقات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر قبل وقت العمل القانوني ،ويتم التصريح بها لإلدارة وللوكالء
فور شروعهم في العمل.
بالنسبة الستعمال احملصلني لدفاتر وصوالت ذات أرومات لها أرقام تسلسلية مختلفة في اليوم الواحد ،نؤكد أن دفاتر
الوصوالت ذات األرومات اخملصصة لتحصيل الواجبات ،مراقبة من طرف إدارتنا ،ومسجلة عند مدير السوق حسب األرقام
التسلسلية ،كل ما في األمر هو أن في بعض األحيان ،خاصة عندما يكون السوق مكتظا بالتجار ،يضطر الوكالء
الستخدام دفترين أو أكثر لتسريع عملية التحصيل ،وبالتالي ميكن االنتهاء من أحد دفاتر الوصوالت ويشرع العمل بدفتر
آخر وفي هذه احلالة تكون الدفاتر املستعملة غير متسلسلة.

4 .4حول املالحظات املتعلقة بالغياب املتكرر لبعض الوكالء
بالنسبــة لهـذه النقطة ،فعال فـإن بعـض الوكـالء خاصـة منهـم التابعيـن لقدمـاء املقاوميــن وأعضاء جيش
التحرير ال يحضرون بشكل منتظم أو غائبون بشكل تام ،وقد سبق لنا أن راسلنا السيد عامل اإلقليم حتت عدد 5452
بتاريخ  25دجنبر  2007حول هذه الغيابات التي تؤثر بشكل سلبي على تسيير املرفق وعلى مداخيل اجلماعة ،والتمسنا
منه مراعاة جانب القدرة البدنية ملزاولة هذه املهمة كما ينص على ذلك الفصل  7من قرار حتيني وتعديل القرار البلدي
في شأن إحداث وتنظيم سوق اخلضر والفواكه باجلملة ونصف اجلملة ،ولكن يتم دائما تعيني نفس األشخاص للقيام
بهذه املهمة.

5 .5حول املالحظات املتعلقة بعدم احترام وكالء سوق اجلملة لبعض اإلجراءات القانونية والتنظيمية
بالنسبة للمعلومات اليومية والتي تتعلق بالوزن والشكل والصنف ،والنوع وصاحب البضاعة ،فإن الوكالء يقومون
بتدوينها بأوراق منفردة مؤشر عليها ،وجتمع في ملفات ،ورغم ذلك فإنهم يتوفرون على سجالت الواردات وسجالت
البيوعات والدفاتر اليومية.
بالنسبة لألعوان العاملني حتت مسؤولية الوكالء فجلهم ميارسون مهامهم قبل أن يتولى اجمللس احلالي مهمة تسيير
اجلماعة احلضرية وجلهم مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

6 .6حـول املالحظـات املتعلقـة بإجـراء عمليـة البيـع مباشـرة مـن طرف جتار اخلضر والفواكه باجلملة
بالنسبة لهذه املالحظة ،فعال يتولى عملية البيع بسوق اجلملة أصحاب السلع والبضائع بالتراضي مع املشترين
ويستعملون ميزان خاص بهم دون تدخل الوكالء وهذا اإلجراء معتمد منذ إحداث سوق اجلملة ،صعب علينا تغييره ،
وذلك بسبب كثرة غيابات عدد من الوكالء ،والذين يفرضون علينا من طرف اللجنة املكلفة بدراسة الترشيحات ،والتي
يرأسها السيد العامل كما سبق ذكره.

7 .7حول املالحظات املتعلقة باعتماد أوزان تقديرية في حتديد الرسم على البيع
إن االعتماد على أوزان تقديرية يرجع دائما إلى غياب بعض الوكالء خاصة منهم التابعني لقدماء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير الذي يجب عليهم القيام بعملية وزن البضائع ،ورغم ذلك فإن التجربة في هذا امليدان مكنت العاملني باملرفق
من معرفة أوزان جميع الوسائل التي حتمل البضائع بجميع أنواعها كالصناديق والسلل واألكياس وغيرها ،ويكون التقدير
دائما قريبا إلى الصواب.
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8 .8حول املالحظات املتعلقة مبخالفة الثمن املعتمد في حتديد املستحقات لثمن البيع
بالنسبة لهذه املالحظة فان ثمن البضاعة املعتمد ألداء املستحقات يتم حتديده بواسطة الوكالء ومدير السوق بناء على
أثمنة البضائع على الصعيد الوطني وبناء على نوعية البضاعة ،الن الوكالء ال يقومون بعملية البيع باملزاد العلني حيث
حتدد األثمنة باملبالغ التي رست عليها املزايدة ،والسبب دائما هو غياب الوكالء وخصوصا املنتمون ألسرة قدماء املقاومني
وأعضاء جيش التحرير ،للقيام بهذه العملية.

ثالثا ـ املسبح البلدي
1 .1حول املالحظات املتعلقة بتعديل دفتر التحمالت املتعلق بإيجار املسبح البلدي دون األخذ بعني
االعتبار مشاكل سابقة
إن التعديالت التي نقوم بها في جميع دفاتر التحمالت ،نسعى دائما من خاللها ضمان حقوق اجلماعة ،ونقوم في هذا
الصدد باالستشارة مع جميع الفعاليات إلفادتنا في هذا الصدد ،ولإلشارة فقد قمنا بتحيني دفاتر التحمالت جلميع
املرافق وراعينا فيها عددا من الثغرات ،خاصة آجال األداء حيث أصبحت تؤدى دفعة واحدة قبل الشروع في استغالل املرفق،
الشيء الذي سيجنبنا عددا من املشاكل املتعلقة باألداء خارج اآلجال وقد حضيت باملصادقة.

2 .2حول املالحظات املتعلقة باختالالت في مسطرة إيجار املسبح البلدي عن طريق طلب العروض
2007/2
إن دفتـر التحمالت املعتمـد إليجـار مرفـق املسبـح البلـدي سابقـا كانت تشوبه عدة شوائب ونقائص خاصة على
مستوى املدة الزمنية وعلى الغرامة املالية في حالة رفض املكتري اخلروج من املرفق .وعلى آجال دفع واجبات اإليجار ،وبناء
عليه ،قمنا بتعديله حيث قلصنا مدة اإليجار إلى خمسة أشهر فقط ،وجعلنا مبلغ اإليجار والضمانة النهائية تؤدى
دفعة واحدة قبل الشروع في استغالل املرفق .وحددنا به كذلك غرامة مالية عن كل يوم تأخير إذا لم يرجع املؤجر له
مفاتيح املرفق بعد نهاية مدة اإليجار .وبتاريخ  24أبريل  ،2007متت املصادقة عليه من طرف اجمللس اجلماعي ورفع امللف
الكامل لهذه العملية للسلطات العليا قصد املصادقة.
ومبا أن موسم الصيف كان على األبواب وأن املدينة تعرف حرارة مرتفعة ،وأن هذا املرفق هو الفضاء العمومي الوحيد
لالستحمام والترفيه عن الساكنة ،عمل السيد العامل السابق شخصيا على وضع دفتر التحمالت هذا قصد الدراسة
مبصالح اجلهة من أجل اإلسراع باملصادقة عليه من طرف السيد والي اجلهة.
وبعد أن تأكد السيد العامل من مصالح اجلهة على أن دفتر التحمالت املعني صحيح وأنه سيحظى باملصادقة ،طلب منا
إجراء عملية طلب العروض استنادا إلى مشروع دفتر التحمالت إليجار املرفق حتى يتمكن املكتري من فتحه في القريب
العاجل.
ولضرورة املصلحة العامة وبتأييد من السلطات اإلقليمية واحمللية ،قمنا بإجراء طلب العروض بواسطة اللجنة القانونية
اخملصصة لهذه العملية في هذا الباب وحضي محضره مبصادقة السيد والي جهة تازة احلسيمة تاونات.

3 .3حول املالحظات املتعلقة باختالالت تتعلق بطلب العروض رقم  2010/1املتعلق بإيجار املسبح البلدي
بالنسبة إلقصاء اللجنة لعرضني باعتبارهما جتاوزا املبلغ التقديري ب ،% 25 :نشير أن اللجنة القانونية التـي عهـد إليهـا
بإجـراء مسطـرة طلـب العـروض ،تقـوم بفحص ملفات املشاركني وتتأكد من وجود الوثائق املطلوبة قانونيا ثم تقوم
بفحص العروض املالية ،وفي هذا الصدد ،قررت اللجنة آنذاك قبل فتح الغالفات املالية أن تضع معيارا لقبول العرض
املالي والذي ارتأته مناسبا وهو أن ال يتجاوز املبلغ  % 25وال تقل على  % 25من الثمن التقديري وليس مبقارنة العرض مع
معدل العروض ،كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية ،خاصة وأننا في تلك الصفقة لم نشترط املراجع املهنية
والكفاءات في هذا النوع من التسيير ،وبالتالي ميكن للمتنافسني إعطاء مبالغ كبيرة بدون أن يقوم بدراسة لهذا املشروع
الذي يتطلب مصاريف كثيرة وليس فقط مبلـغ اإليجـار ،وفـي هـذه احلالـة سيؤثـر سلبـا علـى التسييـر وعلـى
التجهيز الضروري للمرفق ،وبالتالي يكون املواطنني هم املتضررين من ذلك.
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ورغم ذلك ،تبقى أعمال اللجنة وقرارها مجرد مقترح توصي السلطات اخملتصة بقبوله طبقا للمادة  44من قانون
الصفقات العمومية ،وال يكون صحيحا وقابل للتطبيق إال بعد املصادقة عليه طبقا للمادة  78من نفس القانون.
وقد حضي باملصادقة من طرف السلطات العليا.
بالنسبة لعقد اإليجار املبرم بني اجلماعة واملكتري مخالفا لفترة الكراء احملددة بدفتر التحمالت نظرا إلكراهات زمنية
خارجة عن إرادتنا ،فقد أخبرنا املعني باألمر وقمنا بالتراضي بذكر تقليص املدة إلى أربعة أشهر بعقد اإليجار مع التزامه
بقبوله لهذه املدة وتعهد بعدم مطالبة اجلماعة بأية تعويضات .وذلك وارد بالفصل الثاني من عقد اإليجار.

4 .4حول املالحظات املتعلقة بإدالء مستغلي املسبح البلدي بشواهد تأمني ال تغطي اخملاطر املتعلقة
باالستغالل
بالنسبـة لنـا ،فـإن الفصل الثالــث والعشـرون مـن دفتـر التحمالت اخلاص بإيجار املرفق والذي أطلع عليه املكتري
وقبل شروطه ،ينص صراحة على أن إلزامية التأمني من جميع احلوادث تقع على عاتقه ويبقى مسؤوال بالتوفر على جميع
وثائق التأمني املتعلقة باستغالله للمسبـــح.

5 .5حول املالحظات املتعلقة بعدم أداء املستحقات املتعلقة باستغالل املسبح البلدي
بالنسبـة لواجبـات اإليجـار ،فهـي تـؤدى بصنـدوق القابـض اجلماعي طبقا للفصل العاشر من دفتـر التحمالت ونعمـل
دائمـا علـى موافاته مبحضر طلب العروض بعد املصادقة عليه للتتبع ،وتبني سجالت محاسبته رقم وصوالت األداء
وتاريخها .وفي حالة عدم األداء ،يراسلنا في املوضوع ونقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

رابعا -السوق األسبوعي
1 .1حول املالحظات املتعلقة بتدبير عمليات إيجار السوق األسبوعي وعدم مسك ملفات تتضمن كل
الوثائق وامللفات املتعلقة بعمليات اإليجار
بالنسبـة لهذه املالحظة ففعال نقوم بإرسال جميع الوثائق األصلية التي اعتمدتها جلنة طلب العروض ومحضـر طلـب
العـروض للمصادقـة ويرجع لنا فقط محضر طلب العروض مصادق عليــه ،والذي نعتبره وثيقة أساسية تثبت صحة
ملف طلب العروض ،باعتبار أن السلطة الوصية هي التي تقرر في صحة وقبول محاضر طلب العروض ،ورغم ذلك سوف
نعمل مستقبال طبقا للتوجيهات املوجهة إلينا على مسك نسخ من جميع وثائق ملف الصفقات.
بالنسبة لعدم حتيني كناش التحمالت على ضوء بعض املشاكل التي عرفها تنفيذه وإبرام عقود للكراء بناء على قوانني
وأنظمة غير منصوص عليها بكناش التحمالت ،نشير هنا أننا قمنا بتعديل وحتيني كناش التحمالت وراعينا فيه جميع
النصوص القانونية املعتمدة وقد حظي باملصادقة.

خامسا  -اجملازر البلدية
1 .1حول املالحظات املتعلقة بنقائص على مستوى نظام املراقبة الداخلية
بالنسبة لهـذه النقطة ،فـإن اجملازر البلدية تعتبر من أقدم املرافق العمومية التابعة للجماعة ،وأصبحت ال تتماشى مع
النموالعمراني وعدد املرتفقني بها وكذاك ال تفي بتقدمي خدمات جيدة بها .وفي هذا الصدد قمنا بإعالن صفقة إلصالحها
وتوسيعها ،وسوف نعمل على توفير التجهيزات الضرورية لتحسني اخلدمات املقدمة بها .وبطبيعة احلال سنقوم بإعداد
نظام داخلي ينظم هذا املرفق طبقا للتوجيهات املوجهة إلينا.
بالنسبة للحيوانات التي تدخل للمجازر اجلماعية قصد الذبح فهي حتصى من طرف املوظف املكلف باحلراسة ويدون
عددها ونوعها في سجل خاص بهذه العملية ويسلم وصال بذلك للشخص الذي قام بإدخالها.
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بالنسبة لتحديـد أوقـات دخـول احليوانات للمجازر البلدية ،فإن العرف املطبق في هذا الشأن هو دائمـا الفتـرة الصباحية،
ألن اجلماعة احلضرية يوجـد بهـا سـوق للماشية يعتمر يومي اإلثنني واخلميس وعدد من األسواق باجلماعات اجملاورة
يعتمرون طوال أيام األسبوع ما عدا يوم اجلمعة ،ويكون بيع البهائم بجميعها في الصباح الباكر وبالتالي ،تكون الفترة
الصباحية هي الوقت املناسب لإلتيان بها إلى املرفق .وسوف نعمل على حتديد هذه األوقات بالقانون الداخلي بعد إصالح
وتوسيع اجملازر ،طبقا للتوجيهات املوجهة إلينا.
بالنسبة لوزن اللحوم ،فال تتم هذه العملية إال بعد مضي  24ساعة على ذبحها طبقا لتعليمات الطبيب البيطري،
وبالنسبة إلخراج بعضها دون أداء الرسوم فهذه اإلمكانية غير واردة باعتبار أن العون املكلف بحراسة احليوانات يسلم
هذه احليوانات ألمني الذباحة مقابل إبراء هذا األخير ،في سجل خاص باحليوان التي تدخل قاعة الذبح.
بالنسبة للميزان املوجود بهذا املرفق فهو فعال ميزان تقليدي وقدمي جدا وسوف نقوم بتغييره كما سلف ذكره إبان إعادة
تغيير جتهيزات املرفق.
بالنسبة لنائب حارس اجملازر فقد عينا عونا آخر للقيام بهذه املهمة وذلك بعد أن أحيل احلارس السابق على املعاش.
إن املصالح البيطرية التابعة إلقليم تازة هي التي تقوم بعملية فحص اللحوم ،ألن اجلماعة ال تتوفر على طبيب بيطري،
وبالتالي ،تبقى مسؤولية املراقبة قبل ذبح احليوانات املهيأة للذبيحة من اختصاصها كذلك.

2 .2حول املالحظات املتعلقة باإلذن بنقل اللحوم في مخالفة للنصوص اجلاري بها العمل
بالنسبة لهذه النقطة فان اجملازر البلدية ومنذ إنشائها ،كان شخصان يقومان بعملية توزيع اللحوم بسيارتهما
الشخصية مقابل مستحقات يتقاضونها من اجلزارين ،توفي واحد منهما وبقي الشخص الثاني يوزع اللحوم مبفرده
وبعد مدة من الزمن توقف املعني باألمر دون سابق إعالم ،وبقي املرفق بدون سيارة توزيع اللحوم ،وهنا عمت فوضى كبيرة
في نقلها حيث اضطر اجلزارون لنقل حلومهم في سياراتهم وبواسطة عربات يدوية وغيرها من وسائل النقل التي ال
تتوفر على أدنى الشروط الصحية ،خاصة وان اجلماعة لم يكن لها االعتمادات لشراء سيارة من أجل ذلك.
وإبان هذه الفترة توصلنا مبراسلة من السيدة املعنية تخبرنا بأنها مستعدة لتوفير سيارة خاصة لنقل اللحوم ،وتطلب
منحها رخصة في املوضوع.
وبعد استشارة السلطات اإلقليمية واحمللية حول هذا الطلب حبذ اجلميع الفكرة خاصة وان الرأي العام كان قد بدأ
يتكلم على طريقة نقل اللحوم وآثارها السلبية على صحة املواطنيـن ،وقمنا مبنح السيدة املعنية إذنا مؤقتا قابل
للسحب للقيام بهذه املهمة وليس تدبيرا مفوضا للقيام بذلك على أسـاس أن توفر الشروط الصحية والتجهيزات
الالزمة بالسيارة التي ستخصصها لذلـــــك.
وبالتالي يبقى هذا احلل الذي فرض علينا في إطار املصلحة العامة ،مؤقتا ،في انتظار إصالح وتوسيع مرفق اجملازر حيث
سوف نقوم مبنح هذه اخلدمة بالتدبير املفوض عن طريق املنافسة طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

3 .3حول املالحظات املتعلقة بفرض واستخالص الرسم عن التبريد دون احترام املقتضيات القانونية
بالنسبة لهذه النقطة فإن جميع الذبائح التي تدخل إلى مستودع التبريد يتم إخراجها في اليوم املوالي ،إال في حالة
حجزها من طرف الطبيب البيطري ،وبالنسبة للذبائح املتبقية فهي حاالت نادرة وسوف نقوم باستخالص الرسوم
املترتبة عن كل يوم إضافي بقيت باملستودع طبقا للتوجيهات التي وجهت إلينا في هذا الصدد.
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اجلماعة احلضرية جرسيف
تقع اجلماعة احلضرية «جلرسيف» على الطريق الوطنية رقم  6الرابطة بني مدينتي وجدة وتازة .حتدها من جميع اجلهات
اجلماعة القروية «هوارة أوالد رحو» .بلغت ساكنتها حسب اإلحصاء العام للسكنى والساكنة املنجز سنة  2004ما
مجموعه  56.526نسمة .ويتكون مجلسها اجلماعي من  35عضوا .أما فيما يتعلق مبيزانية اجلماعة ،فقد بلغ مجموع
مداخيل التسيير برسم السنة املالية  2012حوالي  43مليون درهم مقابل  39مليون درهم خالل سنة  .2011وتشكل
حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة مصدرا مهما لتمويل نفقات اجلماعة ،إذ بلغت نسبتها خالل الفترة
 2012 - 2010ما يناهز  % 52من مجموع مداخيل اجلماعة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات والتوصيات تتعلق بثالثة محاور تهم تدبير
الرسوم احمللية ومداخيل األمالك ،وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية احمللية ،والتعمير؛ نوردها كاآلتي:

أوال -تدبير الرسوم احمللية ومداخيل األمالك
في هذا اإلطار ،مت تسجيل مجموعة من االختالالت .ميكن إجمالها فيما يلي:
نقائص على مستوى تنظيم وطريقة عمل مصلحة تنمية املوارد املالية
تعرف هذه املصلحة مجموعة من النقائص تتمثل ،على اخلصوص ،فيما يلي:
•اختالالت على مستوى هيكلة املصلحة
تعرف هذه املصلحة نقصا في املوارد البشرية ،وال تتوفر على هيكل تنظيمي ،إضافة إلى ذلك ،ميارس العديد من املوظفني
بها مهام متعددة ومتنافية ،وهو ما يتنافى ومبدأ توزيع املهام .وهكذا جند أن نفس األشخاص يجمعون ،في بعض احلاالت،
بني مهام إحصاء وحصر الوعاء الضريبي والتصفية والتحصيل والتدوين في السجالت ،وذلك خالفا ملقتضيات الدورية
الوزارية رقم  408بتاريخ  22يونيو ،1992التي حثت على الفصل بني حتصيل املداخيل وبني مصالح اإلحصاء والتصفية.
•نقائص في وظيفة األرشيف وفي جتهيز املصلحة
ال تتوفر املصلحة على محل خاص حلفظ األرشيف ،ويتم ،في غالب األحيان ،االحتفاظ بالوثائق وامللفات في مكاتب
املوظفني ،وتكديسها بشكل غير منظم في أماكن غير مالئمة .وكان من نتائج ذلك ضياع مجموعة من الوثائق ذات
الصلة بتدبير املداخيل (مثل اإلقرارات املتعلقة بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات ،ملفات سيارات األجرة) .ومن
جانب آخر ،تفتقر املصلحة لوسائل وشروط العمل الضرورية ،كما تعرف نقصا في اإلمكانيات املادية والتجهيزات (وسائل
التنقل ،معدات معلوماتية .)...وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة قامت بتجهيز املصلحة ببرنامج معلوماتي لتدبير الرسوم
بلغت كلفته  96.000,00درهم ،إال أنه ال يشتغل بالشكل املطلوب.
•عدم احترام سقف املبالغ املوجودة بصندوق وكيل املداخيل
ال يتم احترام سقف املبالغ القصوى املمكن االحتفاظ بها في صندوق شساعة املداخيل احملدد في قرار إحداثها في مبلغ
 5.000,00درهم ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  38من تعليمية وزير املالية بتاريخ  26مارس  1969املتعلقة بتسيير وكاالت
املداخيل والنفقات ،التي أوجبت على الشسيع أن يتفادى بصورة مطلقة احلفاظ على أموال مهمة لديه ،فعلى سبيل
املثال احتفظ الشسيع باملبالغ املستخلصة عن الفترة من  6إلى  26يوليوز  ،2010بحيث وصلت قيمتها إلى 552.296,55
درهم.
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تدبير الرسم على محال بيع املشروبات
•عدم إيداع مجموعة من امللزمني للتصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء
خالفا ملقتضيات املادة  67من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،فإن عددا من امللزمني بالرسم على
محال بيع املشروبات لم يقوموا بإيداع التصريح بتأسيس املؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل
أقصاه ثالثون يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور .وجدير بالذكر أن املادة  146من القانون رقم 47.06
قد حددت مبلغ  500,00درهم كجزاء لكل ملزم أخل بإيداع التصريح بالتأسيس.
•عدم فرض الرسم على عدد من احملالت
لم تقم اجلماعة بفرض هذا الرسم على عدد من احملالت املرخصة ،وذلك برسم السنوات من  2007إلى  ،2012مما حرم
اجلماعة من استخالص مداخيل مهمة .ويتعلق األمر ب  15محال برسم سنتي  2007و 2008وتسع محالت برسم السنوات
من  2009إلى  .2012وجتدر اإلشارة إلى كون شساعة املداخيل ال تتوفر على الئحة شاملة للملزمني بالرسم ،كما أن غياب
التنسيق بني شساعة املداخيل ومصالح الشرطة اإلدارية يؤثر سلبيا على حتيني املعطيات املتعلقة بهؤالء امللزمني.
•عدم تطبيق اجلزاءات املتعلقة بعدم اإلدالء بإقرار عن املوارد احملصلة من طرف امللزمني
ال يقوم جميع امللزمني بهذا الرسم بإيداع اإلقرارات املتعلقة باملوارد احملصلة من طرفهم خالل السنة املالية ،وبالرغم من
ذلك فإن املصالح اجلماعية لم تقم بتطبيق املساطر املعمول بها لفرض الرسم وخصوصا لتفادي التقادم الذي يطال
الديون العمومية .وجدير بالذكر ،أن الفقرة الثانية من املادة  67من القانون رقم  47.06تنص على إلزامية إيداع امللزمني
إلقرار باملداخيل احملققة خالل السنة املنصرمة ،وذلك قبل فاحت أبريل من كل سنة ،وقد رتبت املادة  134من نفس القانون
في فقرتها األولى تطبيق زيادة قدرها  %15على مبلغ الرسم على كل ملزم لم يدل باإلقرار املشار إليه.
•عدم ممارسة اجلماعة حلقوقها في مجال مراقبة اإلقرارات والفرض التلقائي للرسم
إن املبالغ التي يتم أداؤها من طرف امللزمني بالرسم على محال بيع املشروبات جد منخفضة باملقارنة مع النشاط التجاري
لهذه احملالت خصوصا بالنسبة لبعض املقاهي التي تعرف نشاطا جتاريا مهما بحكم موقعها وسط املدينة ،ويتجلى ذلك
في أن رقم املعامالت اليومي املصرح به ال يتجاوز مبلغ  50,00درهم في أحسن احلاالت ،وهو مبلغ ال يغطي حتى مصاريف
تدبير احملل ،وبالرغم من ذلك لم تقم اجلماعة مبمارسة حقها في املراقبة واالطالع طبقا للمادتني  149و 151من القانون
رقم  47-06بهدف التحقق من صحة اإلقرارات املدلى بها ،والقيام عند االقتضاء بإعمال املقتضيات املتعلقة بالتصحيح
طبقا للمادة  155من نفس القانون .كما أن بعض امللزمني لم يؤدوا ما بذمتهم برسم السنوات من  2009إلى  ،2012مما
حرم اجلماعة من استخالص مبلغ  119.321,00درهم.
•عدم تطبيق اجلزاءات بشأن األداء خارج اآلجال القانونية
بالرغم من أن مجموعة من امللزمني ال يحترمون آجال األداء املنصوص عليها في املادة  67سالفة الذكر ،فإن املصالح
اجلماعية ال تعمل على تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها في املادة  147من القانون رقم  ،47.06التي تنص على تطبيق
ذعيرة قدرها  % 10وزيادة قدرها  % 5عن الشهر األول من التأخير و % 0.50عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ
األداءات التلقائية.
•استخالص الرسم من بعض امللزمني قبل حلول األجل القانوني
قامت مصالح اجلماعة في بعض احلاالت باستخالص الرسم املذكور قبل حلول األجل احملدد قانونا لذلك حسب ما تنص
عليه املادة  67من القانون رقم  47.06سالف الذكر ،وهو ما يؤشر على شكلية اإلجراءات املتبعة ،ويفرغ اإلقرارات وبيانات
األداء املنصوص عليها من جدواها.
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بخصوص تدبير الرسم على شغل امللك العام ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية والرسم على شغل
امللك العام مبنقوالت أو عقارات مرتبطة مبمارسة أغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
•شغل امللك العام اجلماعي مؤقتا دون احلصول على التراخيص الضرورية
خالفا ملقتضيات املادة  50من امليثاق اجلماعي ،فإن جميع األشخاص الذين يشغلون امللك العام مؤقتا سواء ألغراض جتارية
أو صناعية أو مهنية ،أو بواسطة منقوالت أو عقارات مرتبطة مبمارسة أغراض جتارية أو صناعية أو مهنية باجلماعة ،ال
يتوفرون على رخصة في املوضوع .وبالرغم من ذلك ،لم تقم اجلماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية في حقهم ،حيث لم
تطبق املادة  12من ظهير  30نونبر  1918املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي واملتمم بالظهير رقم  1.97.03الصادر
بتاريخ  25يناير  ،1997والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل امللك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم
بشكل قانوني ،إعذار للوقف الفوري لهذا االحتالل بصرف النظر عن املتابعات القضائية التي ميكن للجهاز العام اتخاذها
حلماية ملكه ،ويكون اخملالف ملزما اجتاه اخلزينة بدفع تعويض يساوي ثالث أضعاف اإلتاوة السنوية املستحقة لو كان هذا
االحتالل مرخصا له ،عن كل سنة أو جزء منها من االحتالل غير القانوني.
•عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق بعض امللزمني
تبني ،من خالل تتبع األداءات املرتبطة بهذين الرسمني عن السنوات من  2007إلى  ،2012أن املصالح اجلماعية لم تتخذ
اإلجراءات القانونية في حق امللزمني املعنيني ،خاصة إعداد األوامر باملداخيل وتوجيهها للخازن اجلماعي ،وهو ما نتج عنه
تقادم بعض املستحقات اخلاصة بسنتي  2007و 2008واملقدرة ب  51.983,00درهم بالنسبة للرسم على شغل امللك
العام ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية ،و 29.907,80درهم بالنسبة للرسم على شغل امللك العام مبنقوالت أو عقارات
مرتبطة مبمارسة أغراض جتارية أو صناعية أو مهنية .كما لم تبادر مصالح اجلماعة إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل
استخالص املستحقات برسم السنوات من  2009إلى  2012واملقدرة على التوالي بالنسبة لهذين الرسمني ب 82.201,50
درهم و 87.853,80درهم.
•عدم احتساب املساحة احلقيقية لشغل امللك العام
تبني من خالل املعاينة امليدانية ،أن تصفية هذين الرسمني ال تتم بناء على املساحة املشغولة فعليا ،وهو ما يحرم
اجلماعة من استخالص مداخيل إضافية تقدر بالنسبة للعينة التي متت معاينتها كما يلي:
— —بالنسبة للرسم على شغل امللك العام ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية ،يقدر املبلغ غير املستخلص ب
 23.025,00درهم عن كل ربع سنة ( 92.100,00درهم سنويا) .كما تبني أن مصالح اجلماعة ال تقوم مبراقبة املساحات
املشغولة بشكل مستمر مشفوعة مبحاضر رسمية ،وذلك بهدف حتيني الئحة اخلاضعني ،من جهة ،وضبط
التجاوزات وتصحيح أسس التصفية ،من جهة أخرى.
— —بالنسبة للرسم على شغل امللك العام مبنقوالت أو عقارات مرتبطة مبمارسة أغراض جتارية أو صناعية أو مهنية،
تقدر املبالغ غير املستخلصة ب  12.813,00درهم عن كل ربع سنة ( 51.252,00درهم سنويا) .كما أن املصالح
اجلماعية ال تقوم بفرض الرسم على أعمدة الستائر في مخالفة ملقتضيات املادتني  189و 192من القانون رقم
 30.89املتعلق باجلبايات املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية وهيئاتها ،والذي تستمر بعض أحكامه في التطبيق
مبقتضى القانون رقم .39.07
•عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق بعض أصحاب محطات الوقود وعدم احتساب املساحة احلقيقية
لشغل امللك العام
لم تقم محطات الوقود منذ تاريخ  01يناير  2009بأداء الواجبات املرتبطة بشغل امللك العام .وقد قامت اجلماعة بإصدار
أمر باملداخيل بتاريخ  23أبريل  ،2009وبإرساله إلى القابض اجلماعي الذي رفض التكفل به .ومنذ ذلك احلني لم تتخذ
املصالح اجلماعية أي إجراء آخر لتحصيل ديونها التي تقدر ب  93.168,00درهم .ومن جهة أخرى ،لم تقم مصالح اجلماعة
باحتساب املساحة احلقيقية املشغولة من طرف بعض محطات الوقود ف ،حيث تبني من املعاينة امليدانية أن املساحة
احلقيقية املشغولة تتجاوز بكثير تلك املعتمدة من طرف اجلماعة ،مما حرم اجلماعة من استخالص مبالغ مالية مهمة
وصلت ،فقط ،بالنسبة للسنوات من  2009إلى  2012إلى ما مجموعه  180.288,00درهم.

602

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

•عدم فرض الرسم على شغل امللك اجلماعي العام من طرف إحدى شركات االتصال
قامت إحدى شركات االتصال منذ سنوات بنصب  33مخدعا هاتفيا دون ترخيص مسبق .ولم تقم اجلماعة ،في هذا
الصدد ،بفرض الرسم على شغل امللك العام بواسطة هذه اخملادع ،وهو ما ترتب عنه عدم استخالص مبالغ مهمة تقدر
فقط بالنسبة لسنتي  2011و 2012مبا مجموعه  41.817,60درهم.
•تقاعس اجلماعة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق بعض املستفيدين من شغل امللك العام
في إطار تنظيم امللك العمومي ،مت إحداث سوق امليلية ألجل توطني الباعة املتجولني .وقد شرع املستفيدون ابتداء من
شهر مارس  2008في استغالل احملالت مقابل أداء واجب شهري حدد في  80,00درهما لكل دكان .إال أن هؤالء املستفيدين
ال يقومون بأداء واجب االستغالل ،وباملقابل فإن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات القانونية من أجل حملهم على أداء ما
بذمتهم .وتقدر املبالغ غير املستخلصة ب  1.881.400,00درهم عن مجموع السنوات من  2008إلى  .2012ومن جهة
أخرى ،تبني أن بعض املستفيدين من استغالل عدد من احملالت التجارية واحلرفية ،ومحالت للجزارة ال يؤدون ما بذمتهم من
مستحقات للجماعة ،كما تبني أن هذه األخيرة اتخذت قرارات بإلغاء رخص شغل هذه احملالت دون أن تعمل على اتخاذ
اإلجراءات القانونية من أجل استخالص الديون املتراكمة ،وخاصة إصدار األوامر باملداخيل وتبليغها إلى القابض اجلماعي
من أجل التحصيل .وقد بلغت هذه الديون ،فقط ،بالنسبة للمستفيدين من محالت اجلزارة بالسوق األسبوعي ما قدره
 190.800,00درهم برسم سنة .2012
•عدم صحة تصفية الرسم على شغل امللك العام مبنقوالت أو عقارات مرتبطة مبمارسة أعمال جتارية أو
صناعية أو مهنية
تقوم اجلماعة بتصفية هذا الرسم باعتماد سعر  % 0,20بالنسبة لألطناف والستائر ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة 192
من القانون  89.30سالف الذكر ،التي حتدد هذا السعر في  ،% 0.50مما نتج عنه عدم استخالص مبالغ ميكن تقديرها
بالنسبة للعينة التي متت معاينتها في  14.899,50درهم عن كل ربع سنة ( 59.598,00درهم سنويا) .ومن جهة أخرى،
تعتمد مصالح اجلماعة في تصفية هذا الرسم قيمة تقديرية للقيمة اإليجارية ،التي مت حتديدها في  1.500,00درهم
للمحالت ذات املوقع املهم ،و 1.000,00درهم بالنسبة للمحالت األخرى ،وبذلك فإنها ال تستند إلى معطيات محددة وفق
ما جاء في املادة  191من القانون  30-89التي تنص على أن الرسم يحتسب على أساس القيمة اإليجارية احملددة لتصفية
ضريبة التجارة.
•اختالالت تتعلق باستغالل امللك العمومي لنصب اللوحات اإلشهارية
تستغل حاليا ثالث شركات “أ” و”ب” و”ج” امللك العمومي لنصب اللوحات اإلشهارية .وفي هذا اإلطار سجلت املالحظات
التالية:
— —قام رئيس اجلماعة في غياب مداولة اجمللس اجلماعي مبنح ترخيصني الستغالل امللك العمومي لنصب اللوحات
اإلشهارية بشكل مباشر ودون احترام مبدأ املنافسة املنصوص عليه ،كما مت ذلك دون أن تصادق سلطة الوصاية
على قراري الترخيص ،ودون أن تتوفر اجلماعة على كناش للتحمالت ينظم حقوق والتزامات كل طرف .ويتعلق األمر
بقرار الترخيص عدد  80بتاريخ  04شتنبر  2008الستغالل امللك العمومي لنصب  05لوحات إشهارية من طرف
شركة «أ» ملدة  05سنوات ،وقرار الترخيص عدد  245بتاريخ  29ماي 2009الستغالل امللك العمومي لنصب 04
لوحات إشهارية من طرف شركة “ب” ملدة  05سنوات.
— —تتقاعس مصالح اجلماعة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق الشركات الثالثة املذكورة ألداء ما بذمتها من
مستحقات والبالغة ما مجموعه  445.464,00درهم دون احتساب جزاءات التأخير.
لم تقم الشركات الثالث منذ سنة  2008بأداء مستحقات االستهالك من اإلنارة العمومية التي يتم استعماها لتشغيل
اللوحات اإلشهارية ،وذلك بالرغم من التنصيص على حتمل هذا االستهالك من طرف هذه الشركات (الفصل  04من
القرار عدد  80بالنسبة لشركة “أ” ،الفصل  16من القرار عدد  245بالنسبة لشركة “ب” ،الفصل  14من كناش التحمالت
املصادق عليه بتاريخ  14مارس  2011بالنسبة لشركة “ج”).
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تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات املعدة للنقل العمومي
للمسافرين
•غياب املعطيات الكافية عن سيارات األجرة الناشطة بتراب اجلماعة
ال تتوفر اجلماعة على امللفات التي تخص العربات من الصنفني األول والثاني ،الشيء الذي ال يتأتى معه معرفة املعلومات
الكافية عن العربات وأصحابها وعناوينهم وكذا حتديد التغييرات التي طرأت عليها من قبيل توقيف النشاط أو تفويت
العربة ،كما ال تتوفر على الالئحة الشاملة لسيارات األجرة من الصنفني املذكورين ،حيث تبني ،من خالل مقارنة الالئحة
املدلى بها من طرف مصالح عمالة جرسيف مع نظيرتها املقدمة من طرف شساعة املداخيل أن عددا من سيارات األجرة
غير مضمنة في الئحة شسيع املداخيل ،ويتعلق األمر ب  29سيارة أجرة من الصنف األول و 38سيارة أجرة من الصنف
الثاني؛
ومن ناحية أخرى ،فإن هذا اخلصاص في املعطيات يشكل عائقا لسلك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية وإصدار
األوامر باالستخالص التي بفعل نقص في املعطيات عن امللزمني يكون مآلها الرفض من طرف احملاسب العمومي ،مما ترتب
عنه حرمان اجلماعة من موارد مالية إضافية.
•عدم ترتيب اجلزاءات عن تخلف امللزمني عن إيداع التصاريح بالتأسيس
بالرغم من تخلف عدد من امللزمني ( 51ملزما) عن إيداع التصاريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط بالنسبة
لسيارات األجرة من الصنفني األول والثاني ،فإن املصالح اجلماعية ال تطبق في حقهم اجلزاءات القانونية واحملددة في أداء
غرامة قدرها  500,00درهما .مما حرم اجلماعة من استخالص مبلغ إجمالي بقيمة  25.500,00درهما.
•تفاقم املتأخرات املستحقة عن الرسمني املذكورين
لقد سجل نقص كبير على مستوى القيام بإجراءات االستخالص وكذا على مستوى اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد
اخمللني بقواعد األداء التلقائي ،وهو ما تسبب في تفاقم متأخرات هذين الرسمني التي بلغت ما مجموعه 547.050,00
درهما ( 110.200,00درهما بالنسبة لسيارات األجرة من الصنف الثاني و 436.850,00درهما بالنسبة لسيارات األجرة من
الصنف األول) ،مما عرض جزءا منها للتقادم.
بخصوص تدبير الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
•عدم القيام بإحصاء األراضي احلضرية غير املبنية
خالفا ملقتضيات املادة  49من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ومجموعاتها ،لم تعمل املصالح
اجلماعية على القيام بأي عملية إحصاء لألراضي احلضرية غير املبنية .إذ تكتفي مصلحة اجلبايات بفرض واستخالص
هذا الرسم عن سنة واحدة فقط مبناسبة تسليم الشواهد اجلبائية للملزمني أو مبناسبة أداء الرسم على عمليات البناء
مما يحرم اجلماعة من موارد مالية مهمة.
•انعدام التنسيق بني مصلحة اجلبايات واملصالح اجلماعية األخرى ألجل حصر بقع األراضي غير املبنية
من أوجه القصور املسجلة في هذا اجلانب عدم قيام مصلحة اجلبايات بالتنسيق مع مصلحة التعمير ومصلحة التجهيز
ملوافاتها باملعطيات املتعلقة بعدد البقع األرضية املكونة للتجزئة وتواريخ الترخيص بالتجزيء والتسلم املؤقت للتجزئة
وتصاميم التحديد الطبوغرافي ملعرفة املساحات احلقيقية للبقع املكونة للتجزئة وتتبعها .وقد ترتب عن ذلك عدم
استخالص ما يزيد عن  1.299.904,00درهما.
بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء
•تضمني القرار اجلبائي مقتضيات غير قانونية
قام اجمللس التداولي اجلماعي في جلسته العادية لشهر أبريل لسنة  2011باقتراح صيغة جديدة من أجل تعديل الفصل
املتعلق بالرسم على عمليات البناء الذي كان منصوصا عليه في القرار اجلبائي عدد  30واملصادق عليه بتاريخ  17مارس
 .2008هذا ،وقد صادقت سلطة الوصاية على مقترح التعديل بتاريخ  23ماي 2011حيث مت تضمني املقتضيات اجلديدة
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للرسم على عمليات البناء في الفصل  02من القرار اجلبائي امللحق عدد  ،49والذي ينص على أن مبالغ الرسم على عمليات
البناء حتدد عن كل متر مربع مغطى كما يلي  13,00 :درهم بالنسبة لعمارات السكنى اجلماعية أو اجملموعات العقارية
والعقارات املعدة لغرض صناعي أو جتاري أو مهني أو إداري 10,00 ،دراهم بالنسبة للمجموعات العقارية واملساكن املنجزة
في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ،و 20,00درهم بالنسبة للمساكن الفردية .لكن بالرجوع إلى املادة  54من القانون
 ،47-06فإن سعر هذا الرسم بالنسبة للمساكن الفردية قد حدد من  20إلى  30درهم بغض النظر عن اإلطار الذي تنجز
فيه .ومن ثم فإن حتديد سعر  10دراهم بالنسبة للمساكن الفردية املنجزة في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح يكون
مخالفا للمادة  54املذكورة ،وهو ما حرم اجلماعة من موارد مالية بلغت ما قيمته  378.484,00درهما.
•عدم فرض واستخالص الرسم على مجموعة من املستفيدين
خالفا ملقتضيات القانون رقم  47.06سالف الذكر ،قام رئيس اجلماعة بتاريخ  12مارس 2008باتخاذ القرار عدد  24القاضي
بعدم فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء على  35شخصا من أصل  134مستفيدا من عملية إعادة اإلسكان
في جتزئة ملوية ،مما حرم اجلماعة من موارد مالية إضافية تقدر ب  166.494,00درهما.
كما أن اجلماعة لم تتخذ أي إجراء في حق مجموعة من اإلدارات واملؤسسات العمومية التي باشرت عمليات بناء ولم تقم
بأداء الرسم املذكور ،مما نتج عنه عدم حتصيل ما يزيد عن  262.918,00درهما.
بخصوص تدبير الرسم على شغل امللك العام مؤقتا ألغراض البناء
•اعتماد اجلماعة على أسس تقديرية في تصفية الرسم
ال تتناسب املداخيل املترتبة عن هذا الرسم والتوسع العمراني الذي تعرفه املنطقة خالل السنوات األخيرة ،ومرد ذلك
اعتماد اجلماعة على أسس تقديرية تكمن في ربط املساحة املعتمدة في التصفية بعدد طوابق البناء املزمع إنشاؤه،
كما أنه ،في حاالت أخرى ،يتم احتساب الرسم باالعتماد على تصريح امللزم فيما يخص املساحة التي سيشغلها دون أن
تتوفر اجلماعة على األعوان الضروريني للقيام مبعاينة ومقارنة املساحات املشغولة فعليا مع تلك املصرح بها.
•تباين كبير بني عدد األشخاص املستفيدين من رخص البناء وأولئك الذين منحت لهم رخص شغل امللك
العام ألغراض ترتبط بالبناء
تقضي املمارسة املتبعة داخل اجلماعة أن يقترن منح رخصة البناء مبنح رخصة لشغل امللك العام ألغراض البناء .غير أن
مقارنة عدد هذا النوعني من الرخص خالل الفترة  ،2012-2007أفضى إلى وجود تباين في العدد اإلجمالي بلغ  500حالة
لم يستخلص بشأنها الرسم على شغل امللك العام ألغراض البناء ،ولم تقدم بشأنها التبريرات الضرورية .ومن جانب
آخر ،مت إعفاء شركة «أ .م» دون مبرر قانوني من أداء هذا الرسم ،مما أدى إلى عدم استخالص مبلغ يقدر في حده األدنى ب
 57.255,00درهم بالنسبة للربعني األول والثاني من سنة .2013
بخصوص تدبير الرسم على عمليات جتزيء األراضي
•اختالالت تشوب تدبير اجلماعة للرسم على عمليات التجزيء
خالفا للمقتضيات القانونية املنصوص عليها في املواد من  60إلى  63من القانون رقم  ،47.06فإن اختالالت عديدة تشوب
تدبير هذا الرسم وتؤثر على مردوديته .ويتعلق األمر على اخلصوص مبا يلي:
— —عدم مراقبة الفواتير املدلى بها لتبرير التكلفة احلقيقية ألشغال التجهيز ،واعتماد فواتير ال عالقة لها بالتجزئة
موضوع الترخيص؛
— —اعتماد بيانات تقديرية بدال من الفواتير في احتساب التكلفة احلقيقية للتجهيز،
— —إعداد محضر التسلم املؤقت للتجزئة قبل أداء املبلغ اإلجمالي للرسم؛.
غياب اإلقرارات سواء بالتكلفة التقديرية أو احلقيقية من بعض امللفات ،أو وجود بعض منها غير موقعة من طرف امللزمني
بالرسم ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  62من القانون رقم .47.06
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•عدم تأكد اجلماعة من حقيقة املعطيات املضمنة باإلقرارات املدلى بها
ال تتأكد مصالح اجلماعة من حقيقة املعلومات الواردة في إقرارات امللزمني بالرسم على عمليات التجزيء ،حيث ال تطبق
املقتضيات القانونية املتعلقة بحقها في االطالع ومراقبة اإلقرارات املدلى بها من قبل امللزمني قصد التحقق من صحة
املعطيات املضمنة بها ،والقيام عند االقتضاء بالتصحيحات واملراجعات الالزمة طبقا ملقتضيات املادة  149وما يليها من
القانون رقم  .47.06وقد لوحظ في هذا الصدد ،ضعف في تكلفة تهيئة املتر املربع الواحد بالنسبة للتجزئات التي متت
مراقبة ملفاتها ،والتي تراوحت بني  24,24درهم للمتر املربع و 122درهم للمتر املربع .وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة ال تقوم
بالتنسيق مع مصالح وزارة املالية املكلفة بالضرائب للتأكد من صحة املعطيات الواردة باإلقرارات املقدمة.
بخصوص تدبير منتوج كراء احملالت التجارية
• عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتصيل الديون املتراكمة
ال تقوم اجلماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخالص مستحقاتها على مكتري احملالت التجارية ،والتي بلغت برسم
سنتي  2011و 2012ما مجموعه  521.335,49درهم.
•مجموعة من االختالالت تشوب تدبير اجلماعة ملمتلكاتها
إن تفحص سجل األمالك اجلماعية وملفات مختلف األمالك أبان عن تقصير اجلماعة في تدبير هذه األمالك ،يتجلى ذلك
في ما يلي:
— —سجل األمالك عبارة عن سجل قدمي ومتناثر األوراق ،وكل أمالك اجلماعة غير مقيدة به؛
— —عدم وجود كناش للتحمالت ينظم استغالل احملالت اجلماعية عن طريق الكراء؛
— —اجلماعة ال تتوفر على التصاميم األصلية لبعض األمالك ،خاصة املركب التجاري والسوق املركزي؛
— —عدم وجود بعض عقود الكراء وحالة البعض اآلخر مهترئة وغير قابلة للقراءة؛
— —إدخال املكترين تغييرات على احملالت التجارية املكتراة دون موافقة اجلماعة.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —تنظيم شساعة املداخيل بشكل يضمن الفصل بني مهام حتديد الوعاء والتصفية ،من جهة ،ومهمة
االستخالص ،من جهة أخرى .وإجناز دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لتدبير املداخيل؛
— —جتهيز مصلحة تنمية املوارد املالية ومراكز االستخالص بوسائل العمل الضرورية ،وتنظيم دورات تكوينية
للموارد البشرية في مجال تدبير املداخيل؛
— —التنسيق مع مصالح اجلماعة (الشرطة اإلدارية ،التعمير )..واملصالح اخلارجية (مصالح العمالة ،مديرية
الضرائب )...من أجل ضبط الوعاء الضريبي وحتيينه بشكل منتظم؛
— —تفعيل الصالحيات اخملولة لها قانونا في مجال تدبير اجلبايات احمللية (حق املراقبة واالطالع والتصحيح)؛
— —تعديل القرار اجلبائي بشكل يصحح سعر الرسم املفروض على عمليات البناء كي ينسجم والنصوص
القانونية اجلاري بها العمل؛
— —تطبيق املقتضيات القانونية على كل احملالت التي تشغل امللك العام دون ترخيص؛
— —احترام مبدأ املنافسة في منح الترخيص الستغالل امللك العمومي بواسطة اللوحات اإلشهارية ،واعتماد
دفاتر حتمالت مصادق عليها قبل فتح باب املنافسة؛
— —وضع دفتر حتمالت لتنظيم عملية كراء احملالت التجارية ،والعمل على جتديد عقود الكراء غير املتوفرة.
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ثانيا -التجهيزات واملرافق العمومية احمللية
1 .1تدبير السوق األسبوعي
تلجأ اجلماعة سنويا إلى كراء السوق األسبوعي ملدة سنة واحدة بواسطة مسطرة طلبات عروض أثمان مفتوحة .وتتولى
اجلماعة التسيير املباشر للسوق ومرافقه خالل الفترات التي تفصل بني تاريخ انتهاء مدة اإليجار وتاريخ بداية سريان
مفعول األمر باخلدمة املتعلق بالصفقة املوالية .وفي هذا اإلطار سجلت املالحظات التالية:
استمرار العمل مبقتضيات دفاتر حتمالت منتهية الصالحية
لم تعمل املصالح اجلماعية على جتديد دفاتر التحمالت اخلاصة بكراء السوق األسبوعي ومرافقه ،حيث استمر العمل
بثالثة دفاتر إلى غاية  27دجنبر 2010بالرغم من أن صالحية العمل بها انتهت بتاريخ 19غشت  .2008كما متت املصادقة
على دفتري حتمالت كراء كل من السوق األسبوعي املتواجد بطريق تازة بجرسيف ،وكذا السويقة اليومية املتواجدة داخل
أسوار السوق األسبوعي بتاريخ  19مايو  ،2006وقد حددت مدة صالحيتهما في سنتني ابتداء من تاريخ املصادقة عليهما
(الفصل  19من الدفترين) ،وكنتيجة لذلك فإن الصفقة عدد  02/2009املتعلقة بكراء السوق األسبوعي ومرافقه قد
أبرمت عمال مبقتضيات دفاتر حتمالت منتهية صالحيتها.
اختيار نائل الصفقة عدد  11/2007دون أن يدلي بالوثائق املطلوبة
أسندت هذه الصفقة لشركة “ح .لألشغال اخملتلفة” بالرغم من وجود بعض املالحظات حول املستندات املكونة لها،
نوردها كاآلتي:
— —ال تتضمن مذكرة الوسائل التقنية التي قدمتها هذه الشركة ما يفيد توفرها على الوسائل التقنية الالزمة،
الشيء الذي يخالف مقتضيات كناش التحمالت (الفصل  )03وكذا نظام االستشارة (الفصل )04؛
— —خالفا ملقتضيات املادة  04من نظام االستشارة ،لم تدل الشركة بالشواهد التي متنحها اجلماعات التي أجنزت
لفائدتها أعماال مماثلة؛
— —تشير الشهادة املسلمة من طرف صندوق الضمان االجتماعي إلى الشركة واملؤرخة في  19نونبر 2007إلى أنها
ال تصرح بأي أجير ،مما يخالف مقتضيات املادة  3من نظام االستشارة التي حتيل على املادة  22من املرسوم رقم
 02.06.388املتعلق بالصفقات العمومية.
عدم استخالص اجلماعة للرسوم املستحقة عن استغالل السوق األسبوعي
لقد حددت مقتضيات الفصل  14من كناش التحمالت مدة استغالل السوق من طرف املكتري ابتداء من الساعة الثامنة
مساء من يومه االثنني وطيلة يوم الثالثاء من كل أسبوع .وفي هذا اإلطار ،لوحظ أن مصالح اجلماعة ال تعمل على
استخالص الرسوم عن استغالل السوق األسبوعي من طرف البائعني خالل األيام األخرى وهو ما يحرم ميزانية اجلماعة
من مداخيل مهمة.
عدم احلرص على القيام باملهام الرقابية
من خالل تتبع وضعية أداء واجبات كراء السوق ومرافقه عن الفترة  ،2012-2007تبني أن مكتريني إثنني لم يؤديا كل ما
بذمتهما ،وبالرغم من ذلك لم تطبق اجلماعة البنود الزجرية املنصوص عليها في دفاتر التحمالت ،مما جنم عنه عدم
استخالص مبلغ إجمالي يقدر ب  4.322.849,35درهم ،موزع على النحو التالي:
— —بالنسبة للفترة  :2008-2007فإن شركة «ح» لم تقم بأداء مبلغ  1.867.016,00درهم ،إذ قامت بأداء فقط ما يعادل
واجبات شهرين من اإليجار لدى القابض اجلماعي ،وذلك خارج أجل االستحقاق ،وبعد ذلك قدمت إلى مصالح
اجلماعة شيكني على وجه الضمان مببلغ  800.151,00درهم لكل واحد منهما ،على أساس تسوية وضعيتها
اجلبائية في أقرب اآلجال ،وقد بقي الشيكان في حوزة رئيس اجمللس إلى غاية  03فبراير ،2009حيث مت توجيههما
إلى القابض اجلماعي الستخالص املبالغ املضمنة بهما ،ليتبني بعد ذلك أنهما بدون رصيد ،حيث مت إرجاعهما إلى
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اجلماعة بتاريخ  17يوليوز  .2009وبتاريخ  16شتنبر  2009قام القابض اجلماعي بتحصيل الضمان النهائي والبالغ
قيمته  800.050,00درهم (أي ما يعادل  03أشهر من الكراء) وبذلك يكون إجمالي املبلغ الذي مت حتصيله فعليا هو
 1.333.383,00درهما أي ما ميثل حوالي  %42من املبلغ السنوي إليجار؛
— —بالنسبة للفترة  :2012-2011فإن شركة “ر.ب” لم تقم بأداء مبلغ  2.455.833,35درهم (أي حوالي  %58من املبلغ
اإلجمالي للكراء).

2 .2اجملزرة اجلماعية
عدم توفر اجملزرة احلالية على املواصفات الضرورية وقصور في املراقبة الصحية
إن هذه اجملزرة هي في حقيقة األمر عبارة عن بناية تتوفر على قاعتني للذبح فقط وساحة محاطة بجدار ،توجد في حالة
سيئة وال تليق مبرفق ذي صلة مباشرة ووثيقة بصحة املواطنني .وإجماال فإن قاعتي الذبح تغيب فيهما بعض الشروط
املنصوص عليها في ملحق املرسوم رقم  2-98-617بتاريخ  05يناير  1999بشأن تطبيق الظهير رقم  1-75-291الصادر في
 08أكتوبر  1977املعتبر مبثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش احليوانات احلية واملواد احليوانية أو من أصل حيواني من حيث
السالمة واجلودة .وتتمثل أهم النقائص املسجلة في ما يلي:
— —عدم كفاية املساحات اخملصصة للذبح ،وعدم احترام البناية للشروط املطلوبة التي متكن من عزل األماكن اخملصصة
للذبح بشكل مينع من انتشار العدوى والتلوث وتسرب القوارض؛
— —عدم توفر البناية على قاعة للتبريد ،وعدم توفر اجملزرة على محرقة خاصة باللحوم غير الصاحلة لالستهالك ،إذ يتم
إتالف هذه اللحوم بواسطة مبيدات خاصة ،ورميها في املطرح العمومي؛
— —اهتراء جتهيزات اجملزرة بفعل ضعف الصيانة أو غيابها؛
— —عدم كفاية التجهيزات اخملصصة لتعليق الذبائح ،حيث يضطر إلى تعليقها خارج املكان اخملصص لذلك في الهواء
الطلق مما قد يعرضها للتلوث؛ كما أن هذه التجهيزات طالها الصدأ وهي غير مرتفعة بالشكل الكافي ،مما يجعل
الذبائح تالمس أرضية الذبح ومياه الصرف الصحي؛
— —تعرض شبكة التطهير السائل اخلاصة باجملزرة الختناقات متعددة؛
— —غياب مواد تعقيم األيدي واألدوات ،وعدم ارتداء البذلة اخلاصة بالعمل في اجملزرة.
ومن جهة أخرى ،فإن البهائم ال تخضع للمراقبة البيطرية القبلية ،قصد التأكد من خلوها من كل األمراض التي يتعني
مراقبتها قبل ذبح البهائم .كما أن تدخالت املكتب الصحي اجلماعي منعدمة داخل اجملزرة.
عدم توفر اجلماعة على نظام داخلي للمجزرة البلدية
تعتمد اجلماعة طريقة التدبير املباشر للمجزرة البلدية ،وبالرغم من ذلك لم تقم بإعداد نظام داخلي لتسيير هذا املرفق.
ومن جانب آخر ،فإن موظفا واحدا يتولى تسيير اجملزرة ،حيث يقوم بجميع املهام املرتبطة بتدبيرها (فتح وإغالق اجملزرة،
إشراف على دخول البهائم ،وزن الذبائح ،استخالص الرسوم ،تنظيف اجملزرة وحراستها)؛ مما ينطوي على عدة مخاطر .كما
أن هذا املوظف ال يتوفر على نائب يقوم مبهامه أثناء غيابه.
عدم توفر شاحنة نقل اللحوم على الشروط الصحية الضرورية
تتولى اجلماعة مهمة نقل اللحوم بشكل مباشر ،وذلك بواسطة شاحنة متهرئة يعلوها الصدأ وال تستجيب للشروط
الصحية والوقائية؛ وهي غير مجهزة بحاوية تبريد .كما أنها ال تكفي لنقل وتوزيع اللحوم على مختلف اجلزارين باملدينة،
وهو ما يضطر معه هؤالء في بعض األحيان جللب وسائل نقل خاصة لتأمني تزويد محالتهم باللحوم في الوقت املناسب.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن نقل اللحوم من طرف اجلزارين دون أن تكون لهم الصفة للقيام بذلك وفي غياب الشروط
الصحية والوقائية الضرورية يخالف مقتضيات املادة  39من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،كما أنه يحرم
اجلماعة من موارد مالية على اعتبار الرسم غير املستخلص على نقل اللحوم من طرف اخلواص.
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غياب تام إلجراءات املراقبة الداخلية في تدبير اجملزرة واستخالص الرسوم املرتبطة باستغالل هذا املرفق
إن تدبير عمليات الذبح باجملزرة البلدية وكذا استخالص الرسوم املترتبة يتمان في غياب إجراءات املراقبة الضرورية.
ويتعلق األمر على اخلصوص مبا يلي:
— —تتم مسطرة تدبير الرسوم بواسطة املوظف الوحيد املكلف بتسيير اجملزرة ،حيث يتولى في نفس الوقت تصفية
الرسوم واستخالصها؛
— —ال تقوم مصالح اجلماعة مبسك سجل يبني عدد ونوع البهائم التي تدخل للمجزرة اجلماعية قصد ذبحها ومقارنته
مع ما مت أداء الرسوم بشأنه؛
— —لم تقم مصالح اجلماعة بتحديد أوقات دخول البهائم للمجزرة ،وبالتالي فإن األمر متاح للجزارين الستقدامها في
أي وقت وحتى في ساعات الذبح؛
— —إن عملية الوزن تتم في جميع احلاالت صباح اليوم املوالي للذبح مما قد يتيح إمكانية إخراج البعض منها دون أداء
الرسوم؛
— —إن عملية وزن حلوم البقر تتم عن طريق تقسيم الذبيحة إلى أربعة أجزاء ،حيث يتم وزن جزء واحد فقط ليتم
استنتاج الوزن الكلي للذبيحة ،وهو ما يعني أن تصفية الرسم ال تتم بناء على الوزن احلقيقي للذبيحة إمنا بناء
على وزن تقديري.
عدم صحة مسطرة استخالص الرسوم املرتبطة بعمليات الذبح
ال حتترم املصالح اجلماعية املسطرة العادية في استخالص الرسوم املرتبطة بعمليات الذبح ،حيث إنه وبعد وزن مختلف
الذبائح يتم إعداد تواصيل في أسماء اجلزارين املستفيدين ،ويتم االحتفاظ بها على أساس أن يتم االستخالص بعديا في
دكاكني اجلزارين .وتعتبر ،بذلك؛ هذه املمارسة خرقا للمساطر املعمول بها في مجال استخالص املداخيل العمومية ،كما
قد تترتب عنها بعض اخملاطر املتمثلة في احتمال فقدان هذه التواصيل ،وفقدان املبالغ املطابقة بعد االستخالص ،وعدم
تسليم املبالغ املستخلصة إلى شسيع املداخيل في الوقت املناسب.
عدم استخالص الرسم عن إيداع اجللود
ال تقوم مصالح اجلماعة باستخالص الرسم عن إيداع اجللود ،وذلك بالرغم من أن الفصل  16من القرار اجلبائي عدد
 30بتاريخ  08أبريل  2008قد حدد سعر هذا الرسم .وبتطبيق احلد األدنى وهو مكوث اجللود ليوم واحد باجملزرة ،فإن عدم
استخالص هذا الرسم فوت على ميزانية اجلماعة مبالغ إضافية ،تقدر بالنسبة لسنة  2012ب  11.526,00درهم.

3 .3تدبير احملجز البلدي
غياب سجالت لضبط العربات واألشياء احملجوزة
ال متسك املصالح اجلماعية سجالت تضمنها مختلف البيانات املتعلقة باحملجوزات (نوعية احملجوزات ،اجلهة التي قامت
باحلجز ،املالك ،تاريخ الدخول ،تاريخ اخلروج ،مدة املكوث ،املبلغ املستخلص ،)....مما يصعب معه مباشرة مجموعة من
اإلجراءات املرتبطة بهذه احملجوزات خاصة مسطرة البيع باملزاد العلني (توجد خمس عربات باحملجز لم يتم بيعها باملزاد
العلني نظرا لعدم توفر املستندات املتعلقة بها) وكذا إجراء مقارنة بني نتائج اجلرد املادي للمحجوزات مع معطيات
سندات اإلذن بالدخول.
تصفية الرسم بدون االحتفاظ بنسخ الورقات الرمادية للعربات
تقوم املصالح اجلماعية باالعتماد على نوع العربة وحمولتها املضمنة في البطاقة الرمادية من أجل تصفية الرسم على
احملجز ،لكن دون االحتفاظ بنسخ من البطاقة الرمادية ،مما ال ميكن معه التأكد من مدى احترام مقتضيات القرار اجلبائي
الذي ينص على األخذ بالوزن احلقيقي للعربة لتصفية هذا الرسم.
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عدم حتديد القيمة التقديرية لألشياء احملجوزة عند إجراء املزاد العلني
تقوم اللجنة اخملتصة بتحديد السعر في اليوم احملدد للمزاد العلني بطريقة غير مبنية على معطيات موضوعية ،حيث
يبادر أحد أعضائها إلى اقتراح ثمن املزايدة دون اللجوء إلى أهل اخلبرة في هذا اجملال ،وقد يؤدي ذلك إلى اقتراح مبالغ زهيدة
ال ترقى إلى مستوى القيمة احلقيقية للمحجوزات.
عدم مبادرة اجلماعة إلى استصدار إذن قضائي مبصادرة بعض السيارات احملجوزة
لم تعمل املصالح اجلماعية على استصدار إذن قضائي مبصادرة خمس سيارات محجوزة منذ سنة  ،1974والتي لم يتم
بيعها باملزاد العلني ،وذلك نظرا لعدم توفر املستندات املتعلقة بها (سندات الدخول).
 افتقار احملجز للشروط الضرورية للحفاظ على األشياء احملجوزة
لوحظ أن احملجز البلدي هو عبارة عن قطعة أرضية محاطة بسور علوه حوالي متران ( )02غير متني مبا فيه الكفاية،
كما أنه غير مهيأ الستقبال احملجوزات بشكل منظم ،حيث ال توجد أماكن مخصصة للمتالشيات ،وأخرى للسيارات
والدراجات ،وأخرى للدواجن واحليوانات .إضافة إلى أن هذا املكان غير مغطى مما يعرض احملجوزات للتلف بفعل عدة عوامل
(العوامل املناخية مثال) ،ويؤثر بالتالي على قيمتها املالية.

 4 .4املطرح العمومي للنفايات الصلبة
يتواجد مطرح النفايات الصلبة ملدينة جرسيف على بعد  10كلم فقط من وسط املدينة ،وميتد على مساحة أكثر من
 15هكتار .ويشكل هذا املطرح خطرا على البيئة وصحة املواطنني ،وذلك بالنظر إلى عدة أسباب نوردها كاآلتي:
— —غياب تام لشروط معاجلة النفايات من قبيل جتهيز املطرح مبواد متنع تسرب املياه العادمة إلى املياه اجلوفية .بحيث
يتواجد املطرح على بعد أقل من  500متر على نهر ملوية ،وهذا يجعل منه مصدرا لتلوث مياه النهر ،خاصة وأن
االجتاه من املطرح إلى النهر يشكل منحدرا؛
— —تفريغ النفايات بشكل عشوائي ،إذ لم يتم تقسيم املطرح إلى أحواض يخصص كل حوض الستقبال نفايات من
نفس النوع .كما يتم طرح كل أنواع النفايات دون مراقبة ،علما أنها تشمل إلى جانب النفايات املنزلية ،النفايات
الطبية ،والصناعية ،والزجاج ،واألكياس البالستيكية...؛
— —ولوج احليوانات إلى املطرح ،وعدم إحاطته بسياج مينع دخولها إليه.
وبالرغم من كل هذه اخملاطر فإن اجملالس املتعاقبة مبعية مختلف الشركاء لم تقم بإجراء أية دراسة الختيار املكان
املناسب إلقامة مطرح عمومي باملواصفات العصرية ،كما أن مخطط التنمية اجلماعي لم يتضمن أية إشارة ملشكل
تدبير النفايات الصلبة باملدينة وإيجاد احللول املناسبة لها.
كما تبني من خالل املعاينة امليدانية تواجد  24نقطة سوداء مبختلف أحياء اجلماعة ،إذ تعتبر مبثابة «مطارح ثانوية» تلقى
بها النفايات الصلبة ،وهو ما قد يتسبب في مخاطر سواء على املستوى البيئي أو على مستوى صحة املواطنني.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —وضع أنظمة داخلية لتدبير بعض املرافق اجلماعية (احملجز ،اجملزرة )...تبني على اخلصوص كيفيات فرض
واستخالص الواجبات املستحقة ،وكذا الشروط واملعايير الصحية والوقائية الواجب االلتزام بها؛
— —احترام مبدأ املنافسة بخصوص عملية كراء السوق األسبوع؛
— —تفعيل املراقبة ،وتتبع تطبيق مقتضيات كناش التحمالت املتعلق بالسوق األسبوعي .لتفادي ضياع حقوق
اجلماعة؛
— —إعادة النظر في توزيع املوارد البشرية للجماعة بالنظر للخصاص الذي تعرفه بعض املرافق؛
— —التسريع بإحداث مطرح عمومي جديد ،مراقب ومطابق للمعايير الالزمة في مجال تدبير النفايات؛
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— —ضبط طريقة جمع وإتالف مختلف النفايات ،خاصة تلك املرتبطة ببقايا عمليات الذبح باجملزرة وجثث
احليوانات ،وكذا تلك املتعلقة بالنفايات الطبية وشبه الطبية.

ثالثا -التعمير
منح رخص البناء دون احترام املساطر القانونية اجلاري بها العمل
قامت اجلماعة خالل الفترة  2012-2006مبنح ما مجموعه  127رخصة للبناء دون احترام املساطر القانونية اجلاري بها
العمل ،وذلك سواء من خالل مخالفة رأي اللجنة املكلفة بدراسة مشاريع البناء أو من خالل عدم إخضاع ملفات طلبات
البناء على أنظار هذه اللجنة.
إن منح هذه الرخص يعتبر منافيا للمساطر القانونية املتبعة في مجال الترخيص بالبناء ،وخصوصا مقتضيات املادة
 03من الظهير الشريف رقم  01-93-51الصادر في  10شتنبر  1993املتعلق بإحداث الوكاالت احلضرية ،والتي تنص على
إلزامية الرأي الذي تبديه هاته املؤسسات؛ كما يعد ضربا للجهود املبدولة للحد من أشكال البناء غير املنظم ويحد من
حتقيق األهداف املتوخاة من تصميم التهيئة ومن إنتاج منط معماري الئق باملدينة.
التخلي عن املتابعة القضائية لبعض مخالفي قوانني التعمير
قامت اجلماعة بتسليم رخص تخلي عن املتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير بالرغم من أنهم لم يقوموا بتسوية
الوضعية لهذه اخملالفات ،طبقا ألحكام املادة  67من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،والتي تنظم استمرار الشكوى
أو سحبها ،إذ أن التخلي عن املتابعة يقتصر على احلاالت التي تكون فيها األفعال املتكونة منها اخملالفة ممكنة التدارك
لكونها ال متثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها ،ويتعني حني ضبط اخملالفة (تاريخ توجيه اإلعذار
للمخالف) منح أجل ما بني  15و 30يوما للمخالف من أجل اتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء اخملالفة.
عدم احترام اجلماعة ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة
قامت اجلماعة بنزع ملكية العديد من عقارات الغير دون احترام املسطرة املتبعة ،وذلك من أجل توفير الوعاء العقاري
إلجناز مشاريع البنية التحتية خاصة من الطرق والقناطر ،وقد أدى عدم احترام مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة
من طرف اجلماعة إلى احلكم عليها مببالغ مالية مهمة تصل إلى حوالي  30مليون درهم طبقا لألحكام القضائية
الصادرة بشأن ذلك ،علما أن مجموعة من القضايا ما زالت لم تصدر بشأنها األحكام.
منح رخص البناء في إحدى التجزئات قبل تاريخ التسلم املؤقت ألشغال جتهيزها
خالفا للضوابط القانونية املنظمة لعمليات البناء في التجزئات املوزعة أشغالها على عدة أشطر ،منحت اجلماعة
 149رخصة بناء ( 12رخصة في سنة  2010و 137في سنة  )2011تخص جتزئة احلرية (الشطر األول) قبل القيام بإجراءات
التسلم املؤقت ألشغال التجهيز املتعلقة بها ،والتي متت بتاريخ  23شتنبر.2011
الترخيص بإحداث جتزئة على أرض مهددة بالفيضانات
لقد مت الترخيص بإحداث جتزئة عقارية مسماة «ع» فوق أرض مهددة بالفيضانات ،وذلك خالفا ملا جاء في محضر اللجنة
التقنية عدد  06املنعقدة بتاريخ  28غشت  ،2009والتي وافقت على املشروع شريطة إجناز التجهيزات الوقائية من
الفيضانات بالضفة الشرقية بناء على دراسة تتكلف بإعدادها وكالة احلوض املائي مللوية ،غير أنه تبني عدم إجناز أية
دراسة في املوضوع.
مباشرة مجموعة من اإلدارات العمومية عمليات البناء دون احلصول على رخصة في املوضوع
باشرت مجموعة من اإلدارات العمومية عمليات بناء (يتعلق األمر ب  10مشاريع) دون حصولها على رخصة في املوضوع
ودون أدائها ملستحقات الرسم على عمليات البناء؛ وفي مقابل ذلك ،لم تعمل املصالح اجلماعية على اتخاذ اإلجراءات
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القانونية في حقها والسيما إجناز محاضر اخملالفات املنصوص عليها في القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير .ومن جانب
آخر ،منحت اجلماعة الترخيص ببناء مقر املقاطعة احلضرية الثانية دون عرض املشروع على أنظار اللجنة اخملتصة.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —احترام املساطر القانونية املتبعة في مجال الترخيص بالبناء؛
— —احترام مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة.

612

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي جلرسيف
(نص مقتضب)
()...
جتدر اإلشارة إلى أن التقرير تضمن مجموعة من املالحظات تهم الفترة االنتدابية ما بني  2006و 2012علما أننا لم نتسلم
تسيير دواليب اجلماعة إال بعد  ،2009 /06 /22وعليه فإن مالحظاتكم املتعلقة بالفترة السابقة لهذا التاريخ لن جنيب
عنها ألنها ال تعنينا في شيء مع العلم انه أثناء تسليم السلط عبرنا عن حتفظنا عن ذلك في حينه.
()...

أوال -تدبير الرسوم احمللية ومداخيل األمالك
نقائص على مستوى التنظيم وطريقة عمل مصلحة املوارد املالية
اجلماعة شيدت في أوائل الستينات من القرن املاضي وعدد مكاتبها أصبح غير كاف الستيعاب كل املصالح اجلماعية
الشيء الذي أدى إلى جمع كل مصلحة مبكتب واحد للقيام بعمل تشاركي من جهة ،ومن جهة أخرى لقلة املوارد
البشرية سواء منها املتخصصة أو العادية وعدم إمكانية التوظيف حسب املنشور الوزاري رقم .6و.ع بتاريخ 2003/06/02
و منشور وزير الداخلية رقم  1بتاريخ . 2009/ 01/ 19
•عدم احترام سقف املبالغ املوجودة بصندوق املداخيل
يتعذر علينا احترام سقف املبلغ احملدد في  5000.00درهم طبقا للمادة  38من تعليمية وزير املالية بتاريخ 1969/ 03/ 26
املتعلقة بتسيير وكاالت املداخيل والنفقات كونها ال تنسجم واملبالغ املستخلصة يوميا ،والتي تتجاوز بكثير املبلغ احملدد
والتي من الواجب مراجعتها وتغييرها.
بخصوص تدبير الرسم على محال بيع املشروبات
اجلماعة تقوم بتوزيع اإلشعارات واإلقرارات بالتصريح على امللزمني غير أنهم يتقاعسون في تقدمي اإلقرارات في اآلجال
احملددة ،أما بالنسبة للديون املترتبة عن املتأخرات فاجلماعة تعمل على استصدار أوامر باملداخيل لتحصيل الديون.
بخصوص تدبير الرسم على شغل امللك العام ألغراض جتارية وصناعية ومهنية ومبنقوالت أو عقارات
مرتبطة مبمارسة أغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
•شغل امللك العام اجلماعي مؤقتا دون احلصول على التراخيص الضرورية
يعتبر شغل امللك العام اجلماعي مؤقتا من طرف التجار واحلرفيني واملهنيني والباعة املتجولني من املواضيع الشائكة
واملطروحة على الصعيد الوطني والتي تعاني منه جميع اجلماعات ،وعدم منحنا تراخيص تسهيال منا ملأمورية
السلطة احمللية لقيامها بالواجب كون التنظيم من اختصاصها طبقا للميثاق اجلماعي ،وقد راسلنا السيد باشا
املدينة حتت عدد  2673بتاريخ  2010/ 07/ 05وكذا السيد العامل حتت عدد  2673بتاريخ  2010/ 06/ 05واإلرسالية عدد
 1805بتاريخ ،2011/ 05/ 09وكانت موضوع مداولة اجمللس خالل دورته العادية لشهر يوليوز  2011وحلد الساعة لم تتخذ
في شأنه أي إجراءات.
•عدم احتساب املساحة احلقيقية لشغل امللك العام
املالحظة لها عالقة باجلواب السالف الذكر.
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•اختالالت تتعلق باستغالل امللك العمومي لنصب اللوحات االشهارية
خالف ما كان معتمدا خالل الوالية السابقة مت حاليا اعتماد مسطرة املنافسة القانونية في منح الترخيص الستغالل
امللك العمومي لنصب اللوحات اإلشهارية مع العلم أن جميع امللزمني قد قاموا بأداء ما بذمتهم من مستحقات.
بخصوص تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات املعدة للنقل
العمومي للمسافرين
•غياب املعطيات الكافية عن سيارات األجرة النشيطة بتراب اجلماعة
تعمل املصالح اجلماعية بتنسيق مع مصالح العمالة ومتدها بجميع املعطيات ،كما متت مراسلة املصالح األمنية حتت
عدد  2369بتاريخ  2012/ 09/ 26للتدخل حلث املستفيدين ألداء املتأخرات املستحقة.
بخصوص تدبير الرسم على األراضي غير املبنية
بحكم أن اجلماعة الترابية للمدينة تتوفر على قطع أرضية جلها غير مجزئة وجلها ذات طابع فالحي ومهني وعدم
وضوح معالم حتديد املدار احلضري وقلة املوارد البشرية يصعب على املصالح اجلماعية القيام بعملية إحصاء دقيقة
وضبط شامل للبقع األرضية اخلاضعة لهذا الرسم ،فإننا نقتصر على التصريحات الطوعية ألربابها ،ولتدارك الوضع
وتصحيحه ستعمل اجلماعة على تطبيق مقتضيات القانون حسب اإلمكانيات املتاحة.
بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء
•تضمني القرار اجلبائي ملقتضيات غير قانونية
إن اجمللس البلدي ملدينة جرسيف قد وجد وضعية قائمة واملتمثلة في إعفاء ساكني اجملموعات العقارية واملساكن املنجزة
في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ،ورغبة منه في تصحيح الوضع ،قام اجمللس بإصدار القرار عدد  49بتاريخ 2011/06/06
الذي متت املصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية ومت اعتماده.
بخصوص تدبير الرسم على شغل امللك العام مؤقتا ألغراض البناء
إن شساعة املداخيل تقوم باستخالص واجب استغالل امللك العمومي إلغراض البناء على ضوء إقرار بتصريح تلقائي
مقدم من طرف صاحب رخصة البناء مضمن للمساحة املراد شغلها أخذا بعني االعتبار احترام الطرقات واألرصفة
العمومية اجملاورة للمشروع ،أما في ما يتعلق بإقامة أوالد ميمون فإن املصالح اجلماعية قد قامت مبراسلة املعني باألمر
حتت عدد  2332بتاريخ .2013/ 07/ 29
بخصوص تدبير الرسم على عمليات جتزيئ األراضي
تعذر اإلجابة على هذه املالحظة لعدم توفرنا على امللفات التي الزالت بحوزة اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة.
بخصوص تدبير منتوج كراء احملالت التجارية
•عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتصيل الديون املتراكمة
اجلماعة تقوم مبجهودات في املوضوع حيث قامت بتخصيص عونني بتنسيق مع القابض للقيام بجوالت ميدانية
الستخالص جميع الرسوم واملستحقات.

ثانيا -التجهيزات واملرافق العمومية احمللية
1 .1اجملزرة اجلماعية
•عدم توفر شاحنة نقل اللحوم على الشروط الصحية الضرورية
اجلماعة قامت باقتناء شاحنة جديدة لنقل اللحوم بتاريخ .2013/ 03/ 13
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2 .2تدبير احملجز البلدي
•غياب سجالت لضبط العربات واألشياء احملجوزة
املصالح اجلماعية تتوفر على سجل كان يدبر من طرف حارس احملجز ومت تدارك األمر بحيث أصبح يدبر حاليا باملصلحة
املعنية.
•تصفية الرسم بدون االحتفاظ بنسخ الورقات الرمادية
لقد مت تدارك األمر ،وتعمل املصالح اجلماعية على االحتفاظ بنسخ الورقات الرمادية.

3 .3املطرح العمومي للنفايات
تقوم اجلماعة حاليا وبتنسيق ومشاركة عمالة اإلقليم وبعض اجلماعات اجملاورة ووزارة البيئة بإعداد مطرح جديد تتوفر
فيه جميع املواصفات البيئية.

ثالثا التعمـيــر
•منح رخص البناء دون احترام املساطر القانونية اجلاري بها العمل
إن اجمللس يسهر دائما على احترام القانون وإن ما جاء في هذا الباب يعتبر أشغاال طفيفة ببنايات قائمة وقدمية ومت
الترخيص ألربابها من أجل إمتام عملية التحفيظ ،مع العلم أن املواطن قد قام بتأدية كل الرسوم والواجبات املترتبة عليه.
•التخلي عن املتابعة القضائية لبعض مخالفي قوانني التعمير
اجلماعة سلمت رخصتني للتخلي عن املتابعة بعد ما قام املعنيان باألمر بتسوية وضعيتهما.
•عدم احترام اجلماعة ملسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة
منذ تولينا تسيير دواليب اجلماعة عمدت املصالح اجلماعية على تطبيق واحترام مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة
العامة خالفا ملا جاء بالتقرير الذي شمل الوالية السابقة.
•منح رخص البناء في إحدى التجزئات قبل تاريخ التسليم املؤقت ألشغال جتهيزها
لقد قامت اجلماعة بتسليم رخص البناء لتجزئة (ح) املعدة في إطار محاربة السكن غير الالئق نظرا للمشاكل التي
عرقلت سير التجهيزات املعدة من طرف وكالة العمران لوجود بنايات عبارة عن دور الصفيح ومت ترحيلهم قصد فتح
الطرقات ومد قنوات الصرف الصحي واإلنارة ،وبعد عدة اجتماعات بحضور جميع األطراف من سلطة إقليمية ومحلية
ووكالة حضرية ومصلحة اإلسكان والعمران واجلماعة احلضرية ،حيث راعت األبعاد األمنية واالجتماعية واالقتصادية
متت املوافقة على التسليم اجلزئي ألشغال الشطر األول من جتزئة احلرية واملتضمنة ل  355قطعة إليواء هؤالء املرحلني.
•الترخيص بإحداث جتزئة على ارض مهددة بالفيضانات
بعد اجتماعات مراطونية ولقاءات متعددة مت التسليم املؤقت لتجزئة (ع) مبوافقة جميع املصالح املعنية مبا فيها وكالة
احلوض املائي مللوية.
•مباشرة مجموعة من اإلدارات العمومية عمليات البناء دون احلصول على رخصة في املوضوع
متت مراسلة جميع اإلدارات املعنية لتسوية وضعيتها اإلدارية وأداء الرسم املفروض على عمليات البناء مبا في ذلك وزير
العدل في شأن بناء احملكمة االبتدائية رغم أن جلها شيدت خالل الواليات السابقة.
()...
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اجلماعة القروية العطف
)إقليم تاوريرت(
مت إحداث اجلماعة القروية العطف سنة  1959مبقتضى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاحت جمادى الثانية
 2( 1379دجنبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة ،ليتم سنة  1992تبعا للمرسوم رقم  2.92.468تقسيم ترابها
إلى جماعتني قرويتني :اجلماعة األم التي احتفظت بنفس االسم «العطف» واجلماعة احملدثة حتت اسم «أوالد امحمد»،
وتقع جماعة العطف في اجلنوب الشرقي لعمالة إقليم تاوريرت ،حيث تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي  1469كلم²
وتعداد سكانها حوالي  2471نسمة حسب اإلحصاء العام لسنة .2004
وفيما يتعلق بوضعيتها املالية ،فقد بلغت مداخيل التسيير خالل سنة  2012حوالي  1,9مليون درهم ،متثل فيها حصة
اجلماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة نسبة  .% 92أما مصاريف التسيير خالل السنة ذاتها فبلغت حوالي
 1,87مليون درهم ،خصص منها ألجور املوظفني واألعوان ،البالغ عددهم  22موظفا وعونا ،مبلغ  1.703.691,03درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير اجلماعة القروية العطف التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة عن تسجيل
مجموعة من املالحظات ،أهمها:

أوال :الوضعية املالية للجماعة وتدبير النفقات العمومية
تتميز البنية املالية للجماعة القروية العطف بضعف حاد في املوارد الذاتية واعتماد شبه تام على حصة منتوج الضريبة
على القيمة املضافة وهيمنة أجور املوظفني على نفقاتها وغياب برمجة استثمارات في اجلزء الثاني من ميزانية اجلماعة.

1 .1ضعف املوارد الذاتية للجماعة
خالل الفترة  ،2012-2007مثلت حصة اجلماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة ما معدله  % 88من مجموع
مداخيلها ،وقد عرفت املداخيل الضريبية ومداخيل األمالك تراجعا خالل السنوات األخيرة مما كرس اعتماد اجلماعة على
منتوج الضريبة على القيمة املضافة من سنة إلى أخرى والتي وصل معدل تزايدها إلى  % 8خالل نفس الفترة.

2 .2هيمنة نفقات التسيير وكتلة األجور على نفقات اجلماعة
بلغت أجور موظفي اجلماعة ومختلف التحمالت املرتبطة بها خالل سنة  2012ما قدره  1.703.691,03درهم ،وهو ما ميثل
 % 91من مجموع نفقات التسيير مما جعلها تطغى على نفقات اجلزء األول من ميزانية اجلماعة القروية العطف ،وقد مثل
هذا املبلغ نسبة  % 99من حصة اجلماعة من حتويالت الضريبة على القيمة املضافة خالل نفس السنة.
وقد أدى ارتفاع كتلة األجور بشكل مستمر خالل السنوات األخيرة إلى عدم برمجة مشاريع متعلقة بالبنية التحتية
والتجهيزات الضرورية من طرق ومسالك وماء شروب وغيرها من املشاريع ذات األولوية امللحة لسكان املنطقة.

3 .3عدم احترام بعض املقتضيات القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية
لوحظ أن اجلماعة ال حتترم مقتضيات املادة  19من املرسوم رقم  2.06.338الصادر في  05فبراير  2007بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،والتي تنص على ضرورة إرسال ملف
طلب العروض إلى أعضاء جلنة طلب العروض ثمانية ( )8أيام على األقل قبل إرسال اإلعالن إلى النشر.
كما سجل أحيانا تأخر في دعوة أعضاء جلنة طلبات العروض كما هو احلال في الصفقة رقم  01/2010املتعلقة بالشطر
األول لبناء مقر اجلماعة ،حيث إن االستدعاء وجه بتاريخ  28أبريل  2010في حني أن تاريخ جلسة فتح األظرفة حدد بتاريخ
 29أبريل  ،2010وكذا غياب ما يثبت توصلهم مبلف طلب العروض.
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كما أن إصدار األوامر باخلدمة يتم دون مراعاة مقتضيات املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال املنجزة حلساب الدولة ،والتي تنص على أن األوامر باخلدمة تكون «كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب املشروع
ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.

4 .4عدم احترام بعض املقتضيات التعاقدية املضمنة بدفتر الشروط اخلاصة
لوحظ أن ال حتترم جماعة العطف اآلجال املنصوص عليها في دفتر التحمالت ودفتر الشروط اخلاصة فيما يخص الشروع
في تنفيذ الصفقة ،حيث أن األمر بالشروع في اخلدمة غالبا ما يتجاوز أجل  60يوما احملدد قانونا ودون أن تطلب اجلماعة
من صاحب الصفقة قبول متديده ،ويتعلق األمر بالصفقتني  01/2007و 03/2010حيث جتاوز هذا التأخير  120يوما بعد
تبليغ املصادقة بالنسبة للصفقة األخيرة.
من جهة أخرى ،لم تقم اجلماعة باستدعاء ممثل عن وكالة احلوض املائي مللوية للمشاركة في أشغال جلنة طلب العروض
املتعلقة بالصفقة رقم  01/2008املتعلقة بأشغال إجناز ثقب استكشافي رغم تنصيص عقد الشراكة رقم 37/2007
الذي يربط اجلماعة بهذه الوكالة في مادته التاسعة على ضرورة حضور هذه األخيرة في هذه األشغال..

5 .5تأخر في إجناز األشغال وإصدار أوامر اخلدمة بالتأجيل معللة بشكل غير كاف
مت تسجيل تأخر كبير في إجناز أشغال مجموعة من الصفقات حيث أن مدة اإلجناز الفعلية بلغت أحيانا أزيد من ضعف
املدة املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم  04/2009املتعلقة ببناء الشطر
الثاني لطريق ملسيد حيث إن املدة التعاقدية هي  150يوما في حني امتدت األشغال ملدة تصل إلى  378يوما ،والصفقة
رقم  01/2007املتعلقة بجر قناة ماء من فيضة عاشور التي تصل بشأنها املدتني املذكورتني على التوالي إلى  90يوما
و 190يوما.
كما أن هذه األوامر تظل ناقصة التعليل حيث يتم تبريرها ببعض اإلكراهات التي تكون متوقعة.

6 .6إجناز مشاريع دون االستفادة منها
قامت اجلماعة القروية العطف بإجناز مجموعة من املشاريع دون أن تتم االستفادة منها على الوجه املطلوب .ويتعلق
األمر مبشاريع وصل مبلغها اإلجمالي إلى  663.675,60درهم من بينها:
— —السوق األسبوعي ملركز ملسيد
تبعا للقرار اجلماعي رقم  01/2002بتاريخ  29نونبر  2002احملدث لسوق أسبوعي داخل مركز ملسيد ،أصدرت اجلماعة
مجموعة من سندات الطلب من أجل بناء السوق واملرافق التابعة له مببلغ إجمالي وصل إلى  402.102,48درهم ،إال أنه
وبعد فترة جد وجيزة من استغالله مت التخلي عنه نظرا لعدم اختيار موقع مناسب إلجنازه وتراجع اجمللس اجلماعي عن قرار
سنة  1995بجعل ملسيد مركزا للجماعة.
— —مد قناة املاء الصالح للشرب بفيضة عاشور
قامت اجلماعة في إطار مشروع إيصال املاء الصالح للشرب ملنطقة نسلي بإبرام الصفقة رقم  01/2007مببلغ 238.611,12
درهم من أجل إجناز الشطر األول من هذا املشروع ،إال أن األشغال توقفت في حدود قناة بطول كيلومترين ( 2كلم) في
مكان خال بعد تراجع اجلماعة عن إجناز الشطر الثاني من املشروع ،مما جعل األشغال املنجزة غير قابلة لالستغالل وأدى
إلى تدهورها حسب املعاينات املنجزة.

7 .7خرق بعض املقتضيات التنظيمية املتعلقة بسندات الطلب
لوحظ أن اجلماعة ال حترص على إعمال مبدأ املنافسة بشكل سليم فيما يخص النفقات املنجزة بواسطة سندات
الطلب ،حيث ال تقوم في العديد من احلاالت باستشارة كتابية لثالثة متنافسني على األقل (وبتقدمي ثالثة بيانات مختلفة
لألثمنة) كما تنص على ذلك املادة  75من املرسوم رقم  2.06.3338بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ،كما
أنها ال متسك كناشا ذا أرومات مرقما كما تنص على ذلك املادة  125من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
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8 .8غياب محاضر التسليم وجداول األشغال املنجزة
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على ما يثبت تسلمها جملموعة من التوريدات أو اخلدمات ( محاضر التسلم أو أدونات التسليم)
موضوع عدد من سندات الطلب املنجزة من طرف اجلماعة.
كما أنها ال تتوفر على جداول املنجزات أو الوضعيات التي حتدد كمية األشغال الفعلية املنفذة من طرف املقاول بالنسبة
لألشغال التي تنجزها اجلماعة في إطار سندات الطلب مما يخالف مقتضيات دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال ،وميكن أن يؤثر على مدى صحة تصفية النفقات املتعلقة بها( .حالة سندات الطلب ذات األرقام التالية
 07/2007و 11/2007و 09/2009و 21/2010و.)2/2011

9 .9الشروع في تنفيذ أشغال قبل االلتزام بالنفقات املتعلقة بها
قامت اجلماعة في إطار سندي الطلب رقم  21/2010و 02/2011املتعلقني تباعا بتهيئة محل إداري وتهيئة احلمام
اجلماعي املتواجدين مبركز العطف مبباشرة األشغال قبل االلتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف مصالح االقباضة
خالفا ملقتضيات املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها.

1010حتمل ميزانية اجلماعة لنفقات إصالح بنايات غير تابعة ألمالكها
حتملت اجلماعة أشغال تهيئة بناية إدارية مببلغ  14.976,00درهم في إطار سند الطلب رقم  21/2010بتاريخ  25أكتوبر
 ،2010رغم أن هذه البناية ال تدخل ضمن ممتلكاتها ومستغلة حاليا من طرف موظفني تابعني إلدارات ومصالح أخرى.

1111اختالالت على مستوى النفقات املتعلقة بالوقود والزيوت
تبني من خالل مراقبة ملفات سندات الطلب املتعلقة بالتزود بالوقود أن اجلماعة تلجأ إلى إصدار سندات طلب من أجل
أداء مقابل كميات من الوقود مت استهالكها قبل إصدار سندات الطلب وااللتزام بالنفقة في مخالفة ألحكام املواد من 61
إلى  65من املرسوم رقم 2.03.441بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها وألحكام املادة  75من
املرسوم رقم  2-06-388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
(حالة سندات الطلب رقم  06/2010و 18/2011و 07/2011و.)03/2012
كما تبني أن اجلماعة ال متسك محاسبة مواد متكنها من إثبات التوريدات املسلمة طبقا للمواد  111و 112و 113من
املرسوم رقم  2. 09. 441آنف الذكر.
وتأسيسا على ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة اجلماعة مبا يلي:
— —العمل على حتسني الوضعية املالية للجماعة من خالل البحث عن موارد مالية إضافية؛
— —حتديد حاجيات اجلماعة بدقة قبل اإلعالن عن الصفقات أو سندات الطلب؛
— —إعمال املنافسة عند االقتناء بواسطة سندات الطلب؛
— —تتبع األشغال املنجزة بدقة ووضع جداول منجزات تعكس األشغال املنفذة على أرض الواقع؛
— —اللجوء إلى استعمال الشيات فيما يتعلق باقتناء الوقود وصيانة السيارات واآلليات.

ثانيا :التدبير اإلداري واجملهود التنموي
1 .1عدم مطابقة النفوذ الترابي للجماعة ملا هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية ذات الصلة
على إثر املرسوم رقم  2.92.468الصادر في  28من ذي احلجة  30( 1412يونيو ،)1992مت تقسيم اجلماعة القروية العطف إلى
جماعتني متجاورتني بشكل أفقي يجعل من الطريق الوطنية املعروفة باسم «بروطون» احلد الفاصل حيث تقع اجلماعة
618

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

القروية «العطف» شماال واجلماعة القروية «أوالد محمد» جنوبا .إال أنه وبعد مدة وجيزة من تطبيق هذا التقسيم على
أرض الواقع برزت بعض املشاكل املرتبطة بتنظيم وضبط املوارد واحلدود الترابية للجماعتني تتمثل فيما يلي:
— —رفض اجمللس اجلماعي للجماعة القروية أوالد امحمد للتقسيم املعتمد مما أدى إلى نشوب خالف بني اجلماعتني
متخض عنه التوقيع على اتفاق سنة  1995برعاية عمالة إقليم جرادة يقضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي
على أساس رسم حد فاصل بشكل عمودي بني اجلماعتني يجعل تراب جماعة أوالد امحمد ميتد شرقا وجماعة
العطف غربا مع اقتسام مداخيل السوق األسبوعي واملرافق التابعة له وامللك الغابوي مناصفة بني اجلماعتني.
إال أن هذا االتفاق لم تتم ترجمة مضامينه على مستوى النصوص التنظيمية املتعلقة بتحديد احلدود الترابية
بني اجلماعات القروية واحلضرية للمملكة ،مما أدى إلى ظهور النزاع من جديد بعد أن تراجع اجمللس اجلماعي جلماعة
العطف املنتخب سنة  2003عن االتفاق املذكور.
— —غموض في وضعية املمتلكات اجلماعية املوجودة مبركز العطف حيث تعتبر كل جماعة من اجلماعتني أنها األحق
في استغاللها خاصة وأن تقسيم سنة  1992لم يحسم في اجلهة التي تعود إليها ملكية هاته املمتلكات ،وتعمل
حاليا كلتا اجلماعتني على استغالل املمتلكات مناصفة وتضمني سجلي ممتلكاتهما نفس العقارات في حني أن
مصالح عمالة تاوريرت ترفض التأشير على كال السجلني وتكتفي بوضع عبارة «غير مستوفي» ،في إشارة إلى عدم
توفر الشروط القانونية لكلتا اجلماعتني في حيازة هذه املمتلكات.
كما نتج عن هذه الوضعية وجود تداخل في وثائق التعمير التي تغطي مركز اجلماعتني حيث مت اعتماد احلدود طبقا
لالتفاق املوقع بني الطرفني سنة  1995رغم تعارضه مع قرار السيد وزير الداخلية بتحديد احلدود الترابية بني اجلماعات
القروية واحلضرية للمملكة ،مما جعل جماعة أوالد امحمد تصادق على مخطط تنمية الكتلة العمرانية ملركز «العطف»
رغم وجوده بتراب جماعة العطف ،في حني أن مجلس هذه األخيرة صادق على الوثيقة املتعلقة مبركز «ملسيد» رغم وجوده
بتراب جماعة أوالد امحمد.

2 .2عدم إجناز مخطط جماعي للتنمية للفترة 2009 - 2003
لم يقم اجمللس اجلماعي بوضع اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة املمتدة من  2003إلى  2009كما تنص على ذلك املادة 36
من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،مما يعكس غياب تصور شامل للتنمية باجلماعة يرتكز على تشخيص
واقعي ملشاكل وحاجيات السكان وعلى مؤهالت وطاقات املنطقة التي ميكن استثمارها وتنميتها .وقد جتلى هذا الفراغ
على مستوى التخطيط بالنسبة للمشاريع التي مت إجنازها خالل هذه الفترة حيث اتسمت بعدم الفعالية كما هو الشأن
بالنسبة ملشروع إيصال املاء الصالح للشرب من فيضة عاشور إلى منطقة نسلي.

3 .3ضعف نسبة برمجة وإجناز املشاريع املضمنة مبخطط التنمية للفترة 2015 - 2010
إن حصيلة املشاريع املنجزة خالل الفترة املمتدة من  2010إلى  2012تبني أن عددا من األهداف التي مت تسطيرها لم يتم
الوصول إليها بتاتا في حني مت حتقيق أخرى بنسب متواضعة ،وذلك نظرا حملدودية املوارد املالية التي ال متكن من برمجة
أي مشروع متعلق بحماية األم
هذه املشاريع على مستوى اجلزء الثاني من امليزانية  .فعلى سبيل املثال لم يتم إجناز ٍّ
والطفل وحتسني اخلدمات الطبية رغم وضع هذه اجلوانب ضمن أولويات اخملطط .كما أن املشاريع املتعلقة بفك العزلة
وتعميم الكهربة لم ينجز منها سوى مشروع واحد (تهيئة مسلك الركن) ومت الشروع في إجناز ثالثة مشاريع فقط من
أصل ثمانية.

4 .4ارتباط تنفيذ اخملطط اجلماعي  2015 - 2010باملساهمات املالية ألطراف أخرى
أمام محدودية املوارد املالية من أجل حتقيق أهداف اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة  ،2015 - 2010يبقى تنفيذ مجموعة
من املشاريع رهني بتمويلها من طرف مصالح خارجية أخرى في إطار شراكات واتفاقيات مع اجلماعة ،وهو األمر الذي لم
يحظ باالهتمام املطلوب من طرف اجمللس اجلماعي لضمان مصادر متويل املشاريع.
كما أن الورقة التقنية املرفقة باخملطط تتضمن مساهمات مالية ألطراف أخرى لم تتم استشارتها أثناء إعداد اخملطط
ملعرفة مدى استعدادها لتمويل هذه املشاريع.
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5 .5وضع عدد مهم من املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى
تتوفر اجلماعة القروية العطف على  22موظفا ،ستة منهم موضوعني رهن إشارة إدارات أخرى رغم الوضعية املالية
الصعبة التي تعاني منها اجلماعة .وتثير هذه الوضعية مالحظتني:
— —عدم اندراج هذه الوضعية ضمن الوضعيات اإلدارية التي كان منصوصا عليها في الفصل  37من النظام األساسي
للوظيفة العمومية والذي يسري تطبيقه على املوظفني واألعوان اجلماعيني وتنافيها مع الشروط املنصوص عليها
بالقانون رقم  50.05املغير واملتمم لظهير  1.58.008مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.
— — وجود تقارب كبير بني تواريخ التوظيف وتواريخ الوضع رهن اإلشارة بالنسبة جملموعة من املوظفني ،ما يدعو إلى
التساؤل حول مدى حاجة اجلماعة إلى هذه التوظيفات وإلى تسجيل غياب حتديد دقيق حلاجيات اجلماعة من املوارد
البشرية ،كما هو احلال بالنسبة حلالة السيدة «ب م» التي التحقت للعمل باجلماعة مبوجب قرار مؤرخ في 26
غشت  2008ليصدر قرار بوضعها رهن إشارة إدارة أخرى في نفس اليوم.

6 .6عدم اتخاذ إجراءات لتسوية الوضعية القانونية ملستغلي الدكاكني املتواجدة بالسوق األسبوعي
اتخذ اجمللس اجلماعي في دورته العادية الرابعة لشهرأكتوبر 2011مقررا يقضي بتنظيم استغالل الدكاكني املتواجدة
بالسوق وذلك بإبرام عقود كراء مع املستغلني ،إال أن رفض هؤالء توقيع هذه العقود لم يتبعه اتخاذ أية تدابير من طرف
اجلماعة من أجل تسوية هذه الوضعية ليبقى هذا االستغالل غير خاضع إلطار قانوني سليم ،خاصة وأن مجموعة من
املستغلني يتخلفون عن أداء ما بذمتهم من واجبات كراء.

7 .7احتالل دون سند حمللني للسكنى في ملكية اجلماعة
تتوفر اجلماعة القروية العطف على محلني للسكنى مبركز «العطف» مسجلني في دفتر ممتلكاتها ومستغلة من طرف
أشخاص ال تربطهم أية عالقة بها وفي غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي لهذا االستغالل.

8 .8غياب شروط السالمة الصحية داخل مجزرة السوق األسبوعي
تفتقر اجملزرة املتواجدة بالسوق األسبوعي «اجلمعة» مبركز العطف إلى املقومات املطلوبة مثل شروط النظافة من أجل
القيام بعملية الذبح في ظروف صحية وسليمة ،حيث مت تسجيل غياب املاء والكهرباء ،وتدهور قنوات صرف املياه، ،
وضعف التجهيزات ،وغياب املراقبة البيطرية للحوم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة مبا يلي:
— —التنسيق مع سلطات الوصاية قصد حل املشاكل املرتبطة بالنفوذ الترابي للجماعة واملمتلكات اجلماعية؛
— —توفير مصادر متويل املشاريع املبرمجة في مخطط التنمية 2015 - 2010؛
— —تسوية الوضعية القانونية لألمالك التي يستغلها بعض اخلواص دون سند قانوني.
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 -IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للعطف
(نص مقتضب)

أوال  -الوضعية املالية للجماعة وتدبير النفقات العمومية
1 .1ضعف املوارد الذاتية للجماعة
تعد اجلماعة القروية للعطف من أفقر اجلماعات باململكة بحكم موقعها اجلغرافي شساعة املساحة وتشتت الساكنة
العتمادهم على الرعي كمصدر لقوتهم اليومي كلها عوامل حتول دون اجناز مشاريع تدر مدا خيل للجماعة  .وبالرغم من
ضئالة املداخيل اجلماعية « املتجلية مبداخيل السوق األسبوعي والقطاع الغابوي ّ ،فإنها تقتسم مناصفة مع جماعة
أوالد أمحمد .وبغية تطوير املداخيل اجلماعية ،قرر اجمللس بناء سوق أسبوعي ملحق مبرافقه في منطقة ملسيد لتشجيع
الساكنة احمللية على االستقرار من جهة ،والرفع من مداخيل اجلماعة من جهة أخرى .إال آن تعاقب سنني اجلفاف على
املنطقة ،أدى بالعديد من األسر إلى الهجرة نحو املدن اجملاورة بحثا عن العمل ،بعدما ضاعت ماشيتهم وحكم على هذا
املشروع نسبيا بالفشل .

2 .2هيمنة نفقات التسيير وكتلة األجور على نفقات اجلماعة
تتوفر اجلماعة على  22موظفا منها أربعة أطر عليا السلم «  ،»11 - 10وإطارين متوسطني السلم « »8 - 7والباقي
أطر متوسطة .وتهيمن نفقات املوظفني على ميزانية التسيير للجماعة ،بعدما مت رفع سقف األجور والزيادات تفعيال
للحوار االجتماعي الذي أجرته احلكومة مع النقابات الوطنية ،وكذا بفعل الترقي «الكفاءة املهنية» والذي استفادت
منه مجموعة من املوظفني ،الشيء الذي جعل اجلماعة تعرف عجزا دائما خالل السنوات األخيرة وحصة الضريبة على
القيمة املضافة تخصص بأكملها لسد أجور املوظفني .

3 .3عدم احترام بعض املقتضيات القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية
إن طريقة إبرام الصفقات العمومية للجماعات احمللية وهيئاتها تعتمد على مقتضيات الدورية الوزارية عدد  945بتاريخ
 ،2010 / 03 / 15 :والتي حتدد أعضاء جلنة طلب العروض في :
رئيس اجمللس أو من ميثله وممثل السلطة احمللية والكاتب العام للجماعة ورئيس املصلحة التقنية .وأحدثت هذه اللجنة
بقرار لرئيس اجمللس ،كما ميكن تطعيم هذه اللجنة بأشخاص استشاريني «رؤساء املصالح اخلارجية مثال» وتقوم هذه
اللجنة « الرئيس واملصلحة التقنية» وبتنسيق مع الكاتب العام بإعداد ملف الصفقة ،كما ينص على ذلك القانون
كما تستعني اجلماعة بخبرة املصالح اخلارجية ووفق اختصاصات كل جهة على حدا .فمثال إذا تعلقت الصفقة بحفــر
أثقاب استكشافية تستشير مع وكالة احلوض املائي وتعد لها هذه األخيرة كناش التحمالت .وإذا كانت الصفقة
متعلقة ببناء الطريق تربط االتصال مع مصلحة التجهيز والنقل إلعداد الصفقة ،وبعد األنتهاء من اإلعداد يرسل امللف
ملصالح املالية ،قصد تسجيل املالحظات الضرورية إن توفرت ويعاد امللف للجماعة قصد إصالح تلك املالحظات .تلكم
إذا أبرز املراحل في إعداد ملف الصفقات واللجنة املذكورة تكون دائما على إطالع باملستجدات.
أما بخصوص أوامر اخلدمة ،فإنها كتابية كما ينص عليها القانون ومرقمة وموقعة من طرف صاحب املشروع وكذا نائل
الصفقة عندما يتوصل بها .وتبقى املالحظات التي مت تسجيلها من طرفكم والرامية إلى تسجيل هذه األوامر مبكتب
الضبط للجماعة ،والتي سوف يأخذ بها مستقبال ،ألن هذه األوامر لم تكن تسجل مبكتب الضبط ،ولم يتم التنبيه
إليها من طرف مصالح املالية وال من طرف جلن التفتيش املكونة من اإلدارة الترابية ،وكذا مصالح املالية التي تراقب
سنويا احلساب اخلصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
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4 .4عدم احترام بعض املقتضيات التعاقدية املضمنة في دفتر الشروط اخلاصة
بالنسبة للصفقة  2007 /1املتعلقة بجر املاء من فيضة عاشور إلى نسلي ،فإن التأخر راجع باألساس للتعرض الذي قام
به فريق املعارضة على إجناز املشروع بدعوى أن مسار هذه القناة قد قامت اجلماعة « الرئيس واملصلحة التقنية» بتغييره،
الشيء الذي لم يحصل ،ألن الدراسة التقنية وكناش التحمالت قامت بهم مصالح العمالة واجلماعة قامت بالتنفيذ
فقط .لذلك لم يشرع في اجناز املشروع حتى متت تسوية اخلالف الذي كان مطروحا.
بالنسبة للصفقة  2008 /01املتعلقة بأشغال اجناز ثقب استكشافي مبنطقة القرن ،فإن اجلماعة قامت باستشارة
وكالة احلوض املائي بوجدة  ،ومت تفعيل اتفاقية الشراكة حيث قامت الوكالة ب :
— —إعداد دفتر التحمالت.
— —إعطاء انطالقة األشغال «محضر انطالقة األشغال»
— —حضور عملية التسليم النهائي واملؤقت .
— —مت توقيع جداول األشغال «»ATTACHEMENT ET DECOMPTE
— —بالنسبة لعملية فتح األظرفة كانت اجلماعة تستدعي جميع املصالح املعنية بالصفقات عن طريق العمالة،
وكان ممثل الوكالة يحضر كلما سمحت له الظروف بذلك ،ألنه كان ميثل الوكالة بإقليم تاوريرت بأكمله « اخلرجات
امليدانية لتتبع اجناز األشغال آواستالمها – جلسات فتح األظرفة « .
إن جداول األشغال املنفذة ال تطلبها مصالح القباضة أثناء أداء أتعاب املقاولة .وبالرغم من ذلك ،فإن اجلماعة كانت حترص
كل احلرص على إعدادها ووضعها في امللف املالي للصفقة للرجوع إليها كلما دعت الضرورة لذلك ،وجدول األشغال
املنفذة بالنسبة للصفقة  01/2008املتعلقة بالثقب املائي القرن ،متواجدة بامللف وموقعة من طرف الوكالة .
بالنسبة للصفقة رقم  3/2010املتعلقة ببناء حائط وقائي ملقبرة بني وال ،مت تسجيل تأخر في إصدار األمر باخلدمة
من أجل الشروع في األشغال والسبب في ذلك ،يعزى إلى ما يلي « بعدما متت املصادقة على الصفقة من طرف اإلدارة
الوصية ،متت مراسلة املقاولة من أجل استكمال امللف القانوني للصفقة  :الضمان النهائي –التامني وتسجيل الصفقة
مبصالح التسجيل .إال أن املقاولة لم تتوصل بهذه املراسلة ومت مراسلتها بالبريد املضمون .وبالرغم من ذلك ،لم تتوصل
بها لوجود خطا في العنوان املصرح به  .واجلماعة كانت ترغب في سحب الصفقة في إطار القانون ،إال أن عملية الفسخ
تتطلب إجراءات من بينها ،تبليغ املقاولة بالبريد املضمون إشعار فسخ الصفقة ،الشيء الذي لم يحصل .وبعد مرور
وقت ،مت احلصول على العنوان الصحيح ،ومت االتصال باملقاولة فباشرت األعمال في ظروف عادية.

5 .5تأخر في اجناز األشغال وإصدار أوامر باخلدمة بالتأجيل معللة بشكل غير كافي
الصفقة 2007/ 01تعتبر أولى الصفقات باجلماعة منذ إنشاءها سنة  ،1959واملوظفني املكلفني باملصلحة لم يكونوا
على اطالع مستمر بقانون الصفقات .كما أن أوامر التأجيل كانت معللة بشكل كافي ومت االطالع عليها وعلى امللف
بأكمله من طرف جلن التفتيش التابعة لإلدارة الترابية ،وكذا مصالح املالية التي تقوم باملراقبة السنوية للحساب
اخلصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ولم يتم تسجيل مثل هذه املالحظات .
بالنسبة للصفقتني  01/2011و ،03/2007فإن تأجيل األشغال كان البد منه ألنه ال ميكن االستمرار في األشغال قبل أن
جتف كل من  béton de la dalle et granito poliألن األشغال املتبقية مرتبطة بهما.
بالنسبة للصفقة  ،02/2009مت تأجيل هذه األشغال لتنظيم األنتخابات اجلماعية لسنة  ،2009وحتت أوامر سلطة
الوصاية التي توقف جميع األشغال بالنسبة للجماعات احمللية لكي ال تستغل في حمالت انتخابية سابقة ألوانها.

6 .6صرف نفقات مهمة ألجناز مشاريع دون االستفادة منها
بالنسبة لهذه املالحظة ،ميكن القول أن الرئيس السابق للمجلس القروي للعطف ،كان يسير في اجتاه تزكية اتفاقية
الهدنة حول التقسيم اإلداري املوقعة مبدينة جرادة بني جماعتي العطف وأوالد أمحمد ،والتي متت تزكيتها باتفاقية
تاوريرت .ومن بني الوعود التي قدمت للجماعة أنداك هو خلق مركز منوذجي مبركز ملسيد ،ومقرات للسلطة احمللية
622
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واجلماعة ،وسوق مجهز ،وجتزئة سكنية إلى آخره ،مع تزويد املركز بالكهرباء والطريق املؤدية إليه مع تزفيتها .كما حثت
السلطة اإلقليمية اجمللس ببرمجة الفائض املترتب في مشاريع تنموية مبركز ملسيد .وقد إستحسن اجمللس هذه الفكرة
خصوصا وأنه كان يبحث عن تطوير مدا خيل اجلماعة ،فقرر إنشاء سوق ملحق مبركز ملسيد ومرافقه حيث كان يشتغل
في ظروف عادية وكانت الفكرة مشجعة إال أن تعاقب سنني اجلفاف على املنطقة ،وكذا الهجرة التي شملت اجلماعة
سواء نحو الذيار االسبانية أو إلى مدن مجاورة داخل اململكة ،كلها عوامل قد أثرت سلبا على هذا اخملطط التنموي
للمنطقة .ولإلشارة فإن الرئيس احلالي كان غير متحمس لفكرة إنشاء مشاريع بلمسيد ،نظرا لهجرة الساكنة من
املنطقة وترك مركز العطف األصلي للجماعة .فوقعت خالفات داخل اجمللس بني معارضني ومؤيدين ،إال أن إصرار فريق
املعارضة على إجنازها وتداولها في أكثر من دورة ،جعل الرئيس يطبق مقرر اجمللس فوافق على إجنازها طبقا للقانون.
أما بخصوص مشروع جر قناة املاء من موقع فيضة عاشور إلى موقع نسلي ،فإن فكرة تقريب املاء من الساكنة كانت
جيدة واستحسنها اجلميع .وأثناء اجناز الشطر األول من هذا املشروع  ،وقع خالف داخل اجمللس قاده الرئيس السابق
للمجلس بدعوى أن الرئيس احلالي والسلطة احمللية وكذا املصلحة التقنية للجماعة قاموا بتغير مسار هذه القناة .كما
طرح املشكل على أنظار السلطة اإلقليمية وكذا املصالح املركزية لوزارة الداخلية .وبعد البحث الدقيق في الشكاية،
وخروج جلنة تقنية من مصالح العمالة ،اتضح أن مسار القناة لم ولن يتغير وأجنز املشروع كما كان مرسوما له في
الدراسة التقنية التي أجرتها املصالح التقنية للعمالة .وأثناء برمجة مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم
سنة  ،2008لم تتم برمجة الشطر الثاني من هذا املشروع ،ألنه كان مكلفا جدا .واقترحت اللجنة احمللية والسلطة
احمللية إنشاء ثقب مائي في املكان املسمى « مكب واد لبطم» الذي هو محاذي ملنطقة نسلي ،قصد حل مشكل املاء
في تلك املنطقة .ومبا آن املنطقة تعرف نزاعا قبليا بني قبيلتي الزوى وبني كيل ،فقد تعرضت هذه األخيرة عن إجناز هذا
املشروع وتدخلت السلطات اإلقليمية وطلبت من اجمللس القروي للعطف حتويل هذا املقترح ألن موقعه غير مناسب،
كما أن الفرشة املائية بهذه املنطقة بعيدة وقليلة .وبعد ذلك ،اجتمعت اللجنة احمللية وغيرت مكان األجناز فقط ،ولم
تغير املشروع ،حيث حولت املكان إلى موقع القرن عوض واد لبطم ،مت عرض املقترح على اجمللس الذي وافق عليه جميع
األعضاء مبا فيهم فريق املعارضة في دورة يوليوز  2007املنعقدة بتاريخ  06غشت .2007
النقطة األولى  :مناقشة حول برنامج استعمال االعتمادات املرصودة لدعم صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
برسم سنة . 2007
إال أن الذي حصل أن صفقة اجناز هذا املشروع قد أعطيت ،ومتت املصادقة عليها .وأثناء األجناز إعترض مرة أخرى فريق
املعارضة  ،إال أن املشروع قد أجنز بالرغم من تلك املناوشات والشكايات .وقد مت االطالع عليها وعلى أجوبتها في امللف
اإلداري للمشروع .
إن التعرض عن هذا املشروع من طرف فريق املعارضة ،بزعامة الرئيس السابق وكذا بعض السكان املؤازرين له من أول
حلظة ،جعلهم يفشلون املشروع بشتى الوسائل :تخريب القناة من جهة وقطع املاء على اخلزان املزود للقناة ،من
جهة أخرى ،أو تشغيل احملرك أكثر من الالزم وبصفة مستدامة لتعطيله .كلها عوامل أثرت سلبا على هذا املشروع،
وليبقى دون فائدة في نظر املتتبعني للشأن احمللي بالرغم من أن املشروع كان من اقتراحهم .هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى ،يعتبر مشروع جر قناة املاء من فيضة عاشور إلى نسلي أولى الصفقات التي تفتح باجلماعة منذ إنشائها سنة
 ،1959وإن كان هذا يدل على شيء إمنا يدل على أن موارد التجهيز للجماعة ضعيفة جدا ،كما أن املوظفني املكلفني
بالصفقات« ،املصلحة التقنية وكذا وكالة املصاريف» ،ليسوا على اطالع مستمر وقليلو التكوين في مجال قانون
الصفقات والبداية دائما تكون متعثرة ويلزمها الوقت الكافي للوقوف على السكة الصحيحة .

7 .7عدم احترام بعض املقتضيات القانونية املتعلقة بإصدار سندات الطلب
كما سبق وأن ذكرت في املالحظة السابقة إن املوظفني املكلفني بوكالة املصاريف واملصلحة التقنية ،لم يتخرجوا من
مدارس تكوين األطر كما أنهم لم يتلقوا أي تكوين في ميدان احملاسبة واملصلحة التقنية ،وإمنا مت اكتساب هذه اخلبرة
عن طريق املمارسة واالحتكاك مع زمالئهم السابقني ،والذين اشتغلوا بنفس املصلحة أو مبوظفي القباضة أو العمالة.
وبالرغم من ذلك ،فإنهم يعملون مجهودا جبارا لصرف امليزانية وفق القانون  .أما بخصوص االستشارة الكتابية لثالثة
متنافسني على األقل بتقدمي ثالثة بيانات مختلفة األثمنة ،فإن هذا البند يتم تطبيقه  .إن أي سند طلب ال ميكن صرفه
من طرف مصالح القباضة ،إال إذا توفرت ثالثة بيانات لألثمة .يبقى أن نشير في األخير أن العديد من الشركات أو اخلواص
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

623

يرفضون التعامل مع اجلماعات احمللية وحتى إذا كاتبتهم ال يردون على األجوبة ،لذا يتعذر إيجاد املتنافسني خصوصا في
سندات الطلب ذات االعتماد الصغير.

8 .8غياب محاضر التسليم وجداول األشغال املنجزة
بالنسبة لهذه النقطة ،ميكن القول أن اجلماعة تتوفر على مجموعة من محاضر التسليم لسندات الطلب .فمثال
تتوفر اجلماعة على محاضر التسليم اخلاصة بشراء املطبوعات واألوراق  ،وأدوات املكتب وجتهيزاته  ،عندما تشتري أدوات
جديدة للجماعة كآالت الطباعة – بطاريات الشحن – حاسوب إلى آخره .وال تتوفر اجلماعة على محاضر التسليم اخلاصة
بقطع الغيار للسيارات أو إصالح السيارات ،ألن هذا النوع من اخلدمة يكون باستبدال القطعة أو العجلة املتالشية والغير
الصاحلة بأخرى صاحلة.
ولقد مت االستفسار عن هذه النقطة بالذات مع بعض األساتذة التابعني للمجلس اجلهوي للحسابات بوجدة ،أثناء زيارتهم
جلماعة أوالد أمحمد خالل املوسم املاضي ،ومت تنوير مصلحة احلسابات واملصلحة التقنية للجماعة وذلك باالحتفاظ
بقطع الغيار املستبدلة في مرآب اجلماعة .ومنذ ذلك احلني واجلماعة حتتفظ بقطع الغيار املستبدلة في مرآبها .
أما بالنسبة لسندات الطلب املتعلقة باألشغال ،فإن اجلماعة وأثناء إعداد الورقة التقنية للمشروع املراد اجنازه ،تقوم
باحتساب الكميات املراد بلوغها وحتقيقها ،وتتم استشارة ثالثة متنافسني على األقل برسائل LETTRE CIRCULAIRE
وجتتمع جلنة فتح األظرفة بعد توصل اجلماعة على األجوبة من طرف املقاولني املستشارين.وقبل الشروع في العمل،
يتم فتح الورش بواسطة جلنة مختصة  PV D’OUVERTURE CHANTIERوعند األنتهاء من األشغال ،ال يتم صرف
احلوالة إال إذا تأكدت جلنة التسليم من أن األشغال املنجزة هي املطلوبة في سند لطلب « بالكم والكيف» .وبعدما
يتم حترير محضر االستالم لألشغال موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة املكلفة بتتبع املشاريع ،يشرع املقاول في
إعداد الفاتورة املتعلقة باألشغال إلمتام امللف .فتلكم هي طريقة االشتغال وطريقة العمل بالنسبة لسندات الطلب
املتعلقة باألشغال ،ألن هذه السندات هي جزء ال يتجزأ وتنجز بالكامل .وال ميكن تعديلها فهي مخالفة متاما للصفقات،
لذا فإن سندات الطلب إما أن تنجز بالكامل أو أن تترك بالكامل وحتى إذا حصل تعديل في بعض األحيان ،وتضاف بعض
األشغال تكون هذه األخيرة موضوع طلب سند جديد يتمم األول ويخضع هو اآلخر لنفس عملية االستالم قبل صرف
احلوالة.

9 .9البدء في القيام باألشغال قبل االلتزام بالنفقة
إن اجلماعات القروية كانت معفاة بااللتزام بالنفقة ولم يشملها هذا القانون إال أو اخر سنة  ، 2011وأصبح إجباري
قبل البدء باألشغال أو التوريدات .واجلماعة القروية العطف تقوم بتطبيق القانون كباقي اجلماعات ،وتتوفر على سجل
االلتزام بالنفقة يشمل امليزانية بأكملها ،اجلزء األول والثاني ،وكذا احلسابات اخلصوصية .

1010حتمل ميزانية اجلماعة لنفقات إصالح بنايات غير تابعة ألمالكها
يتعلق األمر هنا مبسكن قائد قيادة الزوى ،الذي تقدم للمجلس القروي بطلب يلتمس فيه إصالح مسكنه الوظيفي،
الذي كان يقطن به بقيادة الزوى .وقد تدارس اجمللس هذا الطلب في دورة فبراير املنعقدة بتاريخ  26فبراير  ، 2010أثناء
برمجة الفائض املترتب عن احلساب اإلداري برسم سنة  .2009وخصص مبلغ  15000.00درهما إلصالح هذا املسكن
ورئيس اجمللس اجلماعي نفذ مقرر اجمللس كما ينص عليه امليثاق اجلماعي طبقا للمادة  47منه  ،بتعاون مع املصلحة
التقنية وذلك وفق القانون .

1111اختالالت على مستوى النفقات املتعلقة بالوقود والزيوت
ميكن إدارج العوامل التي حتول دون االلتزام بالنفقة أو صرفها في وقتها كالتالي :
— —تاريخ املصادقة على ميزانية اجلماعة في غالب األمر هو « شهر يونيو أو يوليوز من كل سنة»  ،عوض فاحت يناير كما
هو منصوص عليه في القانون ،نتيجة للعجز املستمر الذي تعرفه ميزانية اجلماعة ،مما يخلق معه عدة مشاكل
ومن بينها عدم صرف امليزانية في وقتها أو عدم االلتزام بالنفقة في وقتها.
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— —إن استهالك الوقود يعد نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة ،إال أن الترخيص اخلصوصي  1/12ال يذكرها وال يصنفها
ضمن النفقات اإلجبارية الشيء الذي يجعل مصالح القباضة ترفض التأشير على االلتزام بالنفقة املتعلق
باستهالك الوقود ،قبل املصادقة على امليزانية ،وفي بداية السنة كما هو حال النفقات اإلجبارية األخرى .
— —إن احلصة اخملولة للجماعة من الوقود والزيوت تشمل السنة بأكملها من فاحت يناير إلى  31دجنبر من كل سنة .
أما بخصوص مسك اجلماعة اخلاص باستهالك الزيوت والوقود فيمكن القول أن هذا املسك ميكن وضعه لسيارات
املصلحة والشاحنة واجلرار وسيارة اإلسعاف ،لكن يتعذر على اجلماعة وضع هذا املسك لنقط املاء ،ألن اجلماعة تتوفر
على  06نقط مائية مجهزة مبحركات لضخ املاء لفائدة الساكنة ،تستهلك كمية كبيرة من الوقود والزيوت في غياب
عداد كلومتري يحتسب ساعات العمل الفعلية لكل محرك على حدا.
— — أقرب محطة تزود بالوقود والزيوت تبعد عن اجلماعة ب  83كلم .

ثانيا -التدبير اإلداري واجملهود التنموي
1 .1عدم مطابقة النفوذ الترابي للجماعة ملا هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية ذات الصلة
التقسيم اإلداري للجماعات الترابية باململكة هو القانون األساسي والرسمي على الصعيد الوطني ،واإلتفاقية احمللية
ال ترقى وال حتل محل قانون ونحن نستنكر ونشجب ما أقدمت عليه السلطات احمللية واإلقليمية آنذاك ألن االتفاقية
املوقعة بعمالة إقليم جرادة واملزكاة ،باتفاقية عمالة إقليم تاوريرت ،لم تأخذ طابعا رسميا من طرف املصالح املركزية
لوزارة الداخلية ،وبقي التقسيم كما سطر في سنة  .1992وبالرغم من ذلك ،فإن السلطة اإلقليمية واحمللية تفرضها
على جماعة العطف وتعطيها الطابع الرسمي بدون موجب قانوني  .ويتجلى ذلك في :
— —السماح جلماعة أوالد أمحمد بوضع تصميم النموملركز العطف في اسم اجلماعة احملدثة.
— —السماح جلماعة أوالد أمحمد بإدخال الكهرباء واملاء للمركز في إسمهما.
— —السماح لها بإصالح اجملزرة اجلماعية بالرغم من أن هذه املمتلكات ال تدخل في نفوذها الترابي .
(.)...

2 .2عدم اجناز مخطط جماعي للتنمية للفترة 2009 - 2003
إن مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجالس اجلماعية قبل التعديل األخير للميثاق اجلماعي لم يكن إلزاميا
للمجالس القروية واحلضرية وكان عبارة عن مخطط خماسي أو ثالثي للتنمية يرسم التوجه السياسي للمنتخبني في
تنمية اجلماعة خالل الفترة األنتدابية للمجلس واجلماعة تتوفر على مخطط خماسي للفترة األنتدابية « .»2009 - 2003
وبعد تعديل امليثاق اجلماعي سنة  2009منح للمخطط قوة قانونية وإلزامية أكثر وحثت اجملالس املنتخبة على إعداده
واملصادقة عليه والتقيد باجنازه .

3 .3ضعف نسبة برمجة واجناز املشاريع املضمنة مبخطط التنمية للفترة 2015 - 2010
إن اخملطط االستراتيجي للتنمية جاء نتيجة تشخيص تشاركي بني العديد من مكونات اجملتمع « الساكنة – الفاعلني
في اجملتمع املدني -اإلدارات العمومية» .ومت رسم خطة وخريطة لتنمية اجلماعة خالل السنوات املقبلة .إال أن هذا التصور،
ال ميكن حتقيقه إال إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك من بينها االعتمادات الكافية ألجناز املشاريع .ومبا أن اجلماعة تعرف
عجزا متواصال ،فال ميكنها حتقيق كل أهدافها التي رسمتها .وبالرغم من ذلك ،فإنها حترص كل احلرص على اجناز جملة
من املشاريع املسطرة في اخملطط في إطار مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مشاريع املصالح اخلارجية .

4 .4ارتباط تنفيذ اخملطط اجلماعي  2015 - 2010باملساهمات املالية ألطراف أخرى
أثناء إعداد اخملططات اجلماعية ،قامت السلطة اإلقليمية مبجهود جبار منذ عملية جمع املعطيات امليدانية إلى صدور
وثيقة اخملطط ،حيث واكبت جميع العمليات من إعداد مونغرافية اجلماعة وحتليلها والتشخيص ألتشاركي والزيارات
امليدانية للدواوير .ولبلوغ هذا الهدف ،مت تكوين املوظفني الذين وكلت لهم هذه املهمة ومتت مواكبتهم في جميع
مراحل اإلعداد .كما مت استدعاء جميع املصالح اخلارجية املمثلة في اإلقليم واجلهة وكذا رؤساء اجلماعات واملصالح
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املكلفة بإعداد اخملططات ،ووضعت طاوالت مستديرة لكل دائرة على حدا بجماعاتها .ومت تسليط الضوء على مشاريع
املصالح اخلارجية ،ألخذها بعني االعتبار في مشاريع اخملطط « تطبيق نظرية االلتقائية» .لذلك ،فإن املشاريع املقترحة
في اخملططات واخلاصة باملصالح اخلارجية ،ستتكلف هذه املصالح باجنازها وفق ما سطر له ،ووفق تلك البرامج  .كما أن
هناك بعض املشاريع التي أجنزت ومت االتفاق عليها مع مصالح أخرى ،في إطار اتفاقيات نذكر:
قطاع املاء :
— —« مشروع ثقب بزالميط للتزود باملاء في منطقة الظهرة» :أجنز بشراكة مع وكالة احلوض املائي بوجدة .هذه
األخيرة ،قامت بحفر الثقب وحتويله إلى استغاللي في إطار مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية .كما قامت
بتجهيزه مبحرك الضخ وبناء خزان ومرآب.
— —«مشروع ثقب القرن» أجنز بشراكة بني اجلماعة التي قامت بحفر الثقب االستكشافي  ،عمالة إقليم تاوريرت ،التي
قامت بتحويله إلى ثقب استغاللي وكذا املديرية اجلهوية للفالحة التي قامت بتجهيزه بخزان مائي وبيت للمحرك
ومحرك ومضخة ومورد للماشية .
— —«مشروع ثقب اجنني» الذي أجنز بشراكة بني اجلماعة واجمللس اإلقليمي واملديرية اجلهوية للتجهيز مصلحة املاء.
— —مشروع تزويد ساكنة ملسيد واملركز العطف باملاء ،في إطار اتفاقية بني اجلماعتني العطف وأوالد أمحمد واملديرية
العامة للجماعات احمللية وعمالة إقليم تاوريرت واملكتب الوطني للماء والكهرباء.
قطاع الكهرباء :
مت توقيع اتفاقية شراكة لكهربة  35دوارا تابعة خملتلف اجلماعات باإلقليم ،وذلك بني اجلماعات املعنية واجمللس اإلقليمي
لعمالة تاوريرت  ،واملديرية العامة للجماعات احمللية .وقد استفادت جماعة العطف من هذه االتفاقية بكهربة دوارين هما:
بني وال ودوار أوالد احملجوب بالركن .
قطاع التعليم :
مشروع إحداث دار الطالب والطالبة بالزوى الذي أجنز بشراكة جماعتي العطف وأوالد أمحمد وعمالة إقليم تاوريرت ،
واإلنعاش الوطني ونيابة التعليم ووكالة تنمية األقاليم الشرقية والشمالية ومجلس اجلهة الشرقية.
قطاع الطرق :
في إطار فك العزلة عن العالم القروي ،مت توقيع اتفاقية في هذا الشأن بني اجلماعات احمللية التابعة إلقليم تاوريرت،
واملديرية اإلقليمية للتجهيز وعمالة إقليم تاوريرت ،ومصالح اجلهة الشرقية على برنامج فك العزلة في العالم القروي،
والذي يهدف إلى فتح واصالح العديد من املسالك القروية التي تعرف حركية دائمة  .والتي سيشرع في تنفيذها ابتداء
من سنة . 2014

5 .5وضع عدد مهم من املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى
قبل سنة  ،2011كانت كل املصالح اجلماعية متفرقة وموزعة بني دائرة دبدو وقيادة الزوى ،ألن املقر القدمي للجماعة مت
االستيالء عليه من طرف جماعة أوالد أمحمد بالعنف والقوة ،وطرد املوظفني .وهذه الوضعية ،هي التي جعلت اجلماعة
تضع بعض املوظفني رهن إشارة مصالح القيادة ،الدائرة أو العمالة من أجل تشغيلهم الكتساب خبرة ومعرفة .ولكي
ال يقع هنالك اكتضاض ،استرجعت اجلماعة هؤالء املوظفني لالشتغال مبصاحلها ،واستغالل اخلبرة امليدانية املكتسبة،
ألن عملية التكوين املستمر تتطلب اعتمادا ماليا ،واجلماعة في الظروف الراهنة ال تتوفر على هذا االعتماد ،وتكتفي
بالوضع رهن إشارة مصالح العمالة من أجل التدريب املستمر ،واكتساب خبرة للموظفني فقط.

6 .6عدم اتخاذ إجراءات لتسوية الوضعية القانونية ملستغلي الدكاكني املتواجدة بالسوق األسبوعي
إن املشكل يعزى إلى التقسيم اإلداري لسنة  ،1992واجمللس طالب في عدة دورات واجتماعات من السلطة احمللية
واإلقليمية وضع حد لهذه التجاوزات وإعطاء كل ذي حق حقه .إال أن هذه األخيرة ،تكتفي بتهدئة األوضاع ،واحلفاظ
على األمن باملنطقة واملستغلني لتلك األمالك يستغلون هذا الوضع ويرفضون تأدية مستحقاتهم ،رغم استدعائهم
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شخصيا من طرف الرئيس  .إن تراجع جماعة أوالد أمحمد على التقسيم الترابي واملمتلكات ،رغم املوافقة عليه بحضور
السلطة الوصية أثر سلبيا على أداء اجلماعة وعلى دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية وباخلصوص في املركز
العطف .ألن هذا األخير ،ومنذ إحداث اجلماعة سنة  ،1959وهي تنميه حيث مت بناء سوق أسبوعي ومرافقه لتنمية
مداخيل اجلماعة ومساكن للموظفني ومقرات للتعاونيات الفالحية ،ومستوصف قروي إلى أخره  .وبالرغم من أن القانون
يعطي الصالحية للجماعة األم في تسيير هذه املرافق ،فإن طابع العصبية القبلية وانتشار الفوضى من طرف خارجي
القانون كلها عوامل حالت دون ذلك ،ومت حتويل هذا التقسيم إلى نزاع قائم الذات بني جماعة العطف األم وجماعة
أوالد أمحمد احملدثة ،بالرغم من أن القبيلة أصلها واحد.
وقد حاول الرئيس احلالي جلماعة العطف جتاوز اخلالف القائم بني اجلماعتني ،واتصل بالرئيس السابق جلماعة أوالد أمحمد،
وطلب منه وضع اليد في اليد من أجل تنمية املنطقة ،في إطار تشاركي والبدء بإصالح السوق ومرافقه واستغالله على
الوجه األكمل ،ألنه يدر مدا خيل للجماعتني  .وقد وافق على هذا الطرح وطلب منه عرض املشكل على أنظار اجمللسني.
ومن جهته ،رحب اجمللس القروي للعطف بهذه املبادرة احلسنة وتدارسها في دورة فبراير  2004املنعقدة بتاريخ ،25/4/2004
موضوع النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة «:إصالح وإعادة تنظيم السوق بكل مرافقه بتشارك بني اجلماعتني»،
ووافق باإلجماع على مقرر التنظيم واإلصالح للسوق األسبوعي باملركز وجميع مرافقه في حني رفض اجمللس القروي
ألوالد أمحمد هذه املسالة ،بدعوى أن هم أصحاب احلق وجماعة العطف مركزها هو ملسيد ،الشيء الذي أوصل السوق
األسبوعي ومرافقه إلى احلالة الراهنة والفوضى السائدة به  .كما نظيف أن االتفاقية التي يوليها مجلس جماعة أوالد
أمحمد والسلطة اإلقليمية عناية ،فإنها لم تاخد الطابع الرسمي ولم حتل محل القانون ،ولم تهدئ األوضاع .ذلك أن
املشكل الزال قائما ،وإن لم تفصل فيه السلطة الوصية سيعرضه اجمللس القروي العطف على أنظار القضاء للفصل
فيه  ،ألن هذا الوضع قد زاد عن حده ،خصوصا وان الرئيس احلالي جلماعة أوالد أمحمد يقوم باستفزاز اجلماعة األم كلما
أتيحت له الفرصة وآخرها حينما شرعت اجلماعة العطف في بناء مقرها اجلديد باملركز ،طلب منها رئيس جماعة أوالد
أمحمد رخصة البناء كما تعرض عن تزويدها بالكهرباء بدعوى أن هذا األخير في إسم جماعته .

7 .7احتالل دون سند حمللني للسكنى في ملكية اجلماعة
إن الغموض الذي يشوب ممتلكات اجلماعة يرجع إلى :
— —تعنت مجلس أوالد أمحمد في تسوية الوضعية القانونية للممتلكات وادعاءه بأن له األحقية بتلك املمتلكات،
ومؤازرته لبعض اخملالفني املستحوذين على تلك األمالك ،خلفت بعض الفوضى في السوق األسبوعي العطف ومت
االستيالء على بعض هذه املمتلكات بدون أي موجب قانوني .وفي امتناع عن تأدية السومة الكرائية والوضعية
ستزداد سوءا وتفاقما إن لم يوضع حد لهذا اخلرق .
— —إن السلطة اإلقليمية ال تقوم بواجبها على الوجه املطلوب ،وتكتفي بتهدئة األوضاع واحلفاظ على األمن باملنطقة،
ألن اتفاقية جرادة آوتاوريرت ال تقوم مقام القانون ،والتقسيم اإلداري خول جلماعة العطف األحقية في امتالك
هذه املمتلكات ،وجماعة أوالد أمحمد في خرق مستمر للقانون وتعتدي على ممتلكات الغير في واضح النهار.
كما أن السلطة اإلقليمية وأثناء مراقبة سجالت املمتلكات العامة اجلماعية ،تكتفي بوضع عبارة غير مستوفي
الشروط القانونية منذ سنة  2009فقط ،في حني كانت تعترف بها منذ إنشاء اجلماعة سنة  1959إلى غاية سنة
 2009وهذه العبارة في نظرنا غير كافية ،وعليها أن تبرز للجماعة هذه الشروط للتقيد بها وتوفيرها .

8 .8غياب شروط السالمة الصحية داخل مجزرة السوق األسبوعي
إن مشكل املمتلكات اجلماعية ومنذ سنة  ،1992أصبح يطرح نفسه بإحلاح .وخالل سنة  ،2012قامت جماعة أوالد
أمحمد بإصالح اجملزرة الكائنة بالسوق األسبوعي العطف ،وإعترض عليها اجمللس القروي للعطف .وبالرغم من ذلك،
فإن سلطة الوصاية لم تولي هذا اإلعترض أي اهتمام وسمحت جلماعة أوالد أمحمد بإصالح هذه اجملزرة .وفي نفس
السياق ،تداول اجمللس القروي للعطف خالل دورة أبريل  2012املنعقدة بتاريخ  23أبريل  ،2012في طلب إعادة برمجة
بعض االعتمادات من ميزانية التجهيز وكذا احلساب اخلصوصي للمبادرة الوطنية ،بغية إصالح مجزرة السوق األسبوعي
بالعطف ،وإنشاء محالت لبيع اللحوم واستعمال اجملزرة في الذبح فقط .إال أنه وحلد اآلن ،لم تتم املوافقة وال مكاتبة
اجلماعة عن عدم املوافقة ولم يتم إرجاع ملف إعادة البرمجة للجماعة ،والزال يراوح مكانه مبقر العمالة .
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اجلماعة القروية أوالد امحمد
)إقليم تاوريرت(
أُح ِدث َت اجلماعة القروية أوالد امحمد عقب التقسيم اإلداري الذي عرفته اململكة سنة  1992مبوجب املرسوم رقم
 02.92.651الصادر بتاريخ  17صفر  1413املوافق ل  17غشت  .1992ويبلغ تعداد ساكنة اجلماعة  1.274نسمة حسب
اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،2004وتقع داخل النفوذ الترابي إلقليم تاوريرت.
بلغ مجموع مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012ما مجموعه  5.368.376,75درهما بينما بلغت النفقات 3.306.694,00
درهم ،وهو ما مكن اجلماعة من حتقيق فائض إجمالي قدره  2.061.682,75درهم ،علما أن معدل الفائض اإلجمالي
السنوي خالل فترة  2012-2007يناهز 1.818.340,01درهم.

 I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -النفوذ الترابي للجماعة ومجهودها التنموي واالستثماري
1 .1النفوذ الترابي للجماعة
مت إحداث جماعة أوالد امحمد سنة  1992على إثر تقسيم تراب جماعة العطف إلى جماعتني اعتمادا على معيار
جغرافي يجعل طريق «بروطون» كحد فاصل بني اجلماعتني ،حيث ميتد تراب جماعة العطف شماال وأوالد امحمد جنوبا.
إال أن اخلالف يستمر حول هذا التقسيم الترابي ،حيث مبجرد انتخاب اجمللس اجلماعي جلماعة أوالد امحمد سنة 1992
عبر هذا األخير عن رفضه للتقسيم املذكور مما أدى إلى خالف بني اجلماعتني متخض عنه توقيع اتفاق سنة  ،1995برعاية
عمالة إقليم جرادة ،يقضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي على أساس رسم حد فاصل بشكل عمودي بني اجلماعتني
يجعل تراب جماعة أوالد امحمد ميتد شرقا وجماعة العطف غربا مع اقتسام مداخيل السوق األسبوعي واملرافق التابعة
له وامللك الغابوي مناصفة بني اجلماعتني.
إال أن هذه االتفاقية لم تترجم على مستوى النصوص التنظيمية مما أدى إلى ظهور النزاع من جديد بعد أن تراجع اجمللس
اجلماعي جلماعة العطف املنتخب سنة  2003عن االتفاق .من جهة أخرى ،أدى هذا اخلالف إلى تناقض في وثائق التعمير
باملقارنة مع التقسيم الترابي املعتمد رسميا حيث قامت اجلماعة القروية أوالد امحمد بإعداد واملوافقة على مخطط
تنمية الكتلة العمرانية املتعلقة مبركزها بالرغم وجوده داخل النفوذ الترابي جلماعة العطف.
من جهة أخرى ،يستمر الغموض حول وضعية املمتلكات اجلماعية حيث تعمل اجلماعتان على استغالل املمتلكات
(السوق األسبوعي واجملزرة) مناصفة وتضمني سجلي ممتلكاتهما نفس العقارات.

2 .2اجملهود التنموي واالستثماري للجماعة
نصت املادة  36من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه على وجوب صياغة منظور تنموي
على شكل مخطط متعدد السنوات .وقد سجل اجمللس بهذا اخلصوص ما يلي:
غياب مخطط التنمية للفترة االنتدابية 2009 - 2003
لم يضع اجمللس اجلماعي الذي تولى تسيير اجلماعة خالل الفترة االنتدابية  2009 - 2003مخططا يعكس تصوره لتنمية
اجلماعة ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  36من القانون رقم  78.00السالف الذكر ويكشف في الوقت ذاته عن تسيير
تقليدي لشؤون اجلماعة.
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عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأجرأة مخطط التنمية للفترة 2015 - 2010
اتضح أن اإلعداد واملصادقة على مخطط التنمية للفترة االنتدابية  2015 - 2010لم يراع املقاربة التشاركية ،خصوصا
مع املصالح اخلارجية واجلهات التي ميكن أن تعقد معها اجلماعة شراكات ألجل ضمان متويل املشاريع املبرمجة في إطار
اخملطط املذكور .وفضال عن ذلك ،فإن اجلماعة لم تعمل على توفير الوعاء العقاري الضروري إلجناز املشاريع املبرمجة.
وبالنظر لكلفة للمشاريع املعتمدة في ذات اخملطط واملقدرة مبا مجموعه  13.130.000,00درهم ،فإن الوضعية املالية التي
تتسم مبحدودية املوارد قد تعوق تنفيذ هذا اخملطط ،إذ أن معدل الفائض اإلجمالي السنوي خالل فترة  2012 - 2007يناهز
 1.818.340,01درهم.
محدودية االستثمارات املنجزة في اإلسهام في تنمية اجلماعة.
يعتبر اجملهود االستثماري )مجموع مصاريف االستثمار /مجموع مصاريف اجلماعة( أحد املؤشرات التي تعكس دور اجمللس
اجلماعي في التنمية احمللية .ويسجل هذا املؤشر بالنسبة للجماعtة القروية أوالد امحمد ،خالل الفترة ما بني 2007
و ،2012معدال سنويا ضعيفا يقدر بنسبة .%13
ثم إن املشاريع املنجزة ال ترقى إلى مستوى اإلسهام في تنمية اجلماعة .إذ باستثناء اقتناء سيارة لإلسعاف وتوسعة جزء
من الشبكة الكهربائية وحفر ثقبني مائيني ،فإن باقي املشاريع تبقى محدودة التأثير من قبيل تشييد وتهيئة دار اجلماعة
وجتهيزها باألثاث والعتاد املعلوماتي أو شراء سيارة املصلحة للرئيس .
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —التنسيق مع سلطات الوصاية قصد إرساء احلدود الترابية للجماعة تقسيم املمتلكات مع اجلماعة األم؛
— —العمل على توفير |التمويل للمشاريع املبرمجة في مخطط التنمية .2015 - 2010

ثانيا -تدبير الصفقات واملشاريع اجلماعية
قامت اجلماعة بإبرام عدد من الصفقات العمومية من أجل إجناز مجموعة من املشاريع ،غير أن تدبير اجلماعة لهذه
الصفقات وإجناز هذه املشاريع يثير عدة مالحظات من بينها:

1 .1تدبير الصفقات العمومية
يعرف تدبير الصفقات املبرمة من طرف اجلماعة نقائص تتمحور حول غياب قواعد املراقبة الداخلية ،ويتجلى ذلك في ما
يلي:
ال تقوم اجلماعة بإرسال ملف كل طلب عروض ألعضاء جلنة طلب العروض قصد اإلطالع عليه وإبداء مالحظاتهم قبل
نشر اإلعالن ،في مخالفة ملقتضيات املادة  19من املرسوم رقم  02.06.388املتعلق بالصفقات العمومية؛
— —ال متسك اجلماعة سجال لسحب ملفات طلبات العروض وإيداع املتنافسني لعروضهم طبقا للمادة  30من نفس
املرسوم ،كما أنها ال تقوم بالسحب اإللكتروني جلذاذات املترشحني الذين قاموا باستخراج ملفات طلبات العروض
انطالقا من البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية ؛
— —ال حتتفظ اجلماعة بأية وثيقة من ملفات املتنافسني الذين مت إقصاؤهم خالل مختلف مراحل فحص العروض خالفا
للفقرة الرابعة من املادة  45من نفس املرسوم التي تلزم صاحب املشروع باالحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في
استبعاد املنافسني ملدة خمس سنوات على األقل؛
— —ال تقوم اجلماعة بتسجيل األوامر باخلدمة بعد توقيعها من طرف نائل الصفقة كما تنص على ذلك املادة رقم 09
من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على األشغال .إضافة إلى كون جل األوامر باخلدمة إما أنها غير مرقمة أو
مرقمة بشكل غير صحيح.
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2 .2بناء مقر اجلماعة (الصفقة رقم )02/2010
قامت اجلماعة القروية أوالد امحمد سنة  2010في إطار الصفقة رقم  02/2010ببناء مقر اجلماعة مببلغ إجمالي وصل
إلى  705.521,45درهم ،ويثير بناء هذا املقر املالحظات اآلتية:
مباشرة البناء دون احلصول على رخصة ودون تسوية وضعية العقار املقام فوقه مقر اجلماعة
باشرت اجلماعة أشغال بناء مقرها اجلديد دون احلصول على رخصة البناء وبالرغم من كون مكان التشييد مشموال
بأحكام مخطط تنمية الكتلة العمرانية ،مخالِفة بذلك أحكام القانون  12.90املتعلق بالتعمير .إضافة إلى ذلك ،فقد مت
تشييد هذا املقر فوق أرض تابعة للجماعة الساللية دون اتخاذ أي إجراء من شأنه تسوية وضعية العقار املذكور.
غياب تتبع منتظم إلجناز األشغال وعدم إجناز الدراسات املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة
ال تتوفر مصالح اجلماعة على دفتر الورش وعلى وضعيات املنجزات املتعلقة بالصفقة رقم  ،02/2010مما يؤشر على أن
األشغال قد أجنزت دون تتبع .كما تبني من خالل مراجعة ملف هذه الصفقة أنه لم يتم التحقق من جودة األشغال حيث
أن امللف ال يتضمن تقارير املراقبة ،مما يعتبر مخالفا للمادة  37من دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة .وقد جنم عن هذا
التقصير ظهور تسربات وتشوهات على املساكة وذلك قبل التسلم النهائي لألشغال.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تغييرات طالت الباب اخلارجي للبناية الذي نص دفتر الشروط اخلاصة على إجنازه من خشب األرز
املنحوت بطول يبلغ  4,20متر وعرض  3أمتار ،في حني أنه أجنز من مادة األملونيوم.
التسلم النهائي للصفقة قبل األجل القانوني ورغم وجود عيوب عديدة
قامت مصالح اجلماعة بالتسلم النهائي للصفقة رقم  02/2010بتاريخ  12يونيو  2012في حني أن التسلم املؤقت قد
مت بتاريخ  27يوليوز  ،2011أي قبل انصرام فترة الضمان احملددة في سنة واحدة من التسلم املؤقت املنصوص عليها في
الفصل  19من دفتر الشروط اخلاصة.
كما أثبتت املعاينة امليدانية بتاريخ  30أبريل  ،2013وجود عدة عيوب ،خاصة على مستوى الباب اخلارجي والصباغة
والسقف الذي بدأ يعرف تسربات مائية رغم قصر املدة التي مضت على تسلمه ، .ورغم عدم استجابة املقاول ملراسلة
اجلماعة قصد إصالح هذه العيوب قبل التسلم النهائي  ،فإنها لم تعمل على تفعيل مقتضيات الفصل  68من دفتر
الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال التي تنص على إسناد صاحب املشروع تنفيذ أشغال إصالح
العيوب إلى مقاولة من اختياره على نفقة املقاول ومع حتمله تبعات ذلك.
عدم تفعيل إجراءات الضمان مثل غرامات التأخير ومصادرة الضمان النهائي واالقتطاع الضامن
حدد الفصل الثالث من دفتر الشروط اخلاصة آجال تنفيذ الصفقة في ستة أشهر .إال أن االطالع على مختلف أوامر
اخلدمة املضمنة مبلف الصفقة يؤكد أن األشغال جتاوزت هذه املدة وعرفت تأخرا قدر ب  148يوما .ورغم ذلك ،لم تطبق
اجلماعة غرامات التأخير البالغ قدرها  70.552,14درهم.
من جانب آخر ،لم يقم نائل الصفقة بتسليم صاحب املشروع تصميم جرد املنشآت املنفذة طبقا للفصل  42من دفتر
الشروط اخلاصة .لكن اجلماعة رغم ذلك ،لم تصادر االقتطاع الضامن ورفعت يدها عن الضمان النهائي خالفا ملقتضيات
املادة  16من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال.

3 .3حفر اآلبار واألثقاب املائية (الصفقة رقم )01/2006
تلجأ اجلماعة القروية أوالد امحمد إلى استغالل امللك العام املائي عن طريق حفر اآلبار واألثقاب املائية وذلك لتزويد
الساكنة باملاء الصالح للشرب ،إال أن حفر هذه اآلبار وحتديد أماكنها يثير املالحظات التالية:
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استغالل امللك العام املائي دون احلصول على ترخيص مسبق من وكالة احلوض املائي اخملتصة
تقوم اجلماعة مبباشرة عمليات احلفر دون احلصول على رخصة مسبقة من وكالة احلوض املائي اخملولة قانونا هذا االختصاص
بناء على مقتضيات القانون رقم  95-10املتعلق باملاء ال سيما املواد  2و 20و 38منه.
تضمني بعض املستندات معطيات ناقصة أو متناقضة
أفضى تفحص ملف الصفقة رقم  01/2006إلى الوقوف على عدة وثائق غير مضبوطة ،حيث تنقصها معطيات أساسية
كالتاريخ أو أسماء األشخاص أو حتمل معطيات متناقضة كما هو احلال بالنسبة حملضر التسلم املؤقت الذي حرر في
صيغتني مختلفتني وفي نفس اليوم ( 14أكتوبر  ،)2008إذ تشير الصيغة األولى إلى أن عمق ثقب الزركة يبلغ  160متر في
حني تشير الثانية إلى أن هذا العمق يبلغ  192متر.
التسلم املؤقت لألشغال قبل األجل القانوني لتجنب تطبيق غرامات التأخير
لوحظ أن محضر التسلم املؤقت قد مت إجنازه قبل إمتام األشغال فعليا بدليل إصدار أمر باخلدمة بعد ذلك ،حيث تمَ تسلم
األشغال بتاريخ  14يناير ،2008وإصدار أمر باخلدمة رقم  5باستئناف األشغال تاريخ  10مارس .2008
أداء مبلغ غير مستحق,نتيجة خطأ في احتساب الضريبة على القيمة املضافة
قامت اجلماعة بأداء مبلغ  8.634,00درهم للمقاول دون وجه حق في إطار الصفقة رقم  ،01/2006إذ أنها طبقت الزيادة
التي عرفتها الضريبة على القيمة املضافة مبوجب قانون املالية لسنة  2008بأثر رجعي على كشف احلساب رقم  01الذي
متت تصفيته وأداؤه خالل سنة .2007

4 .4جتهيزات ومرافق جماعية أخرى
محدودية تدخالت اجلماعة لصيانة املسالك الطرقية بنفوذها الترابي
تتسم تدخالت اجلماعة في صيانة املسالك القروية مبحدوديتها سواء من حيث الكم أو الكيف ،إذ تقتصر على إجراء
عملية التسوية فقط وفي حدود مقاطع جد قصيرة من املسالك القروية .وفضال عن ذلك ،فإن هذه التدخالت لم تدعم
بجداول املنجزات أو أي وثيقة تقنية تثبت حقيقة القيام بهذه األشغال.
انعدام شبكة املاء الصالح للشرب بتراب اجلماعة
ال تتوفر اجلماعة على شبكة لتوزيع املاء الشروب مما يدفع الساكنة إلى االستعانة ببعض اجلمعيات الناشطة في مجال
جلب املياه من النقاط واألثقاب املائية ،الشيء الذي يرفع تكلفة املياه بسبب األسعار احملتسبة من طرف ذات اجلمعيات.
علما أن هذه األخيرة قد استفادت من آليات ممنوحة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار اتفاقيات لم حتدد
التعريفات التي يتعني االلتزام بها في فوترة جلب املاء.
كما أن نقط املاء (السقايات) املنجزة بالقرب من التجمعات السكنية من طرف جهات مختلفة تظل غير مستغلة لعدم
وجود أي طرف يسهر على تسييرها وصيانتها.
أداء بعض السكان ملبالغ مالية غير مبررة لفائدة املكتب الوطني للكهرباء لربط منازلهم بالشبكة
قامت اجلماعة بكهربة بعض الدواوير إما عن طريق إبرام اتفاقيات مع املكتب الوطني للكهرباء في إطار مخطط الكهربة
الشمولي الذي يتم متويل أشغاله بالشراكة بني اجلماعة والساكنة واملكتب الوطني للكهرباء ،أو عن طريق إبرام صفقات
مباشرة من طرف اجلماعة وبتمويل كامل من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويقتصر حينئذ دور املكتب الوطني
للكهرباء في اإلشراف املنتدب على األشغال مقابل عمولة.
فإذا كانت مساهمة الساكنة احملددة في  2500درهم (غير شاملة الرسوم) لكل عداد في احلالة األولى تستند على بنود
االتفاقيات املوقعة في هذا الشأن ،فإنها تظل غير مبررة في احلالة الثانية ،إذ ال ميكن للمكتب الوطني للكهرباء أن يقوم
باسترجاع جزء من تكاليف التجهيز التي حتملتها اجلماعة كليا .وتنطبق هذه احلالة على ساكنة بعض الدواوير التي متت
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كهربتها في إطار الصفقتني رقم  01/2009ورقم  04/2010أو تلك التي جتري بها األشغال في إطار الصفقة رقم 07/2012
علما أن ساكنة دواوير أخرى لم تؤد هذه املساهمات رغم استفادتها في نفس اإلطار.
اختالالت في تسيير اجملزرة اجلماعية
تقوم اجلماعة باستغالل اجملزرة اجلماعية بالتناوب مع اجلماعة األم العطف ،ويعرف تدبير هذا املرفق عدة اختالالت رغم
صيانته من طرف جماعة أوالد امحمد بواسطة سند طلب سنة  2012مببلغ وصل إلى  91.448,40درهم .وتتجلى هذه
االختالالت في غياب املاء والكهرباء باجملزرة؛ وتدهور قنوات الصرف الصحي؛ وغياب النظافة بشكل واضح داخل اجملزرة
ومبحاذاتها؛ وضعف التجهيزات؛ وغياب املراقبة البيطرية للحوم.
تأسيسا على ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باآلتي:
— —اعتماد وتطبيق قواعد املراقبة الداخلية في تدبير الصفقات وتتبع األشغال أثناء إجنازها وإخضاعها للمراقبة؛
— —استصدار رخص استغالل امللك العام املائي واعتماد التقنيات احلديثة لتحديد أماكن احلفر لتفادي األثقاب
السلبية؛
— —تتبع األشغال املنجزة من طرف مختلف املتدخلني في اجملاالت ذات الصلة باختصاصات اجمللس اجلماعي ال
سيما مجالي الكهرباء واملاء الصالح للشرب وذلك حلماية الساكنة ضد كل جتاوز.

ثالثا -تدبير بعض النفقات واملوارد العمومية
1 .1تدبير بعض النفقات العمومية
عدم إعمال املنافسة بشكل سليم
أبانت مراقبة امللفات املتعلقة بالنفقات ،املنجزة بواسطة سندات طلب ،على أن اجلماعة ال تقوم بإعمال املنافسة ،حيث
ال تقوم بإرسال استشارات كتابية إلى املقاولني في أغلب السندات املنجزة مخالِفة بذلك أحكام املادة  75من املرسوم
رقم  02.06.388املتعلق بالصفقات العمومية .إضافة إلى ذلك فإن مصالح اجلماعة ال تتوفر بأرشيفها على الوثائق
املثبتة لبعض سندات الطلب.
عدم توفر اجلماعة على مخزن وعلى محاسبة املواد
ال تتوفر اجلماعة القروية على مخزن جماعي وال متسك محاسبة مادية ،مما يستحيل معه مراقبة حقيقة التوريدات
والنفقات املنجزة ،وذلك خالفا ملقتضيات املواد  111و 112و 113من املرسوم رقم  02.09.441بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها .ويعتبر غياب سجل التخزين مخالفا لقواعد املراقبة الداخلية وال يتيح
احلفاظ على املمتلكات اجلماعية.
ومن جهة أخرى ،فإن اإلشهاد على صحة إجناز العمل يتم دون التأكد من حقيقة التوريدات .وعلى سبيل املثال فقد صرح
تقني اجلماعة أنه قام باإلشهاد على صحة إجناز العمل املتعلق بشراء أدوات مدرسية ومواد التلقيح تباعا مببلغ 30.000
درهم و 4.953,60درهم دون أن يعاين فعال هذه التوريدات التي تكفلت جهات أخرى بتسلمها.
تقدمي إعانات لبعض اجلمعيات في غياب مسطرة محددة ودون حتديد لألهداف املتوخاة منها
لوحظ أن تقدمي اجلماعة إلعانات لفائدة اجلمعيات ال يتم بناء على معايير واضحة حتدد شروط االستفادة ،علما أن مكاتب
بعضها تضم مستشارين وموظفني جماعيني .كما أن اجلماعة ال تتوفر على الطلبات املقدمة في هذا الشأن.
وباستثناء اتفاقية واحدة ،فإن اجلماعة ال حترص على إبرام اتفاقيات حتدد أوجه وأهداف استعمال األموال العمومية أو تبني
التزامات اجلمعيات .كما ال تضع أي آلية ملراقبة وتتبع كيفية صرف اإلعانات املقدمة ،وال يتم إلزام اجلمعيات التي تتلقى
دوريا إعانات يفوق مبلغها  10.000درهم باإلدالء بحسابات استعمال األموال العمومية.
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استبدال متكرر لعجالت نفس السيارة وأداء غرامات جراء التأخر في أداء الضريبة على السيارات
تلجأ اجلماعة إلى استبدال عجالت سيارة من نوع  Renault Kangoاملوضوعة حتت تصرف الرئيس ذات الترقيم J15881
بشكل متكرر منذ اقتنائها بتاريخ  25يوليوز  ،2007إذ قامت بإصدار أربعة سندات طلب خالل سنوات  2009إلى 2012
مببلغ إجمالي بلغ  18.014,00درهم من أجل اقتناء  18عجلة.
كما أن اجلماعة ال حتترم آجال أداء الضريبة على السيارات ،إذ يؤدي متاطلها إلى حتملها لغرامات تأخير بلغت برسم
السنوات من  2007إلى  2012ما قدره  871,50درهم.
نقائص عديدة في تدبير اقتناء واستهالك الوقود والزيوت
لوحظ أن مصالح اجلماعة ال متسك جذاذات أو سجالت تتبع استهالك الوقود والزيوت وتكتفي «بأوراق ألجل» متناثرة ال
تتضمن البيانات الضرورية وغالبا ما توجد بها تشطيبات وتصحيحات ،مما يتعذر معه التحقق من االستهالك احلقيقي
لكل واحدة منها .وفي غياب هذه السجالت فإن املمون هو الذي يتولى عمليا تصفية النفقة وحتديد املبالغ التي تسددها
اجلماعة لفائدته .كما أن اجلماعة ال حتترم قواعد االلتزام بالنفقات حيث تقوم مصالح اجلماعة بتوريد كميات مختلفة
من الوقود والزيوت وال تقوم بإصدار سند الطلب إال عند األداء.

2 .2تدبير املوارد العمومية
ضعف املوارد الذاتية وهيمنة كتلة األجور
تعتمد اجلماعة بنسبة كبيرة على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة وتهيمن مصاريف املوظفني على نفقات
التسيير خاصة وأن املداخيل الذاتية عرفت تدهورا مستمرا ،إذ لم تعد اجلماعة تستخلص الرسم على استخراج مواد
املقالع كما في السابق إضافة إلى انخفاض مداخيل السوق األسبوعي.
وبرسم الفترة من  2007إلى  ،2012فإن حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة مثلت ما بني  %76و %90من
مجموع مداخيل التسيير ،وقد خصص خالل نفس الفترة ما بني  %53و %70من هذه احلصة لتغطية نفقات املوظفني
والتي مثلت ما بني  %68و %88من مجموع نفقات التسيير.
عدم إدراج بعض الرسوم بالقرار اجلبائي
لوحظ أن القرار اجلبائي الذي تبنته اجلماعة القروية بتاريخ  24شتنبر  2008ال يحدد أسعار بعض الرسوم التي ميكن
للجماعة استخالصها كما هو احلال بالنسبة للرسم على عمليات البناء وجتزئة األراضي أو شغل األمالك اجلماعية
مؤقتا ألغراض البناء نظرا لتوفرها على مخطط تنمية الكتلة العمرانية ،مما فوت على اجلماعة فرصة تنمية مواردها.
تقصير اجلماعة في فرض واستخالص الرسم املفروض على بيع املشروبات
أفضت الزيارات امليدانية إلى الوقوف على وجود مقهيني تابعني للجماعة القروية أوالد امحمد يشتغالن بدون ترخيص.
إال أن اجلماعة لم تقم بفرض واستخالص الرسم على محال بيع املشروبات عليهما ضدا على مقتضيات املادة الثانية
من القرار اجلبائي ،وهو ما فوت على اجلماعة فرصة الرفع من مواردها الذاتية.
خلل في تدبير سيارة اإلسعاف
قامت اجلماعة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقتناء سيارة اإلسعاف بتاريخ  02دجنبر  2008ليتبع ذلك
اتخاذ قرار جبائي متمم بتاريخ  25فبراير  2009يحدد أسس استرجاع صوائر النقل بواسطة هذه السيارة .لكن املداخيل
احملققة في هذا اإلطار تبقى ضعيفة بالنظر لعدد الكيلومترات املقطوعة مما يدل على أن سيارة اإلسعاف إما تستغَل
في مجال آخر غير نقل املرضى أو أنها تقوم برحالت مجانية .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه السيارة قد قطعت منذ الشروع
في تشغيلها سنة  2009إلى غاية  08أبريل  2013ما قدره  14.675كلم في حني أن املداخيل املقبوضة خالل نفس الفترة
لم تتجاوز  1.686درهم.
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بناء على ذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —إعمال مبدأ املنافسة بشكل سليم فيما يتعلق باالقتناءات بواسطة سندات الطلب ال سيما باعتماد
االستشارات الكتابية؛
— —إحداث مخزن جماعي ومسك محاسبة مواد متكن من ضبط وتتبع استعمال التوريدات وترشيد نفقات
حظيرة السيارات؛
— —مراجعة القرار اجلبائي املعمول ليشمل جميع الضرائب والرسوم واحلرص على التطبيق السليم مقتضياته.

رابعا -تدبير املمتلكات اجلماعية والتعمير
1 .1تدبير املمتلكات اجلماعية
نقائص على مستوى مسك سجل املمتلكات وضبطها
لوحظ أن اجلماعة ال تعمل على حتيني سجل ممتلكاتها بشكل دوري ووفق وتيرة نصف سنوية طبقا ملقتضيات املرسوم
رقم  02.58.1341الصادر في  25رجب  04( 1378فبراير  )1959الذي حتدد مبوجبه كيفية تسيير أمالك اجلماعات القروية
حيث إن آخر مرة مت فيها ذلك كانت بتاريخ  02فبراير .2006
وسجل أيضا وجود خلل في ضبط ومراقبة املمتلكات املنقولة حيث أن عددا منها ال يحمل أرقام اجلرد بشكل سليم أوال
توضع عليها أرقام اجلرد مطلقا .إضافة إلى أن املعطيات املضمنة بسجل جرد املنقوالت ال تشير إلى املواصفات التقنية
للمنقوالت وكذا مراجع اقتناء هذه التوريدات .ويتم أحيانا تغيير تخصيص املنقوالت وأماكنها دون أن يتبع ذلك تغيير في
السجالت.
كما أن املعاينات والتحريات امليدانية لم تمُ َكن من معاينة سيارتني مبقر اجلماعة أو الوصول إلى ما يفيد أنه مت صرفهما عن
اخلدمة .ويتعلق األمر بالسيارة ذات الترقيم  W356244والسيارة ذات الترقيم . 118337J
بناء دكاكني فوق أرض الغير ودون استغاللها
قامت اجلماعة ببناء ثالثة دكاكني فوق أرض تابعة للمسجد مبركز العطف بكلفة إجمالية بلغت  19.814,20درهم دون
أن تتوفر على أي وثيقة تثبت ملكيتها .وقد أبانت املعاينة امليدانية أن هذه احملالت مغلقة وغير مستغلة.

2 .2التعمير
متت املصادقة على مخطط تنمية الكتلة العمرانية ملركز العطف باجلماعة القروية أوالد امحمد من طرف اجمللس
اجلماعي في مداوالته بتاريخ  25أكتوبر  ،2001ودخل حيز التنفيذ مبوجب القرار العاملي املنشور باجلريدة الرسمية عدد
 5023بتاريخ  22يوليو .2002وبغض النظر عما إذا كان املركز املغطى بتصميم النمويتبع إداريا أوال جلماعة أوالد امحمد،
ورغم ضعف النشاط العمراني املقنن ،فإن تدبير اجلماعة لهذا اجلانب يستدعي املالحظات اآلتية:
عدم توفر مصالح اجلماعة على كافة الوثائق املكونة خملطط تنمية الكتلة العمرانية
لوحظ غياب أرشيف منظم يضمن حفظ وثائق اجلماعة ،مما أدى إلى ضياع العديد من الوثائق خاصة تلك املتعلقة
مبخطط تنمية الكتلة العمرانية حيث تتوفر اجلماعة فقط على تصميم متهالك ملركز اجلماعة في حني أن باقي الوثائق،
كالتقرير التبريري أو سجل املالحظات املعبر عنها أثناء مرحلة الدراسة أو محاضر اجتماعات اللجان واملراسالت الصادرة
والواردة أثناء اإلعداد له ،غير متوفرة.
محدودية دور اجلماعة في تفعيل تصميم النموفي جزئه املتعلق بالتجهيزات العامة
خالفا ملقتضيات املواد من  36إلى  44من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تعديله وتتميمه ،التي أوكل
مبوجبها املشرع للمجالس اجلماعية اتخاذ كافة التدابير اإلدارية الالزمة لتنفيذ واحترام أحكام مخطط تنمية الكتلة
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العمرانية وأسند لها مهمة القيام بعمليات التنسيق من أجل تنفيذ برامجه وكذا إجناز التجهيزات واملرافق العمومية
احمللية املضمنة به ،فإن دور اجلماعة القروية أوالد امحمد في هذا اجلانب يظل محدودا .فمن خالل قراءة حملتوى هذا
التصميم ومقارنة التجهيزات األساسية اخملصصة و/أو املبرمجة مع تلك املنجزة بعد مرور حوالي إحدى عشر سنة عن
دخوله حيز التنفيذ ،يتبني أن من بني  50منشأة ذات منفعة عامة ،ال يوجد على أرض الواقع سوى ثمانية فقط ،علما أن
معظمها كانت موجودة قبل إعداد اخملطط.
تقصير اجلماعة في ضبط وزجر مخالفات قانون التعمير
لوحظ أن اجلماعة ال تقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد مخالفي قانون التعمير .فباستثناء أربع مخالفات حررَت
كلها يوم فاحت غشت  ،2011فإن اجلماعة لم تقم خالل الفترة  2012-2007باتخاذ أي إجراء ضد مجموعة من األشخاص
واإلدارات الذين بينت التحريات واملعاينات أنهم باشروا بدون ترخيص عمليات البناء واإلصالح بعد دخول مخطط تنمية
الكتلة العمرانية حيز التنفيذ .ويتعلق األمر على سيبل املثال باحلاالت اآلتية :بناء مستوصف قروي ؛ بناء وتوسعة دار
الطالب؛ إصالحات كبرى مبقر القيادة؛ الشروع في بناء مجموعة من الدكاكني مبحاذاة الطريق الوطنية رقم 19؛ والشروع
أو إمتام بناء مجموعة من املنازل من طرف بعض السكان.
وميكن أن يشكل تهاون مصالح اجلماعة في هذا اجملال عائقا أمام تنزيل مقتضيات تصميم النموعلى أرض الواقع وإجناز
التجهيزات املتعلقة به وتهيئة اجملال الترابي للجماعة ،خاصة في ظل هيمنة الطبيعة الساللية على األراضي املتواجدة
بتراب اجلماعة وتسليم نواب اجلماعة الساللية » لشواهد حق التصرف « لبعض األشخاص.
كما أن اجلماعة ال تعمل على طلب حتريك املتابعات القضائية بشكل سليم ،إذ تكتفي بتحرير مراسلة للنيابة العامة
وتوجيهها إلى مصالح العمالة بذل وكيل امللك لدى احملكمة اخملتصة طبقا للمادة  66من القانون  12-09املتعلق بالتعمير.
ويتم حترير محاضر اخملالفات املرتبطة بالتعمير (أربع حاالت سنة  )2011من طرف تقني لم يستوف شرط أداء اليمني
يفقد تلك احملاضر حجيتها
القانونية التي تضفي على الوثائق احملررَة من طرفه طبيعة احملضر القانوني ،وهو ما ميكن أن ِ
وقانونيتها أمام السلطات القضائية اخملتصة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —ضبط وحتيني سجل جرد املنقوالت حتى يكون شامال ومتضمنا جلميع املعطيات املتعلقة باالستعمال
والتخصيص ووضع أرقام اجلرد على املقتنيات وتتبع حركيتها؛
— —تفعيل دور اجلماعة في التنسيق واملبادرة لتنفيذ أحكام مخطط تنمية الكتلة العمرانية ال سيما الشق
التعلق بالتجهيزات العامة؛
— —تعزيز آليات الرقابة في مجال ضبط وزجر اخملالفات لقوانني بالتعمير واستفاء محاضر اخملالفات للشروط
الشكلية واجلوهرية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد امحمد
(نص اجلواب كما ورد)
أحدثت اجلماعة القروية أوالد أمحمد عقب التقسيم اإلداري الذي عرفته اململكة سنة  1992مبوجب املرسوم رقم
 02.92.651الصادر بتاريخ  17صفر  1413املوافق ل  17غشت  1992ويبلغ عدد ساكنة اجلماعة  1274نسمة حسب
اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2004وتقع داخل النفوذ الترابي إلقليم تاوريرت.

أوال  -حتديد النفوذ الترابي ومجهودها التنموي واالستثماري
1 .1النفوذ الترابي للجماعة
لقد مت حل املشكل اإلداري بني جماعة أوالد أمحمد وجماعة العطف مبوجب قرار السيد وزير الداخلية املدرج باجلريدة
الرسمية لسنة .2008
وجتدر اإلشارة حسب القرار الوزاري األخير لسنة  2008أن التقسيم الترابي للجماعة رسم حدا فاصل بشكل عمودي بني
اجلماعتني يجعل جماعة أوالد أمحمد متتد غربا وجماعة العطف شرقا.

2 .2اجملهود التنموي واالستثماري للجماعة
غياب مخطط التنمية للفترة األنتدابية 2009 - 2003
إن امليثاق اجلماعي السابق لم يلزم اجلماعات بإعداد مخططات التنمية ،بل كانت اجلماعات غالبا ما تلجأ إلى برمجة
املشاريع في الدورات العادية أو االستثنائية ،بينما جند امليثاق اجلماعي احلالي املعدل لسنة  ، 2009هو الذي ألزم في مادته
 36ضرورة إعداد مخططات التنمية.
عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ مخطط التنمية 2015 - 2010
نظرا لضعف املوارد الذاتية للجماعة واإلكراهات السياسية ،حالت دون توفير وعاء عــقاري ،ورغم ذلك حتاول اجلماعة
جاهدة عقد شراكات لضمان التنمية احمللية .
محدودية االستثمارات املنجزة في اإلسهام بالتنمية اجلماعية
استطاعت اجلماعة تعميم الشبكة الكهربائية على كافة التجمعات السكانية بنسبة  75في املائة ،وساهمت كذلك
في تزويد املركز وبعض الدواوير اجملاورة باملاء الصالح للشرب بشراكة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،وكذلك
إجناز أثقاب مائية بالدواوير النائية.
وعليه فإن اجلماعة تسعى جاهدة إلى حل املشكل مع جماعة العطف وتطبيق قرار وزير الداخلية األخير لسنة ،2008
قصد إرساء احلدود وتقسيم املمتلكات .
وتعمل كذلك على خلق شراكات والبحث عن التمويالت للمشاريع املبرمجة في مخطط التنمية 2015 - 2010

ثانيا  -تدبير الصفقات واملشاريع اجلماعية
1 .1تدبير الصفقات
نظرا لكون جلنة فتح األظرفة اخلاصة حول إبرام صفقات اجلماعات احمللية تتكون من السادة :
— —اآلمر بالصرف أو من ينوب عنه رئيسا للجنة ،
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— —الكاتب العام أو املسؤول عن املصلحة املعنية مبوضوع الصفقة ،
— —ممثل عن السلطة احمللية حسب دورة السيد وزير لداخلية رقم  /945ق م ص بتاريخ ،15/03/2010
فإنه يتم إرسال نسخة من كناش التحمالت اخلاصة بكل صفقة للسلطة احمللية ،فقط قصد االطالع وإبداء مالحظاتهم،
وبخصوص األعضاء املنتمون للجماعة يقومون باالطالع عليها مباشرة .
— —بخصوص سجل سحب ملفات طلبات العروض وإيداع املتنافسني لعروضهم ،ستعمل املصلحة على أخذ هذه
املالحظة بعني االعتبار مستقبال ،وستسهر على تسجيل استالم األظرفة حسب ترتيب وصولها مع تدوين رقم
التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.
— —بخصوص احملافظة على الوثائق من ملفات املتنافسني الذين مت إقصاؤهم خالل مراحل فحص العروض ،ستعمل
املصلحة على األخذ بعني االعتبار املالحظة في هذا الشأن مستقبال .
— —كانت تكتفي اجلماعة بترقيم األوامر باخلدمة بشكل منفصل حسب طبيعة األمر باخلدمة ،وعليه ستعمل
اجلماعة على األخذ باملالحظة بعني االعتبار مستقبال.

2 .2بناء مقر اجلماعة ( الصفقة رقم )02/2010
مباشرة البناء دون احلصول على رخصة ودون تسوية وضعية العقار املقام فوقه مقر اجلماعة
بخصوص احلصول على رخصة البناء وتسوية الوعاء العقاري ،اكتفت اجلماعة بتخصيص مكان البناء عن طريق جلنة
مكونة من السلطة احمللية واجلماعة لتحديد مكان التشييد ،مع احترام التصفيف مبخطط التهيئة العمرانية اخلاص
باجلماعة ،وستعمل اجلماعة على األخذ بعني االعتبار هذه املالحظة مستقبال.
غياب تتبع منتظم إلجناز األشغال وعدم إجناز الدراسات املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة
لقد مت تتبع تنفيذ املشروع اخلاص بالصفقة رقم  02/2010بشكل يومي من طرف املصلحة التقنية ،موازاة مع رئيس
اجلماعة ،كما أنه مت إعداد دفتر الورش اخلاص بهذا املشروع إال أنه بقي عند املقاول.
كما مت مراسلة املقاول بعدة رسائل قبل التسلم النهائي للمشروع قصد إصالح وتهيئة الشوائب التي ظهرت ،وقد
قام هذا األخير بعدة إصالحات وخاصة منها املساكة ،وستعمل املصلحة على األخذ بعني االعتبار املالحظة مستقبال .
لقد مت تعويض الباب اخلارجي مبادة األلومنيوم إلعتبارات تخص جمالية الواجهة ورونقــها ،وكذا سهولة استعمال
األبواب الزجاجية نظرا خلفتها وسهولة إستعمالها اليومي ،وتعرف هذه املنطقة بردا قارسا في فصل الشتاء مما
يستدعي غلق الباب الزجاجي ،وكذلك لتزويد قاعة االستقباالت بالضوء الكافي لها ،ومع العلم أن املادة التي أجنز بها
الباب اخلارجي توجد ضمن كناش التحمالت اخلاصة باملشروع .
التسلم النهائي للصفقة قبل األجل القانونية رغم وجود عيوب عديدة
قامت مصالح اجلماعة بالتسلم النهائي ورفع اليد عن الضمان النهائي للصفقة رقم  02/2010بتاريخ  12يونيو ، 2012
في حني التسلم املؤقت مت بتاريخ  27يوليوز  ، 2011ونحيطكم علما أنه متت اإلشارة بنفس احملضر إلى تاريخ التوقف عن
األشغال ،وكذا التسلم املؤقت للصفقة بتاريخ  ،25/02/2011نظرا لكون اجلماعة واملقاول قاما بإعادة تفحص حساب
الكشوفات احلسابية للمنجزات ،مع اعتماد تاريخ  25/02/2011هو تاريخ تسلم األشغال املؤقت .كما جتدر اإلشارة إلى أنه
مت مراسلة املقاول عدة مرات إلصالح الشوائب ،وقد قام بإصالحها قبل التسلم النهائي وبعده.
عدم تفعيل إجراءات الضمان مثل غرامات التأخير ومصادرة الضمان النهائي واالقتطاع الضامن
لقد مت اعتماد تاريخ  25/02/2011كتاريخ لوقف األشغال وكذا تاريخ للتسلم املؤقت وعليه لم يتم تطبيق البنود اجلزائية
على صاحب الصفقة كما أنه متت مراقبة الوقت احملدد لألشغال من طرف مصالح القباضة.
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3 .3حفر اآلبار واألثقاب املائية ( الصفقة رقم )01/2006
استغالل امللك العام املائي دون احلصول على ترخيص مسبق من وكالة احلوض املائي اخملتصة
إن اجلماعة القروية ألوالد أمحمد قد عمدت إلى حفر األثقاب املائية اعتمادا على اإلتفاقية املبرمة بني كل من اجلماعة
ووكالة احلوض املائي مللوية بوجدة ،والسيد عامل إقليم تاوريرت في إطار برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية موضوع
اإلتفاقية يتعلق بإحداث  - :ثقب استكشافي  +استغاللي بدوار أوالد عبدا لقادر( الزركة) عدد - 2006/ 31وثقب استغاللي
 +استكشافي مبكسم لبكر دوار أوالد الطالب ( الظهرة) عدد .2006/ 32
زيادة على ذلك ،أنه أثناء االجتماعات املتكررة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وبحضور كل األطراف لم
يطالب أي أحد بإجناز هذا الترخيص .كما أن وكالة احلوض املائي هي املسؤولة عن املشروع ،حيث تعتبر صاحبة املشروع
بالتفويض وقامت بتتبع وإجناز املشروع في كل مراحله.
تضمني بعض املستندات معطيات ناقصة ومتناقضة
فيما يتعلق مبحضر التسليم املؤقت الذي حرر في صيغتني مختلفتني وفي نفس اليوم:
أن تاريخ محضر التسليم املؤقت املتعلق بإجناز الثقب االستكشافي بالزركة على عمق  192متر وثقب استكشافي
بالظهرة على عمق  300متر ،قد ورد غلط وقد مت تصحيحه وجعله  14/03/2008بدال من  .14/01/2008فيما يتعلق مبحضر
التسلم املؤقت املتعلق بإجناز ثقب بالزركة على عمق  160متر فإن األمر يتعلق بالثقب االستغاللي بالزركة .أما عمق 192
متر يتعلق األمر بالثقب االستكشافي بنفس املكان. ،مبعنى أنه مت حفر ثقب استكشافي على عمق  192متر من بعد ما
تبني أنه ايجابي مت حفر ثقب استغاللي محاذاة مع الثقب األول على عمق  160متر ،بعد موافقة اللجنة كما هو مبني
في محضر تعيني مكان إجناز ثقب استغاللي بالزركة بتاريخ  12نونبر ، 2007والذي مت جتهيزه من طرف املصالح اخلارجية.
التسلم املؤقت لألشغال قبل األجل القانوني لتجنب تطبيق غرامات التأخير
إن تاريخ محضر تسلم املؤقت حسب احملضر الذي مت تصحيحه هو  14/03/2008بدال من  ، 14/01/2008لذا فإن إصدار
األمر رقم  05باستئناف اإلشغال الذي يحمل تاريخ  ،10/01/2008قد سلم في اآلجال القانونية.
أداء مبلغ مستحق نتيجة خطأ في احتساب الضريبة على القيمة املضافة
إن املبالغ املؤداة مبنية على محاضر ومعاينة من طرف وكالة احلوض املائي مللوية بوجدة ،واألطراف املسؤولة  .لذا فإن
العمق الذي مت حفره من طرف الشركة املسؤولة هو كالتالي:
العمق الذي مت حفره العمق الذي مت حفره
مكان الثقب
بالثقب االستكشافي بالثقب االستغاللي

مالحظات

ثقب
الزركة

 192متر

 160متر

.فقد مت جتهيز  160متر من طرف املصالح اخلارجية

ثقب
الظهرة

 354متر 300 +متر

سلبي

لقد مت حفر  354متر بالثقب االستكشافي األول ونظرا
لتوفر االعتماد مت اإلتفاق على إضافة الثقب الثاني بنفس
املكان وذلك باإلتفاق مع جميع األطراف املسئولة حسب
.محضر معاينة بتاريخ20/07/2007:

وهكذا ،فقد أصبح عدد األمتار التي مت حفرها بالثقب االستكشافي بالظهرة هو 354 :متر 300 +متر مبا مجموعه 654
متر وليس  300متر فقط ،و 192متر بالثقب االستكشافي بالزركة لتصبح الكمية املؤداة في اجملموع  846متر.
أما فيما يتعلق بالفصل )confection de tête du forage( 12فإن الكمية املعتمدة بكناش املقتضيات هو  .2ومبا أن
اجلماعة قد أضافت الثقب االستكشافي الثاني على عمق  300متر ،فقد أصبح عدد رؤوس األثقاب االستكشافية املنجزة
هو.3
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أما فيما يخص املالحظة املتعلقة بتطبيق الزيادة التي عرفتها الضريبة على القيمة املضافة ،مبوجب قانون املالية
لسنة  ،2008فإن اجلماعة قامت بدفع مبلغ  8634.00درهم إلى املقاول دون وجه حق ،وذلك راجع إلى طريقة احلساب التي
مت اعتمادها واملتمثلة في مجاميع الكميات املنجزة بدال من توضيح الفارق فقط في كشف احلساب الثاني ،وهذا الشيء
مطلوب من طرف القباضة «.»exigence du cumul des quantités au lieu de la différence
إن املصاريف املؤداة من طرف اجلماعة كانت خاضعة للتتبع واإلفتحاص الدقيق من طرف قابض قباضة تاوريرت ،والذي
كانت له الكلمة األخيرة لتحديد طريقة االحتساب.
كما أنه بتاريخ  29/08/2013متت مراسلة املقاول قصد استرجاع مبلغ  8634.00درهم عن طريق أمر باستخالص بتاريخ
. 16/08/2013

4 .4جتهيزات ومرافق جماعية أخرى
محدودية تدخالت اجلماعة لصيانة املسالك الطرقية بنفوذها الترابي
نظرا لضعف ميزانية اجلماعة ،فإن اجمللس يلجأ إلى تخصيص مبالغ مالية ضعيفة من فائض امليزانية إلصالح بعض
املسالك واألماكن الوعرة ،من أجل فك العزلة وجعل الطريق سهلة املـرور ،وذلك بالتشاور مع الساكنة احمللية  ،حيت يتم
التركيز على إجناز املعابر التي تشكل عائقا ويستدعي التدخل لتهيئها .
انعدام شبكة املاء الصالح للشرب بتراب اجلماعة
لقد شرع مؤخرا في ربط منازل سكان املركز والدواوير اجملاورة له باملاء الصالح للشرب ،بناء على اإلتفاقية املبرمة بني
اجلماعة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب والعمالة ،كما مت إحداث مجموعة من األثقاب املائية بالدواوير النائية
لسد حاجيات السكان .
أداء بعض السكان ملبالغ مالية غير مبررة لفائدة املكتب الوطني للكهرباء لربط منازلهم بالشبكة
حسب املعمول به من طرف مصالح املكتب الوطني للكهرباء ،فإن مساهمة أرباب املساكن احملددة في  2500.00درهم
تؤدى سواء كانت في إطار البرنامج الشمولي الذي يتم متويل أشغاله بني اجلماعة واملكتب الوطني للكهرباء ،وأيضا في
إطار األشغال املبرمجة باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،في إطار التوسع اجلزئي للمساكن احملاذية للشبكة .
ويتم إعفاء املساكن التي مت ربطها بشكل كلي من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،كما هو الشأن بالنسبة
لدوار أوالد بالبكري ودوار لفويجة ودوار أوالد الهند ،واملشاريع التي هي في طور اإلجناز  :دوار أوالد عبد القادر ودوار أوالد
الطيب بلقاسم .
اختالالت في تسيير اجملزرة اجلماعية
تقوم اجلماعة القروية ألوالد أمحمد باستغالل اجملزرة اجلماعية بالتناوب مع جماعة العطف ،إال أنه بالرغم من اجملهودات
املبدولة من طرف جماعة أوالد أمحمد التي قامت بإصالحها مؤخرا عن طريق إصدار سند الطلب سنة  ،2012إال أنها
الزالت تعرف نقصا في جميع التجهيزات كاملاء والكهرباء ووسائل النظافة  ....وذلك راجع باألساس إلى مشكل
التقسيم اجلماعي ،الذي ال يزال قائما حلد اآلن ولم يفصل فيه ،مما نتج عنه اإلهمال الكامل جلل املرافق ،وهنا يطرح
السؤال من املسؤول عن تدبير وتسيير واحلفاظ على هذه املرافق والسهر على سالمتها.
ونحيطكم علما أنه مت إدراج اجملزرة ضمن الئحة املستفيدين من املاء الصالح للشرب.
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ثالثا  -تدبير بعض النفقات واملوارد العمومية
1 .1تدبير بعض النفقات العمومية
عدم إعمال املنافسة بشكل سليم
بالنسبة لهذه املالحظة ،فإن اجلماعة ستعمل مستقبال على تطبيق القانون اجلاري به العمل املتعلق بالصفقات
العمومية الذي يلزم بضرورة أن تأخذ جميع االستشارات شكال وكتابة واحلفاظ على األرشيف املثبت لسندات الطلب.
عدم توفر اجلماعة على مخزن وعلى محاسبة املواد
إن اجلماعة ال تتوفر على مخزن جماعي أو محاسبة املواد ،مما ينتج عنه صعوبة في التأكد من توريد بعض املقتضيات،
فهي تفتقر إلى جل املرافق نظرا لضعف إمكانياتها املادية التي ال تسمح لها بإجناز هذه املرافق  .وستعمل أيضا بتوفير
كل السجالت املتعلقة بالتخزين.
تقدمي إعانات لبعض اجلمعيات في غياب مسطرة محددة ودون حتديد األهداف املتوخاة منها
تقوم اجلماعة ،في إطار مواكبة اجملتمع املدني ،بتقدمي دعم لبعض اجلمعيات النشطة وذات أهداف اجتماعية واضحة،
ويتعلق األمر بجمعية دار الطالب واجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب الزوى ،وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي
الزوى .
— —فبالنسبة للجمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب الزوى ،فهدفها هو إيواء التالميذ األيتام واملتخلى عنهم والفقراء
خالل املوسم الدراسي ،إضافة إلى التالميذ البعيدي السكن ،وتخصص منحة سنوية من جماعة أوالد أمحمد
وجماعة العطف.
— —بالنسبة لدار األمومة بدبدو هدفها إيواء احلوامل ومرافقتهم قبل وبعد الوضع ،وتخصص لها منحة سنوية من
طرف اجلماعات اخلمس املكونة لدائرة دبدو.
— —بالنسبة جلمعية األعمال االجتماعية ملوظفي الزوى هدفها إيجاد وسيلة نقل للموظفني ،حلل مشكل التنقل بني
اجلماعة ومدينة دبدو،
وتخصص لهم منحة سنوية من طرف جماعتي أوالد أمحمد والعطف.
لهذا فإن األهداف التي من أجلها تقدم هذه املساعدات من طرف اجلماعة هي أهداف اجتماعية واضحة ومعروفة من
لدن اجلميع.
إن اجلماعة ستقوم مبراسلة هذه اجلمعيات ،ومطالبتها بتقدمي التقريرين األدبي واملالي لكل جمعية.
استبدال متكرر لعجالت نفس السيارة وأداء غرامات جراء التأخر في أداء الضريبة على السيارات
تلجأ اجلماعة إلى استبدال عجالت سيارة املصلحة رونو كونكو سنويا ،وذلك راجع إلى التحركات املستمرة ونظرا
لشساعة اجلماعة ووعورة املسالك ،فإن العجالت املطاطية تتآكل بسرعة .ولضمان سالمة الراكبني ،فإن اجلماعة تقوم
بتغيير العجالت املطاطية عند احلاجة.
يرجع سبب تأخر اجلماعة في أداء الضريبة على السيارات لكون اجلماعة ال تتوصل بحصتها من الضريبة على القيمة
املضافة في الوقت املناسب ،والذي تعتمد عليه كمورد أساسي في ميزانيتها  ،ولتفادي هذا املشكل فإن مصالح اجلماعة
ستعمل على جتنبه مستقبال .
نقائص عديدة في تدبير اقتناء واستهالك الوقود والزيوت
ستعمل اجلماعة على مسك جذاذات وسجالت تتبع استهالك الوقود والزيوت املستهلكة بواسطة سيارات اجلماعة ،مع
تضمني البيانات الضرورية ،وستعمل على توفير سجالت حملاسبة املواد مع تبيان التوريدات املستلمة واملسلمة مستقبال.
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2 .2تدبير املوارد العمومية
ضعف املوارد الذاتية وهيمنة كتلة األجور
إن اجلماعة ال تتوفر على مداخيل ذاتية مهمة ،باستثناء مداخيل رسوم احلالة املدنية والسوق األسبوعية ،هذا األخير
يعرف في بعض الفترات تراجعا ملموسا في املداخيل بسبب سوء األحوال اجلوية وآثار اجلفاف ،وكذلك استغالله مناصفة
مع جماعة العطف .
عدم إدراج بعض الرسوم بالقرار اجلبائي
ستبادر اجلماعة في املستقبل بتعديل هذا القرار اجلبائي وتضمينه لكل الرسوم التي ميكن للجماعة استخالصها
وعرضه علي سلطة الوصاية للمصادقة.
تقصير اجلماعة في فرض واستخالص الرسم املفروض على بيع املشروبات
إن مشكل التحديد الترابي بني اجلماعتني ،أي جماعة أوالد أمحمد وجماعة العطف ،الزال قائما حلد اآلن ،منذ التقسيم
اإلداري لسنة  ،1992مما سيتعصي على اجلماعة القيام بإستخالص بعض الرسوم اجلبائية ،فجل املداخيل تقتسم
مناصفة مع جماعة العطف .
وهذا النزاع القائم بني اجلماعتني حلد اآلن في حتديد املمتلكات ،هو السبب في تشجيع األنشطة العشوائية والغير
املرخصة.
وقد قامت اجلماعة مبراسلة املعنيني باألمر الستخالص واجبات بيع املشروبات لتنمية املداخيل.
خلل في تدبير سيارة اإلسعاف
لقد مت اقتناء سيارة اإلسعاف من طرف اجلماعة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ومت تبني قرارا جبائيا يحدد
أسس استرجاع صوائر النقل بواسطة هذه السيارة ،وفيما يخص مالحظاتكم حول تسييرها ومجانية الرحالت ،فاألمر
يتعلق بكون املستفيدين في وضعية هشة وضعيفة مما يحول دون تطبيق القرار اجلبائي .
زيادة على ذلك ،فإنه يتم استعمال سيارة اإلسعاف في عمليات التلقيح وأثناء أسبوع موسم الالمة الذي يقام سنويا،
واحلاالت االستعجالية على املستوى احمللي واإلقليمي ،وبخصوص هذه املالحظة .وللحد من التناقض الوارد في مقتضيات
القرار اجلبائي ،فإن اجلماعة ستعمل على تعديله ليأخذ بعني االعتبار احلاالت اإلنسانية املستعجلة وفي وضعية هشة،
وعرضه على سلطة الوصاية.

رابعا  -تدبير املمتلكات اجلماعية والتعمير
1 .1تدبير املمتلكات اجلماعية
نقائص على مستوى مسك سجل املمتلكات وضبطها
لقد مت لصق األرقام باحملتويات  ،واألخذ بعني االعتبار هذه املالحظات مستقبال .أما بخصوص ضبط ومراقبة املمتلكات
املنقولة ،سيتم اعتماد سجل خاص ،كما أن اجلماعة تقوم كل ستة أشهر بإعداد سجل للممتلكات العامـة واخلاصة،
مشفوعا بتقرير وإرساله إلى قسم اجلماعات احمللية بالعمالة.
بناء دكاكني فوق أرض الغير ودون استغاللها
قامت اجلماعة القروية ألوالد أمحمد ببناء ثالثة دكاكني لغرض الكراء ،وذلك قصد تنمية مواردها الذاتية .إال أنه أثناء
قيامها باإلجراءات قصد الكراء ،طلب منها من طرف املصالح اخملتصة التابعة لعمالة تاوريرت التوفر على محضر موقع
من طرف اجلماعة القروية للعطف ،تلتزم فيه بأن هذه الدكاكني ال توجد ضمن ممتلكاتها ،وهو ما يستحيل التوصل إليه
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ألن هذه الدكاكني موجودة داخل السوق األسبوعي .وكما هو معروف فإن السوق األسبوعي الزال مشترك بني اجلماعتني
حيث يتم استغالله بالتناوب بني اجلماعتني .

2 .2التعمير
مصالح اجلماعة ال تتوفر على كافة الوثائق املكونة خملطط تنمية الكتلة العمرانية
ال تتوفر اجلماعة على أرشيف منظم يضمن حفظ وثائقها نظرا لكون اجلماعة كانت ال تتوفر على مقر لها ،وستعمل
اجلماعة على توفير هذه الوثائق عبر االتصال مبصالح الوكالة احلضرية لوجدة مع األخذ بعني االعتبار هذه املالحظة
مستقبال.
محدودية دور اجلماعة في تفعيل تصميم النموفي جزئه املتعلق بالتجهيزات العامة
نظرا لضعف إمكانيات اجلماعة ،لم تسمح بإحداث هذه التجهيزات العامة ،كما ان املركز لم يعرف أي تكاثر سكاني
بسبب الهجرة القروية وكذا ضعف الدخل الفردي .ومتركز املؤسسات العمومية باملدن اجملاورة كتاوريرت ودبدو لم يسمح
بهذه اإلحداثيات.
تقصير اجلماعة في ضبط وزجر مخالفات قانون التعمير
ستعمل اجلماعة مستقبال على تفعيل مسطرة رخص البناء واإلصالح ،مع اتخاذ االجراءات الالزمة لتفعيل املتابعة
للحد من اخملالفات .
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اجلماعة القروية مستكمار
)إقليم تاوريرت(

أحدثت اجلماعة القروية مستكمار التابعة ترابيا إلقليم تاوريرت على إثر التقسيم اإلداري للمملكة سنة  .1962حتدها
شماال اجلماعة القروية مشرع حمادي وجنوبا جماعة تانشرفي وغربا جماعة ملقى الويدان وشرقا جماعة عني حلجر.
ويبلغ عدد سكانها حوالي  5.711نسمة حسب إحصاء سنة  2004ومتتد على مساحة تناهز  478,75كلم .²وقد بلغ
مجموع موارد اجلماعة برسم سنة  2012ما قدره  3.350.515,00درهم في حني بلغ مجموع املصاريف 3.805.461,00
درهم.
وتعتبر حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة املورد الرئيسي للجماعة في حني ال تتعدى املوارد الذاتية نسبة
 % 17من مجموع املداخيل اإلجمالية .وتشكل نفقات املوظفني واألعوان جزءا كبيرا من ميزانية اجلماعة ،حيث بلغت
سنة  2012ما مجموعه  3.178.666درهما ،أي ما ميثل  % 98من النفقات اإلجمالية .ونتيجة لهذه الوضعية ،فإن اجلماعة
تعاني من عجز بنيوي بلغ  975.000,00درهم سنة  2007وارتفع ليصل سنة  2012إلى  1.584.400,00درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير اجلماعة القروية مستكمارعن تسجيل مجموعة من املالحظات همت على اخلصوص بعض
اجلوانب املرتبطة بإعداد وتنفيذ مخطط التنمية وتدبير املمتلكات واملوارد املالية والنفقات وبعض املرافق العمومية.

أوال -إعداد وتنفيذ مشاريع اخملطط اجلماعي للتنمية
عرف إعداد وتنفيذ اخملطط اجلماعي للتنمية الذي يشمل الفترة  2016-2012ويتضمن  51مشروعا ،جملة من النقائص،
تتمثل على اخلصوص فيما يلي:
تأخر اجمللس اجلماعي في وضع مخطط التنمية:
تأخرت اجلماعة في تبني مخطط للتنمية حيث لم يوافق عليه اجمللس التداولي إال بتاريخ  18أبريل  ،2012وهو ما ترتب
عنه برمجة ستة مشاريع خاصة بسنة  2011من أجل تنفيذها دفعة واحدة مبوازاة مع تلك التي كانت مبرمجة برسم
سنة ( 2012ثمانية مشاريع).
عدم تضمني مخطط التنمية لبرنامج التمويل املتعلق بالفترة الثانية 2016-2015
مت تقسيم املشاريع املزمع إجنازها إلى مرحلتني ،شملت املرحلة األولى  33مشروعا وتهم الفترة  2014-2012في حني
ضمت املرحلة الثانية  18مشروعا وتتعلق بالفترة  .2016-2015إال أن اجلماعة لم تبلور أي مخطط متويلي ملشاريع املرحلة
الثانية مما قد يؤثر على إجناز هذه املشاريع.
عجز على مستوى توفير الوعاء العقاري لتنفيذ املشاريع املبرمجة
لوحظ أن اجلماعة ،أثناء برمجة عدد من املشاريع التنموية ،لم تأخذ بعني االعتبار ،توفير الوعاء العقاري الالزم وقد كان من
نتائج ذلك أن واجهت مجموعة من املشاكل أثناء التنفيذ .وعلى سبيل املثال فقد كادت اجلماعة أن تتخلى عن مشروع
إمتام بناء مرقد دار الطالب املقرر إجنازه سنة  2012لغياب وعاء عقاري لوال تدخل اجلمعية اخليرية التي تسير هذا املرفق
واقتنائها قطعة أرضية ومن ثم برمجة املشروع برسم سنة .2013
بطء في إجناز بعض املشاريع التنموية املبرمجة في اخملطط
نظرا لتأخر اجلماعة في اعتماد مخطط التنمية ،فقد متت برمجة املشاريع اخلاصة بسنة  2011في إطار برنامج العمل
لسنة  2012ليبلغ مجموع املشاريع التي تقرر البدء في إجنازها سنة  2012ما مجموعه  15مشروعا ،مقابل ستة ()06
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مشاريع سنة  ،2013إال أن وتيرة تنفيذ هذه املشاريع تظل بطيئة .فمن أصل  15مشروعا برسم سنة  ،2012لم يتم
الشروع إال في سبعة مشاريع مت تفعيل مشروعني منها فقط ،فيما الباقي الزال في طور اإلجناز.
إجناز مشاريع غير مدرجة باخملطط اجلماعي للتنمية
بالرغم من اجملهود الذي استنفذه إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية ،فقد برمجت اجلماعة برسم سنتي  2012و 2013إجناز
تسعة مشاريع لم تكن مدرجة في اخملطط .وتؤشر نوعية هذه املشاريع (املبرمجة خارج اخملطط) والتي يرتبط معظمها
بتغطية الدواوير باملاء والكهرباء ،على قصور في التخطيط وفي تصنيف املشاريع حسب األولويات وهو ما سيؤثر على
إجناز املشاريع األخرى املبرمجة في اخملطط.
تأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —ترتيب املشاريع حسب األولوية وحتيني اخملطط لتفادي برمجة مشاريع غير مدرجة به؛
— —البحث عن شراكات من شأنها املساهمة في أجرأة مشاريع اخملطط اجلماعي للتنمية.

ثانيا -تدبير املمتلكات اجلماعية
أسفرت مراقبة تدبير هذه املمتلكات على تسجيل مجموعة من النقائص أهمها:
جلوء اجلماعة إلى وضع اليد على ممتلكات األغيار دون إتباع املسطرة القانونية
قامت اجلماعة بوضع اليد على قطعة أرضية في ملك السيد «م .ا» وذلك من أجل بناء مقر لها ومستودع بدعوى أن املالك
وهب هذه القطعة األرضية للجماعة .إال أن هذه األخيرة لم تسلك املساطر القانونية لتسلم الهبات حيث ال تتوفر على
أية وثيقة تثبت ملكيتها للعقار سالف الذكر .ونتيجة لهذا اإلخالل ،فقد صدر سنة  2007حكم ضد اجلماعة يقضي
بأدائها مبلغ  121.000, 00درهم لفائدة ورثة السيد «م.ا» كتعويض على ترامي اجلماعة على أرضهم دون سند قانوني.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا التعويض لم يتم أداؤه لذوي احلقوق إلى غاية شهر يوينو 2013نظرا لعدم توفر االعتمادات.
تسلم اجلماعة لقطعة أرضية على شكل هبة دون إخضاعها ملداوالت اجمللس اجلماعي
تسلمت اجلماعة بتاريخ  25يناير  ،2012كما هو مضمن بالعقد املوقع من طرف املانح السيد «ز.ف» ،قطعة أرضية تبلغ
مساحتها  100م ²والكائنة بدوار «الشرايع» على شكل هبة وذلك من أجل بناء قاعة للعالج ،إال أنه لم يتم إخضاع هذه
الهبة ملداولة وموافقة اجمللس اجلماعي طبقا ملقتضيات املادة  37من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت
تغييره وتتميمه ،مما يعتبر خلال في تدبير املمتلكات اجلماعية.
استفادة تعاونية من عقارات جماعية دون سند قانوني وبدون مقابل
قامت تعاونية بتشييد مقر لها داخل السوق األسبوعي اجلماعي دون توفر مصالح اجلماعة على أية وثيقة إلثبات تسليم
هذه القطعة األرضية للتعاونية .كما أن اجلماعة ومنذ  21مايو  2010وضعت باجملان مستودعا في ملكيتها رهن إشارة
نفس التعاونية التي تستعمله في تخزين األعالف ،وذلك في غياب إطار تعاقدي يحدد شروط هذا املنح .وحتد هذه اجملانية
من إمكانية تطوير املوارد الذاتية للجماعة.
 نقائص متعلقة بتدبير احملالت التجارية ومحل السكنى
تتجلى أهم هذه النقائص فيما يلي :
— —ضعف السومة الكرائية جلميع احملالت حيث تتراوح ما بني  15و 140درهم ،وعدم مبادرة اجلماعة إلى إعمال الزيادات
القانونية في السومة الكرائية؛
— —استغالل بعض احملالت التجارية من طرف أشخاص غير أولئك الذين مت التعاقد معهم ،وإدخال تغييرات على بعضها
دون تقدمي طلب في املوضوع ودون موافقة اجلماعة؛
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— —استغالل معظم احملالت التابعة للجماعة دون إبرام أو جتديد عقود كرائها ،إذ باستثناء أربعة محالت فإن الباقي (34
محال جتاريا ومقهيني وإسطبل وسكنى جماعية) يستغل بواسطة عقود محددة املدة وتعود للثمانينيات من القرن
املاضي دون جتديدها ولوملرة واحدة.
نقائص متعلقة بتدبير رخصة النقل اجلماعية
دأبت اجلماعة على كراء رخصة النقل ألشخاص ذاتيني يقومون بتسجيل ملكية السيارة (الورقة الرمادية) وشواهد
التأمني في اسم رئيس اجلماعة علما أن ملكية السيارة تعود في حقيقة األمر إلى الشخص الذي يقوم بكراء رخصة
النقل .وسجل اجمللس بخصوص كيفية تدبير اجلماعة لهذه الرخصة ما يلي:
— —تذبذب الوجيبة الكرائية الشهرية لرخصة النقل التي انتقلت من  350,00درهم إلى  1.600,00درهم ثم 1.350
درهم وبعد ذلك تدهورت لتستقر في  960,00درهم خالل الفترة اجلارية املمتدة من  31دجنبر  2008إلى غاية 31
دجنبر 2013؛
— —توقيف كراء رخصة النقل ملدة  95شهرا ما بني  30يناير 2001إلى غاية  30دجنبر  2008مما فوت على اجلماعة دخال
يقدر بحوالي  128.250,00درهم (باعتماد مبلغ الكراء الشهري املعمول به خالل الفترة السابقة لفترة العطالة
واحملدد في  1.350درهم)؛
— —عدم تطبيق الزيادة املنصوص عليها في عقد الكراء بالنسبة للفترة اجلارية املمتدة من  31دجنبر  2008إلى غاية
 31دجنبر  ،2013واحملددة في  10في املائة كل ثالث سنوات؛
— —حتمل اجلماعة جلميع املسؤوليات التي قد تترتب عن استعمال السيارة ،باعتبارها احلارس القانوني لها ما دامت
جميع الوثائق مسجلة في اسم رئيس اجلماعة ،وعدم حرصها على التأكد من اكتتاب مكتري الرخصة في التأمينات
الضرورية عن استغالل السيارة .ونتيجة لهذا اخللل (غياب التأمني) وعلى إثر حادثة سير ،فقد صدر ضد اجلماعة
حكم ابتدائي مت تأييده استئنافيا سنة  2004وقضى بإدانة السائق صاحب سيارة األجرة وإحالل اجلماعة محله
ألداء التعويض الذي بلغ مجموعه  308. 735,47درهم على اعتبار أنها احلارس القانوني للسيارة ،وما زال جزء من
التعويض قدره  150.176,85درهم في ذمة اجلماعة إلى حدود سنة  2013نظرا لعدم توفر االعتمادات املالية الالزمة.
تأسيسا على ما سبق  ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
•تكوين رصيد عقاري خاص باجلماعة واحترام املساطر املتعلقة بنزع امللكية وبقبول الهبات؛
•الرفع من مردودية املمتلكات اجلماعية وعدم تسليمها للخواص باجملان وتطبيق املقتضيات القانونية
املتعلقة مبراجعة السومة الكرائية واحترام املستغلني لبنود عقود الكراء؛
•احلرص على االستغالل األمثل لرخصة النقل وتفادي فترات عطالة وأن يتم كرائها طبقا للقانون وحتميل
املكتري مخاطر االستغالل عوض اجلماعة.

ثالثا -تدبير املوارد اجلماعية
تتسم املوارد الذاتية للجماعة بصفة عامة مبحدوديتها ويعتبر الرسم على استخراج مواد املقالع من أهم هذه املوارد.
وقد سجل اجمللس مجموعة من املالحظات أهمها:

1 .1تدبير اجلماعة الستغالل مقالع الرمال املتواجدة بترابها
توجد بالنفوذ الترابي للجماعة مجموعة من الوديان تستغل كمقالع الستخراج الرمال .وقد مت منذ مطلع سنة 2013
الشروع في الترخيص للتعاونيات الستغالل هذه املقالع .وفيما يلي أهم ما سجله اجمللس بهذا اخلصوص:
عجز اجلماعة ومختلف املتدخلني عن إيجاد حلول إلشكالية االستغالل العشوائي ملقالع الرمال
بالرغم من أن تنظيم استغالل املقالع ومراقبتها يتسم بتدخل العديد من اجلهات واألطراف ،فإن املشرع خول ألجهزة
اجلماعة صالحيات مهمة في تدبير املقالع .وفي هذا الصدد سجل عجز اجلماعة عن إيجاد حلول لظاهرة االستغالل
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العشوائي ملادة الرمال واقتصر التشخيص على طرح املشكل في عموميته واقتراح مجموعة من احللول من قبيل إحداث
مقالع منظمة ،والتكثيف من دوريات املراقبة وكذا تنظيم املستغلني في إطار جمعيات أو تعاونيات ،إال أنه لم يتم اعتماد
الوسائل الكفيلة بتحقيقها على املستوى العملي .وتتجلى النقائص املسجلة على هذا املستوى في غياب خارطة طريق
للتنسيق مع املصالح املتدخلة في مراقبة وتنظيم استغالل املقالع في أفق إعداد خطة شمولية للحد من االستغالل العشوائي،
وعلى اخلصوص التنسيق مع اللجنة اإلقليمية ملراقبة املقالع واملديرية اجلهوية للتجهيز ووكالة احلوض املائي مللوية.

من جهة أخرى ،فإن اجمللس اجلماعي لم يبادر إلى اتخاذ مقررات بشأن هذه الظاهرة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادتني 40
و 44من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي .كما أن اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير
وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية ومنذ تشكيلها بتاريخ  19يونيو  ،2009لم تتطرق لظاهرة االستغالل العشوائي
ملقالع الرمال املتواجدة بتراب اجلماعة.
كما أن رئيس اجلماعة لم يفعل دور الشرطة اإلدارية للحد من ظاهرة االستغالل العشوائي ملقالع الرمال عمال مبقتضيات
املادة  50من القانون رقم  78.00سالف الذكر ،حيث لم يتم تسجيل أي محضر لدى املصالح اجلماعية بهذا الشأن.
مخالفة القواعد املنظمة للترخيص باستغالل املقالع
قامت وكالة احلوض املائي مللوية مطلع سنة  2013مبنح رخص استثنائية لفائدة التعاونيات لفتح املقالع بناء على
اجتماعات الفرقة اإلقليمية لتتبع قضايا املقالع احملدثة مبوجب منشور الوزير األول رقم  2010/ 06بتاريخ  14يونيو 2010
واملنعقدة مبقر عمالة إقليم تاوريرت .وقد سجل اجمللس بهذا اخلصوص املؤاخذات التالية:
— —إن هذا املنشور قد حدد بصفة حصرية مهام الفرق اإلقليمية لتتبع قضايا املقالع ،وإن مهام دراسة ملفات فتح
املقالع فهي موكولة مبوجب املنشور املذكور إلى اللجان اإلقليمية للمقالع التي يترأسها والة اجلهات وعمال
العماالت واألقاليم؛
— —إن تسليم الرخص ملدد ال تتجاوز  30يوما مع إمكانية جتديدها يتناقض ومقتضيات املادة  07من كناش التحمالت
النموذجي املرفق مبنشور الوزير األول سالف الذكر والتي حتدد الشروط التقنية لالستغالل؛
— —إن عدم جتديد هذه الرخص سيرتب عنه ال محالة عدم تهيئة أماكن االستغالل وبالتالي تكريس الطرق الفوضوية
في االستغالل وهو ما ال يتوافق ومقتضيات املادة  10من كناش التحمالت .
استمرار املستغلني في اإلخالل بالضوابط املنظمة لعمليات استغالل املقالع
يتجلى ذلك على اخلصوص في مخالفة املستغلني املرخص لهم ملقتضيات كناش التحمالت النموذجي املرفق مبنشور
الوزير األول رقم  ،2010/ 06خاصة ما يلي:
— —عدم اعتماد املستغلني املرخص لهم (ثالثة تعاونيات وشركة « ب») لتقنية احلفر على شكل مدرجات كما تلزم
بذلك مقتضيات الفصل  06من ظهير  05مايو  ،1914الشيء الذي يؤثر سلبا على البيئة؛
— —عدم إحاطة القطع موضوع االستغالل بسياج واق ملنع ولوج احليوانات واألشخاص الغرباء إلى املقلع؛ وعدم تهيئ
مسالك املرور؛ وغياب عالمات التشوير من جهتي الطريق العمومية القريبة من مدخل املقلع؛ وعدم جتهيزه مبيزان
قبان؛ وتشغيل أشخاص غير منتمني للجماعة وعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة املستخدمني ومنها
غياب أي تأمني عن حوادث الشغل؛
— —عدم مسك أي مستغل للسجل (الذي تؤشر عليه املديرية اإلقليمية للتجهيز) اخلاص بتدوين الكميات املستخرجة
وغياب التصاميم الطبوغرافية التي تكون مرفقة بهذا السجل والتي يجب حتيينها كل ثالثة أشهر.
نقائص على مستوى فرض واستخالص الرسم على استخراج مواد املقالع
اتفقت اجلماعة مع نقابة أصحاب شاحنات نقل الرمال حتت إشراف السلطة احمللية ،على مبلغ الرسم الذي سيتولى
صاحب كل شاحنة دفعه للجماعة ،إال أن مضمون االتفاق أضر مبصالح اجلماعة حيث خسرت ما قدره  509.471,00درهم
عن الفترة املمتدة من  22يونيو  2005إلى غاية  13مايو  ،2008وخسارة أخرى مقدرة ب  1.082.076,00درهم .ويتضح ذلك
من خالل ما يلي:
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— —بتاريخ  22يونيو  ،2005أصدر رئيس اجلماعة قرارا تنظيميا استمر العمل به إلى غاية  13مايو  ،2008يسمح من
خالله ألصحاب شاحنات نقل الرمال باستخراج هذه املادة من نفوذ اجلماعة شريطة أداء الرسم املفروض على
استخراج مواد املقالع وفق الشكل التالي:
— —الشاحنة ذات احلجم الصغير ( 04م :)³استخراج كمية  40م ³وأداء مبلغ  138درهم شهريا؛
— —الشاحنة ذات احلجم املتوسط (  06م :)³استخراج كمية  60م ³وأداء مبلغ  207درهم شهريا؛
— —الشاحنة ذات احلجم الكبير (  18م :)³استخراج كمية  180م ³وأداء مبلغ  621درهم شهريا؛
إال أن الكميات الشهرية املتفق عليها حسب أحجام الشاحنات متثل  10شحنات فقط في الشهر (أي ما يعادل  10أيام
من العمل مبعدل شحنة واحدة لكل شاحنة كل يوم) وهي كميات أقل من حقيقة االستغالل بأكثر من النصف .وإذا ما
مت احتساب  20شحنة لكل شاحنة في الشهر (شحنة لكل شاحنة كل يوم ما عدا السبت واألحد) ،فإن هذه الصيغة
قد ضيعت على اجلماعة موارد مالية تقدر بحوالي  509.471,00درهما .كما أن هذا القرار التنظيمي وبصرف النظر عن
مبرراته ،يبقى دون سند قانوني كما أنه مخالف ملقتضيات القرار اجلبائي الذي كان معموال به والذي حدد الرسم في ثالثة
دراهم للمتر مكعب.
— —بعد تعديل القرار اجلبائي وحتديد سعر الرسم في مبلغ خمسة دراهم للمتر مكعب (عوض ثالثة دراهم) ونظرا
ملعارضة أصحاب الشاحنات لذلك ،عقد اجتماع بني نقابة هؤالء ورئيس اجمللس بتاريخ  13مايو 2008حتت إشراف
السلطة احمللية ،خلص إلى مجموعة من النقاط ظل العمل بها إلى غاية  22أكتوبر  ،2010لكنها في جوهرها غير
قانونية كما أنها ال تخدم مصلحة اجلماعة وأهمها مبلغ الرسم الواجب دفعه الذي حدد كما يلي:
— —شاحنة ذات وزن أقل من  08طن (حمولة  2,5م :)³مبلغ  300درهم كل ربع سنة؛
— —شاحنة ذات وزن ما بني  08و 13طن (حمولة  04م :) ³مبلغ  500درهم كل ربع سنة؛
— —شاحنة ذات وزن  14طن (حمولة  06م :)³مبلغ  700درهم كل ربع سنة؛
— —شاحنة ذات وزن يفوق  14طن (حمولة ما بني  18و 25م :)³مبلغ  2000درهم كل ربع سنة.
إال أنه وبتطبيق سعر الرسم احملدد في القرار اجلبائي أي خمسة درهم/م ،3وبالنظر حلمولة كل شاحنة وباعتبار أنها تقوم
بشحن حمولة واحدة كل يوم (باستثناء يومي السبت واألحد)؛ فإن املبالغ التي من املفروض استخالصها متثل أكثر من
ضعفي املبالغ احملصلة خالل الفترة السالفة الذكر (والبالغة  721.384,00درهما) .وبالتالي فإن هذه الصيغة قد ضيعت
على اجلماعة موارد مالية تناهز  1.082.076,00درهما .وباإلضافة إلى ما سلف ،فإن عمليات استخالص الرسم تفتقر
للفعالية الالزمة حيث ال تستطيع املصالح اجلماعية الوقوف في وجه أصحاب الشاحنات وتتسم مجمل تدخالتها
بسوء التنظيم وتهم باألساس األسبوعني األولني من الشهر املوالي لكل ربع سنة مما يدفع الكثير من أصحاب تلك
الشاحنات إلى التملص من أداء الرسم وذلك باالنتقال خالل فترة االستخالص إلى أماكن أخرى.

2 .2تدبير شساعة املداخيل وباقي الرسوم
عدم فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء
ترتب عن عدم إدراج الرسم على عمليات البناء ضمن مواد القرار اجلبائي اجلاري به العمل عدم فرض اجلماعة واستخالصها
للرسم على املستفيدين من رخص البناء .وبالنظر لعدد رخص البناء املمنوحة برسم سنوات  2010و 2011و 2012البالغ
مجموعه عشر رخص وللمساحات املغطاة املبينة في التصاميم املرفقة بها ،فإن اجلماعة حرمت من موارد مالية تناهز
 290.080,00درهم إذا ما مت تطبيق مقتضيات املادة  54من القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية واحتساب 20
درهم عن كل م ²مغطى بالنسبة للمساكن الفردية.
تقاعس شساعة املداخيل في استخالص واجبات الكراء وبعض الرسوم املستحقة لفائدة اجلماعة
بالرغم من العدد احملدود للملزمني وضعف مبالغ الرسوم والوجيبات الكرائية ،فإن مجهود وكالة املداخيل لتحصيل
املبالغ املستحقة يظل دون املستوى املطلوب ،حيث تبني بعد مراجعة سجالت األداء التي ميسكها وكيل املداخيل انقطاع
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

647

بعض امللزمني عن أداء ما بذمتهم ملدد تراوحت بني  12شهرا و 78شهرا دون أن تبادر اجلماعة التخاذ أي إجراء ضدهم وتفادي
تقادم هذه املستحقات .ويتعلق األمر مبنتوج كراء احملالت التجارية وكراء رخصة النقل والرسم على النقل العمومي
للمسافرين والرسم على وقوف العربات املعدة للنقل العمومي.
غياب الشروط الضرورية لسالمة مكتب وكالة املداخيل ونقائص في وظيفة األرشيف
أثبتت املعاينة امليدانية للمكتب الذي يشتغل فيه وكيل املداخيل عن غياب الشروط الضرورية لسالمة األموال التي
يتم حتصيلها والذي هو ملزم باحملافظة عليها ،وذلك خالفا ملقتضيات تعليمية وزير املالية الصادرة بتاريخ  26مارس 1969
واحملددة لكيفية عمل وكاالت املداخيل واملصاريف السيما املادة  27منها .كما أنه وخالفا للمادة  28من التعليمية سالفة
الذكر التي تنص على االحتفاظ بجميع وثائق وكاالت املداخيل ملدة عشر سنوات ،فإن مصلحة تنمية املوارد املالية ال
تتوفر على محل خاص حلفظ األرشيف ،مما نتج عنه عدم العثور على مجموعة من الوثائق كقرارات منح رخص النقل
وبعض عقود كراء احملالت التجارية ورخصة النقل.
تأسيسا على ما سبق  ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —تنظيم استغالل املقالع وتفعيل آليات املراقبة للحد من اآلثار السلبية لالستغالل غير املعقلن لها ولضمان موارد
مالية إضافية؛
— —تضمني القرار اجلبائي سعر الرسم على عمليات البناء؛

— —اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املمتنعني عن أداء مستحقات اجلماعة من رسوم وواجبات.

رابعا -تدبير النفقات وبعض املرافق العمومية
1 .1النفقات اجلماعية
خالل سنوات من  2007إلى  ،2012أبرمت اجلماعة صفقة واحدة وأصدرت عدة سندات طلب جزء مهم منها يتعلق بتدبير
حظيرة اجلماعة املتكونة من ثالث سيارات .وقد سجل اجمللس بخصوص تدبير هذه النفقات ما يلي:
جلوء غير مبرر إلى إبرام الصفقة عن طريق طلب عروض محدود
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  2008/01مببلغ 193.578, 00درهم املتعلقة بإنشاء «راديني» باملسلك الرابط بني حاسي
السدرة ومركز مستكمار عن طريق طلب عروض محدود وذلك خالفا للمقتضيات املنصوص عليها في الفقرة الثانية من
املادة  17من املرسوم رقم  2-06-388الصادر في  05فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
أداء كشفي حساب دون إجناز جداول املنجزات
قامت اجلماعة بأداء مبلغ الصفقة رقم  2008/01بواسطة كشفي دون إعداد جدولي املنجزات املنصوص عليها في املادة
 16من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال سالف الذكر ،مما يؤشر على أنها لم تراقب فعليا
تطابق املبالغ املؤداة عن كل كشف حساب مع حجم األشغال املنجزة.
جلوء اجلماعة إلى إصدار سندات طلب تسوية وإلى األداء املسبق قبل إجناز اخلدمة
تبني من خالل مقارنة تواريخ «األوراق ألجل» التي تستعمل في عمليات التزود بالوقود واملمسوكة من طرف املصلحة
التقنية مع فترات بداية االستهالك وسندات الطلب املتعلقة بالسنوات من  2007إلى  ،2012أن اجلماعة تلجأ في بعض
األحيان إلى إصدار سندات تسوية من أجل أداء الديون املترتبة عليها جراء استهالك الوقود مما يخالف أحكام املواد من
 53إلى  83من املرسوم رقم  02.09.441الصادر بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها .كما تلجأ اجلماعة في أحيان أخرى إلى أداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إجناز اخلدمة ،وهو ما اتضح من
خالل مقارنة تواريخ اإلشهاد بالتسلم مع فترات االستهالك .إذ تقوم اجلماعة بصرف مبالغ مالية في حني أن الكميات
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املسلمة أقل مما يجب وتبقى الكمية غير املوردة لدى املمون إلى حني استهالكها الحقا ،وهو ما يخالف أحكام املادتني 69
و 83من املرسوم رقم  2.09.4410املذكور أعاله.
أداء مبلغ غير مبرر نتيجة تخصيص استهالك كمية من الوقود لسيارة معطلة
إن تفحص «األوراق ألجل» املستعملة في التزود بالوقود أبان أن اجلماعة قد سددت مبلغ  27.571,66درهم كمستحقات
عن استهالك البنزين من طرف السيارة اجلماعية من نوع «رونو »4عن الفترة من  01مارس  2009إلى غاية 31دجنبر،2012
بالرغم من أن هذه السيارة املوضوعة رهن تصرف رئيس اجلماعة كانت معطلة منذ شهر فبراير  2009كما صرح بذلك
هذا األخير بتاريخ 24يونيو .2013

2 .2تدبير املرافق العمومية :السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
سوء التنظيم بالسوق األسبوعي
لوحظ أن السوق األسبوعي يتسم بسوء التنظيم ،ويتجلى ذلك من خالل وجود أكشاك حديدية عشوائية دائمة وصل
مجموعها إلى  15كشكا .كما أن السور احمليط بالسوق تالشي ونتج عن ذلك ظهور عدة مداخل مما يعقد من مهمة
استخالص واجبات الدخول وكذا حفظ األمن والنظام بداخله.
افتقار اجملزرة اجلماعية ملعايير الصحة والسالمة
يتضح ذلك في ما يلي :
— —تواجد اجملزرة وسط السوق األسبوعي بالقرب من مجموعة من املساكن من شأنه أن يؤثر على صحة الساكنة
ومرتادي السوق بفعل الروائح الكريهة التي تنبعث منها طيلة أيام األسبوع نتيجة تصريف النفايات الصلبة
والسائلة (الناجتة عن الذبح) غير بعيد عن اجملزرة؛
— —غياب تام للوقاية الصحية باجملزرة وانعدام الصيانة املستمرة (التجهيزات اخلاصة بتعليق الذبائح طالها الصدأ)
وعدم استعمال املواد املنظفة ،مما ال يضمن شروط الوقاية الصحية الكافية خملتلف منتوجات الذبح ،خالفا
ملقتضيات املادة  32من املرسوم رقم  02.10.473الصادر في  07شوال  06( 1432شتنبر  )2011بتطبيق القانون رقم
 28-07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛
— —عدم توفر اجملزرة على املواد اخلاصة بتطهير األيدي واألدوات املستعملة في مختلف العمليات املرتبطة بالذبح ،وذلك
خالفا ملقتضيات املادتني  33و 60من املرسوم رقم  02.10.473سالف الذكر؛
— —عدم حضور الطبيب البيطري ملعاينة ومراقبة احليوانات قبل الذبح والتأكد من خلوها من األمراض.
تأسيسا على ما سبق  ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —ترشيد النفقات املتعلقة باستهالك الوقود والزيوت والتقيد باملقتضيات القانونية ال سيما ما يرتبط بااللتزام
بالنفقة واإلشهاد على إجناز اخلدمة؛
— —ايالء األهمية الضرورية ملرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية بصيانتهما والعمل على استجابتهما
ملعايير الصحة والسالمة اجلاري بها العمل.
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	II.جواب رئيس اجمللس اجلماعي ملستكمار
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي ملستكمار بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية مستفركي
)عمالة وجدة أنكاد(

أحدثت اجلماعة القروية مستفركي مبقتضى املرسوم رقم  02 - 59 - 1834بتاريخ  02دجنبر  1959املتعلق بإحداث وتعداد
اجلماعات احلضرية والقروية باململكة .متتد اجلماعة على مساحة إجمالية تقدر ب  227كلم ²تتوزع بني اجلبال والسهول
بنسب متقاربة .يبلغ عدد سكان اجلماعة  4832نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004؛ وتتميز
املنطقة بكثافة سكانية جد ضعيفة حيث ال تتجاوز  19ن/كلم ²ويرتكز النشاط االقتصادي للساكنة بالدرجة األولى
على الفالحة وتربية املاشية.
بلغت نسبة النموالسنوي املتوسط لنفقات التسيير برسم الفترة  2012 - 2007ما قدره  ،% 2,8مقابل % 41بالنسبة
لنفقات التجهيز .وتهيمن النفقات اخملصصة للموظفني واألعوان على نفقات التسيير ،حيث متثل حوالي  % 80من
حتمالت اجلماعة ،كما تستحوذ على أكثر من  % 80من حصة الضريبة على القيمة املضافة مما يجعل اجلماعة مثقلة
بكتلة األجور .أما بخصوص التمويل الذاتي للجماعة ،فإنه يتسم مبحدوديته حيث تساهم اجلبايات احمللية اجلماعية
بنسبة ضئيلة من مجموع املوارد نظرا الفتقار املنطقة للرواج التجاري ،ولضعف الرصيد العقاري للجماعة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -نفقات التسيير
1 .1استهالك الوقود
تنفق اجلماعة سنويا مبلغا مهما القتناء الوقود ،حيث إن معدل االستهالك السنوي خالل الفترة  2012-2007بلغ
110.180,00درهم .وتقوم اجلماعة باستعمال الوقود لتشغيل سيارات املصلحة وآلياتها وعلى وجه اخلصوص مضخات
املزودة للدواوير باملاء الصالح للشرب .وقد سجلت في هذا اإلطار املالحظات التالية:
النقط املائية ِ
تقصير في املراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود اخملصص للسيارات واآلليات اجلماعية
سجل بهذا اخلصوص تقصيرا في املراقبة الداخلية من طرف املصالح اجلماعية اخملتصة  ،ويتجلى ذلك في عدم مسكها
محاسبة لتتبع استهالك الوقود سواء على مستوى االقتناء والتخزين أو على مستوى التوزيع الشيء الذي ال ميكنها
من ضبط الكميات املستهلكة وتتبعها بشكل دقيق من شأنه مساعدتها على حتديد حاجياتها املستقبلية وترشيد
النفقات املتعلقة بها.
اللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات الوقود المنجزة
تلجأ اجلماعة إلى سندات طلب التسوية للتحكم في املبالغ التي ستؤديها كل سنة تبعا لالعتمادات املتوفرة ،كما أنها
ال تضبط بصفة دقيقة حجم االستهالك احلقيقي إذ أن املمون هو من يتحكم في ذلك ،ومن ثم فإن اخملاطر املرتبطة بأداء
مبالغ غير مبررة تبقى واردة.

2 .2استهالك الكهرباء
استهالك مرتفع بالنسبة للثالثية الثالثة لسنة 2010
عرفت فاتورة استهالك الكهرباء تطورا ملحوظا ابتداء من سنة  ،2010حيث أنه بخالف الفترة  2009-2007والتي لم
يتجاوز فيها معدل االستهالك السنوي املتوسط  39.649,00درهما  ،فقد سجل استهالك سنة  2010ارتفاعا مهما ،إذ
ناهز  431.929,31درهم؛
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غياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم املتزايد للمتأخرات
إن اجلماعة غير قادرة على التحكم في متأخرات استهالك الكهرباء التي تعود إلى ما قبل سنة  .2007فبالرغم من
اجملهودات املبدولة خالل السنوات األخيرة ألجل تسديد هذه املتأخرات ،فإن هذا املشكل ما زال قائما ،إذ بلغت املتأخرات
بتاريخ  2013/ 03/ 25ما مجموعه  185.536.33درهم .وبالتالي ،فإنه وفي غياب مقاربة شمولية تعتمد على حلول طاقية
بديلة ،قد تتفاقم هاته الوضعية مستقبال مما سيترتب عنه عجز اجلماعة عن األداء خصوصا وأنها مقبلة على إجناز
مجموعة من املشاريع (حسب توجهات اخملطط اجلماعي للتنمية) املستهلكة للطاقة الكهربائية من قبيل توسيع
الشبكة الكهربائية باإلضافة إلى مشروع حفر ثقبني وجتهيزهما وبناء خزانني للماء وهو املشروع الذي من املتوقع االنتهاء
من إجنازه منتصف سنة .2013
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة اجلماعة مبا يلي:
— —وضع نظام داخلي ملراقبة استعماالت الوقود وضبطها في مختلف املراحل بدءا بالتموين وانتهاء بالتوزيع ؛
— —تخصيص اعتمادات كافية لتسوية متأخرات فاتورة الكهرباء واعتماد مقاربة شمولية لترشيد االستهالك.

ثانيا  -تدبير الصفقات
خالل الفترة  2012 - 2007أبرمت اجلماعة  14صفقة عن طريق طلبات عروض مفتوحة ،بكلفة إجمالية قدرها 5.063.837,00
درهم .وقد ارتبطت هذه املشاريع بإصالح املسالك ،وبناء أقسام دراسية ،وبناء خزانات مائية ،وبناء قناطر مبسالك وجتهيز
ثقوب لربط الدواوير باملاء الصالح للشرب .وقد أسفرت نتائج فحص عينة مكونة من تسع صفقات عن وجود مجموعة
من املالحظات ارتبطت أساسا بتنفيذ سبع منها:
عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للطلبيات العمومية
خالفا ملا تنص عليه املادة  87من املرسوم رقم  02-06-388بتاريخ  5فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها ،لم تقم مصالح اجلماعة منذ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ،
بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها .وجدير بالذكر أن من شأن هذا النشر املساهمة في تفعيل أكبر
ملبدأ الشفافية والنزاهة وتوسيع دائرة املنافسة؛
عدم مسك السجالت املتعلقة بتسجيل إيداع أظرفة املتنافسني واألوامر باخلدمة
ال متسك اجلماعة السجالت اخملصصة لتسجيل إيداع أظرفة املتنافسني املنصوص عليها في املادة  30من املرسوم 02-06-388
سالف الذكر .كما لوحظ أيضا أن جميع األوامر باخلدمة التي بلغت إلى نائلي الصفقات ،غير مسجلة وذلك خالفا
ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  9من املرسوم رقم  2-99-1087الصادر في  04مايو  2000باملصادقة على دفتر الشروط
اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة؛
عدم توفر املصالح اجلماعية على بيانات الكلفة التقديرية املتعلقة بالصفقات
باستثناء الصفقة عدد  ،2010/ 01فإن اجلماعة ،وخالفا ملقتضيات املادة  04من املرسوم رقم  02-06-388آنف الذكر ،ال
تتوفر على بيانات الكلفة التقديرية لألشغال املزمع إجنازها في إطار الصفقات التي مت افتحاصها ،مما يحول دون إمكانية
احتساب املعدل احلسابي الناجت عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب املشروع ومعدل العروض املالية للمتنافسني
اآلخرين وذلك للتأكد من أن العرض األفضل ماليا ليس منخفضا بكيفية غير عادية أو مبالغا فيه.
قبول عرض ذي أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية أحيانا ومبالغ فيها أحيانا أخرى
قامت جلنة فحص العروض املتعلقة بالصفقة عدد  2010/ 01بقبول عرض شركة « »F.Fدون إعمال األحكام الواردة
في املادة  40من املرسوم رقم  02-06-388املذكور ،رغم أن جدول األثمان الذي تقدمت به يحتوي على أثمان أحادية تارة
منخفضة بكيفية غير عادية وتارة أخرى مفرطة؛
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إقصاء غير مبرر لشركة « »T.Oمن املنافسة بسبب عدم تضمن امللف اإلداري لنسخة من السجل
التجاري
قامت جلنة طلب العروض املتعلقة بالصفقة عدد ( 2007/ 01املعلن عنها بتاريخ  )2007/10/18بإقصاء شركة « »T.Oعلى
إثر فتح الظرفني اإلداري والتقني ،معللة ذلك بعدم تضمن امللف اإلداري لنسخة من السجل التجاري للشركة ،مما يخالف
مقتضيات الفقرة  10من املادة  35من املرسوم رقم  02-06-388املذكور أعاله ،إذ كان يتعني على اللجنة االحتفاظ مبلف
هذه الشركة إلى حني إدالئها باملستند املذكور.
عدم مصادرة مبلغ الضمان املؤقت رغم حتقيق الضمان النهائي خارج األجل
بالرغم من أن حتقيق الضمان النهائي املتعلق بالصفقة رقم  2009 /01قد مت خارج اآلجال القانونية ،فإن اجلماعة لم تعمل
مقتضيات املادتني  12و 15من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال .فقد مت تبليغ املصادقة على
هذه الصفقة إلى املقاول املكلف بإجناز املشروع بتاريخ  ،2010 /12/10في حني أن حتقيق الضمان النهائي لم يتم إال بتاريخ
 22يناير  2011أي بعد مرور  102يوما من تاريخ التبليغ ،وهو ما يتجاوز بكثير املدة القانونية واحملددة في  30يوما ،وبالرغم
من هذا التأخير لم تقم اجلماعة مبصادرة مبلغ الضمان املؤقت واملقدر ب  10.000,00درهم.؛
عدم تطابق مبلغ الضمان املؤقت املضمن في دفتر الشروط اخلاصة مع نظيره في إعالن طلب العروض
سجل بهذا اخلصوص تقصيرا من طرف املصالح اجلماعية اخملتصة في إعداد وضبط معطيات الصفقة عدد 2009/ 02
والصفقة عدد  2010/ 01بشكل دقيق .ويتجلى ذلك بصفة خاصة في عدم تطابق مبلغ الضمان املؤقت املضمن في دفتر
الشروط اخلاصة مع نظيره في إعالن طلب العروض:
•بخصوص الصفقة عدد 2009/ 02
إن مبلغ الضمان املؤقت املنصوص عليه في دفتر الشروط اخلاصة والذي حدد في  3.000,00درهم ،يخالف املبلغ املنصوص
عليه في اإلعالن عن طلب العروض ،واملقدر في  7.000,00درهم؛
•بخصوص الصفقة عدد 2010/ 01
إن مبلغ الضمان املؤقت املنصوص عليه في دفتر الشروط اخلاصة حدد في  10.000,00درهم ،في حني أن املبلغ املنصوص
عليه في اإلعالن لطلب العروض حدد في مبلغ  5.000,00درهم.
التسلم املؤقت ألشغال الصفقات في غياب تصاميم جرد املنشآت املنجزة
بالرغم من أهمية تصاميم جرد املنشآت املنجزة في معرفة تفاصيل األشغال املنجزة من طرف املقاول ،وأيضا لتفادي
اإلضرار ببنيات حتتية عند إجناز أشغال أخرى في نفس املواقع ،فإنه يسجل على اجلماعة قيامها بتسلم أشغال الصفقات
املنجزة وفق ممارسات الهندسة املدنية (الصفقات أرقام  ،2009/ 01و 2009/ 02و )2010/ 01أو وفق ممارسات البناء (الصفقات
أرقام  ،2008/ 01و 2010 /02و )2011 /02رغم أن نائلي هذه الصفقات لم يقدموا التصاميم التي تتعلق باألشغال املنجزة
واملنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة ،وفي دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة
بالصفقات املذكورة؛
عدم إجناز جداول املنجزات أو الوضعيات الضرورية للتأكد من إجناز األشغال
تقوم املصلحة التقنية املكلفة بتتبع إجناز الصفقات بوضع كشوف احلساب التفصيلية لألشغال قبل إثبات العمل
املنجز من خالل وضع جداول املنجزات ،الشيء الذي يتنافى ومقتضيات املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة .فقد
تبني أن الصفقة رقم  2009/ 01هي الوحيدة التي وضع لها جدول منجزات واحد تضمن ما قيمته  868.859,76درهم عن
جميع األشغال املنجزة دون أن يتم اعتماده إلعداد كشف احلساب النهائي ،كما أن توقيع العون املكلف باملراقبة تضمن
عبارة ( )vérifier àمما يعني أن جدول املنجزات قد مت إعداده من طرف املقاول في مخالفة ملقتضيات الفقرة  03من املادة 56
من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص على أن جداول املنجزات املتعلقة بالصفقات املنجزة وفق ممارسات الهندسة
املدنية يتم إعدادها من طرف العون املكلف من طرف صاحب املشروع.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

653

الزيادة في حجم األشغال دون إصدار األوامر باخلدمة
قامت املقاوالت املكلفة بإجناز أشغال الصفقات أرقام  2009/ 01و 2009/ 02و 2010/ 02مبواصلة إجناز املنشآت املتعلقة بها
مع جتاوز أحجامها األولية  ،دون احترام املسطرة املنصوص عليها في الفقرة  03من املادة  52من دفتر الشروط اإلدارية
العامة ،وال سيما اجلزء منها القاضي بوقف األشغال إلى حني التوصل بأمر باخلدمة صادر عن رئيس اجلماعة ومستوفي
للشروط الشكلية املنصوص عليها في األنظمة اجلاري بها العمل .وجدير بالذكر في هذا الصدد ،أن املادة  52املذكورة
قد نصت على أنه في حالة عدم إصدار أي أمر باخلدمة مبتابعة األشغال ،ال تؤدى إلى املقاول األشغال املنجزة واملتجاوزة
للحجم األولي .وفي هذا اإلطار ،سجل أن اجلماعة قامت بأداء مبلغ  53.205,90درهم نتيجة الزيادة في أحجام الصفقات
الثالث ،دون إصدار أي أمر خدمة يبرر ذلك.
عدم تطبيق غرامة التأخير بالنسبة للصفقة رقم  2008/ 01املتعلقة ببناء حجرتني للدراسة بدوار
حاسي حلمر قدرها  4.416,47درهم
على الرغم من التأخير احلاصل في إجناز األشغال من طرف الشركة نائلة الصفقة الذي بلغ  26يوما ،لم تعمل اجلماعة
على تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في الفصل  07من دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة والذي حددها في نسبة
 ‰0,66عن كل يوم تأخير ،أي مببلغ  4.416,47درهم.
ضعف الدراسات القبلية لعدد من املشاريع املنجزة
خالفا ملقتضيات املادة  4من املرسوم رقم  02.06.388سالف الذكر ،فقد مت تسجيل بخصوص الدراسات التقنية املتعلقة
بالصفقتني املشار إليهما أدناه املالحظات التالية:
•بالنسبة للصفقة عدد  2009/ 01املتعلقة ببناء منشآت التطهير السائل وقناطر مبسلك احلرايك
الكبر
لوحظ قصور في الدراسة اجليوتقنية ،مما ترتب عنه إدخال تغييرات في مقاييس املنشآت املتعلقة بوضع األنابيب املالئمة
لتسهيل مرور مياه الوديان املتواجدة في الشعاب ،حيث تبني عند الشروع في عملية احلفر أن القواديس ذات القطر 1000
مم ال تتناسب وعلواألرض أو باألحرى عمق الشعبة أو الوادي الذي ستوضع له ،مما تطلب معه تغيير مقاييس األنابيب بقطر
أقل ( 600مم) واالتفاق بشأن هاته األخيرة على أثمنة جديدة تتناسب معها.
•بالنسبة للصفقة عدد  2010/ 02املتعلقة ببناء دار الشباب
فقد عرفت هذه الصفقة تغييرات مهمة في حجم بعض املنشآت ميكن إجمالها كما يلي :
— —كميات احلديد املستعمل في بناء القوائم عرفت ارتفاعا بنسبة  % 27مقارنة مع الكميات املتوقعة التي
حددت في  3000كلغ؛
— —أما فيما يتعلق بوحدة «أشغال البناء على مستوى األساسات» فقد مت إجنازها بكمية قدرت ب  54,92م
متجاوزة بذلك بكثير الكميات املتوقعة واحملددة في  20م3؛
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— —نفس الشيء ينطبق على «تكسية اجلدران اخلارجية باملرطوب» حيث أن التوقعات قدرت ب 225م ،²في
حني بلغت الكمية املنجزة  332,11م ²؛
— —من ناحية أخرى ،فإن كميات احلديد املستعمل في اخلرسانة املسلحة على مستوى األساسات عرفت
انخفاضا حيث انتقلت من  1800كلغ ككمية متوقعة إلى  1.531,89كلغ ككمية فعلية منجزة.
وفي إطار هذه الصفقة ،مت التعاقد سنة  2013مع الشركة نائلة الصفقة املذكورة مبوجب سند طلب مببلغ 49.658,40
درهم لبناء حائط سياج طوله  52مترا ،مما يؤشر على غياب رؤية دقيقة في حتديد احلاجيات .وللتذكير فإن مشروع دار
الشباب لم يتم تسلمه نهائيا بالرغم من مرور أجل  12شهرا عن تاريخ التسلم املؤقت ،احملدد في دفتر الشروط اخلاصة
(الفصل .)16
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عدم استغالل مشروعني كلف إجنازهما مبلغا إجماليا بقيمة  582.992.80درهم:

أجنزت اجلماعة مشروعني لم يشرع في استغاللهما بعد ،ويتعلق األمر ب:
— —مشروع بناء قسم التعليم األولي بدوار حاسي حلمر (الصفقة  )2011/ 01والذي مت تسلمه نهائيا بتاريخ
2012/ 11/ 19؛ حيث لم يشرع في استغالله نظرا لعدم وجود من يسهر على التدريس به ،وهو ما يؤشر
على تقصير اجلماعة في إجناز الشراكات الالزمة لضمان استمرارية املشروع؛
— —مشروع بناء دار الشباب (الصفقة  ،)2010/ 02والذي لم يتم تسلمه نهائيا رغم مرور أكثر من خمسة
أشهر على املوعد املقرر لذلك ( .)2012/ 10/ 03وتعود أسباب عدم استغالله إلى تأخير برمجة مشروع
إجناز التجهيزات الالزمة لسير العمل به ،إلى غاية  ،2015/ 01/ 01كما يبني ذلك اخملطط اجلماعي للتنمية
والتي من املتوقع أن توفرها املندوبية اجلهوية للشبيبة والرياضة .
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة مبا يلي:
— —احلرص على اإلعداد اجليد مللفات طلبات العروض والتنفيذ السليم ملسطرة إبرام الصفقات؛
— —حمل املقاولني على الوفاء بجميع االلتزامات املنصوص عليها في دفاتر الشروط اخلاصة السيما اإلدالء
بتصاميم جرد املنشآت؛
— —ايالء األهمية الالزمة لعملية اإلعداد اجليد للمشاريع ،واملساهمة الفعلية في إجنازها خصوصا فيما يتعلق
بشقها التقني املرتبط بإعداد الدراسات القبلية وذلك من أجل تفادي التغييرات في مواصفات وحجم
األشغال السيما ما يتعلق باملغاالة في تقدير بعض األشغال أو عدم إجناز أشغال أخرى؛
— —تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها قانونا في حق املقاولني اخمللني بالتزاماتهم والعمل على تكوين األطر
اجلماعية اخملتصة في مجال إعداد وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية؛
— —إجراء الدراسات املسبقة قبل برمجة املشاريع التنموية والبدء في إجنازها ،لضمان االستفادة منها
واستمراريتها بعد االنتهاء منها ،والقيام بالشراكات الالزمة مع مختلف الفاعلني الستغالل املشاريع املنجزة
وبالتالي حتقيق األهداف املتوخاة منها.

ثالثا  -تدبير املوارد املالية اجلماعية
1 .1تنظيم شساعة املداخيل
تكليف شسيع املداخيل بوضع حواالت أداء النفقات
منذ توليه هاته املهمة بتاريخ  2008/ 06/ 09وعلى غرار سابقه ،يقوم شسيع املداخيل بوضع حواالت أداء جميع النفقات.
وبالتالي فإن تراكم هاتني املهمتني قد يؤثر سلبا على مردوديته ويحول دون اضطالعه مبهمة االستخالص املنوطة به
خصوصا وأن مصاريف اجلماعة عرفت تطورا مهما منذ سنة  ،2006تطورت معها نسب إصدار حواالت األداء ،وتبعا لذلك،
أصبحت شساعة املداخيل ال تتولى ممارسة مهامها األساسية في مجال التحصيل لتقوم فقط بدور تسييري لألمور
املرتبطة بتنفيذ النفقات.

2 .2الرسم على استخراج مواد املقالع
بلغت املداخيل املتعلقة بالرسم على استخراج مواد املقالع  -من وادي العطشان املتواجد بتراب اجلماعة -أقصاها سنة
 2009مببلغ إجمالي قدره  218.138,00درهم ،مسجلة بذلك ارتفاعا قدر ب  % 200مقارنة مع سنة  .2008لكن ،بعد ذلك
عرفت انخفاضا حادا سنة  2010حيث ناهزت  10.800,00درهم لتنعدم خالل سنتي  2011و .2012وفي هذا اإلطار سجل
ما يلي:
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عدم اتخاذ اجلماعة لبعض اإلجراءات القانونية في حق شركات خالفت مسطرة اإلدالء باإلقرارات
السنوية
لم تقم اجلماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية على شركتي « »Bو« »Gعن عدم إدالئهما باإلقرارات السنوية عن الكميات
املستخرجة تطبيقا ملقتضيات املادة  158من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .كما أن اجلماعة لم
تطبق الزيادة املقررة في املادة  134من القانون رقم  47-06املذكور كجزاءات عن وضع اإلقرار خارج األجل؛ حيث قامت
شركة « »Bطيلة فترة استغاللها للمقلع بإيداع إقرار واحد ويتعلق األمر باإلقرار بالكميات املستخرجة برسم سنة 2009
(املقدرة ب  3000متر مكعب أي ما يعادل  12.000,00درهما) وقد كان ذلك بتاريخ  2010/05/20أي خارج األجل القانوني
ودون أن تقوم هاته األخيرة باإلدالء ببيانات األداء عن أرباع سنة  .2009ونفس الشيء ينطبق على شركة « ،»Gحيث أنه
طيلة فترة استغاللها للمقلع واملمتدة من  2007إلى غاية  ،2009لم تقم بإيداع سوى إقرار واحد ،ويتعلق األمر بالكميات
املستخرجة برسم سنة  2007وقد كان ذلك بتاريخ  27فبراير  2008ودون أن تقوم الشركة سالفة الذكر باإلدالء ببيانات
األداء عن أرباع نفس السنة.
غياب تتبع حالة استغالل املقلع وعدم إعمال تصحيح إقرارات امللزمني
لم تقم اجلماعة بأي إجراء لتتبع حالة املقلع وسير عمليات االستغالل به ،كما أنها أغفلت اجلانب املتعلق بالتأكد من
مدى صحة كميات مواد البناء املستخرجة ،والسيما تصحيح اإلقرارات املقدمة من طرف املستغلني خاصة وأن شركة
« »Gقامت طيلة فترة استغاللها للمقلع باإلدالء فقط ببيانني لألداء خارج اآلجال القانونية.

3 .3واجبات كراء الدكاكني والدور السكنية واملقاهي اجلماعية
كراء مجموعة من الدكاكني واملقاهي ومحالت السكنى بدون عقود
من أصل  30دكانا (مع استثناء دكانني شاغرين منذ سنة  ،)2005ال تتوفر اجلماعة سوى على  12عقد كراء .أما بالنسبة
لكراء املقاهي والدور السكنية ،فإن اجلماعة ال تتوفر بشأنها على أي عقد.
ضعف السومة الكرائية للدكاكني ،والدور السكنية واملقاهي اجلماعية وعدم إعمال املراجعات املقررة
قانونا
إن واجبات الكراء ال تساير األثمنة اجلاري بها العمل .فجل هذه العقارات مكتراة بأثمنة زهيدة (غالبية الدكاكني ال تتجاوز
سومتها الكرائية  60درهم شهريا) ،ومن ثم ،فإن مردوديتها تبقى جد محدودة ،الشيء الذي يحول دون إمكانية اجلماعة
تطوير مواردها الذاتية .وفي نفس الصدد ،لوحظ من خالل تفحص عقود األكرية القدمية أو تلك التي مت جتديدها ،عدم
التنصيص على نسبة الزيادة في قيمة الكراء املنصوص عليها في الفصل اخلامس من القانون رقم  06-79كما مت تغييره
مبوجب القانون رقم  63-99املتعلق بتنظيم العالقة التعاقدية بني املكري واملكتري لألماكن املعدة للسكنى أو االستعمال
املهني.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة اجلماعة مبا يلي:
— —فصل مهمة شسيع املداخيل املتمثلة أساسا في استخالص الرسوم والواجبات عن وضع حواالت أداء
النفقات؛
— —التتبع املستمر للمقالع املستغلة والسهر على تطبيق اإلجراءات القانونية في هذا اجملال السيما مسطرة
فرض الرسم بصورة تلقائية على الشركات املتخلفة عن اإلدالء باإلقرارات ،وعند االقتضاء ،إعمال تصحيح
إقرارات امللزمني؛
— —إجناز عقود كراء للعقارات املكتراة بدون عقود ،والعمل على مراجعة سومتها الكرائية التي ال تتماشى والتطور
احلاصل على املستوى االقتصادي واالجتماعي.
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رابعا  -تدبير املمتلكات اجلماعية
اإلخالل بالقواعد املسطرية املنظمة لعملية كراء رخصة سيارة األجرة من النوع (أ ) املعدة لنقل
املسافرين
جلأت اجلماعة إلى مسطرة الكراء املباشر لرخصة سيارة األجرة ،وذلك عن طريق إبرام عقدة كراء ملدة  05سنوات مع
السيد «ع.م» بتاريخ  28شتنبر  2009دون إعمال املسطرة املنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم /74م.م.ج.م املؤرخة
ب  25يوليوز  ،2006حيث لم يتداول اجمللس اجلماعي بشأن املوافقة على كناش التحمالت املنظم لهاته العملية  ،كما مت
تسجيل غياب احملضر املتعلق بتحديد الثمن التقديري لكراء الرخصة السالفة الذكر بحيث مت حتديده في مبلغ 1.400,00
درهم شهريا دون االستناد إلى معطيات موضوعية؛ زيادة على ذلك ،فإن التأخير في إبرام عقدة الكراء ترتب عنه خسارة
قدرت ب  2.800,00درهم عن شهرين من العطالة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة اجلماعة باحترام املساطر املتعلقة بكراء األمالك العقارية اخلاصة
اجلماعية السيما تلك الواردة في دورية وزير الداخلية رقم /74م.م.ج.م املؤرخة ب  25يوليوز .2006
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملستفركي
(نص اجلواب كما ورد)
تعتبر ميزانية التسيير السنوية اخملصصة للجماعة ضعيفة في حد ذاتها وال تستجيب للحاجيات احلقيقية التي
متكنها من تسيير سليم ،وإذا راجعنا مختلف الفصول ،فإننا ال نالحظ أي ارتفاع في الفصول منذ عدة سنوات رغم ارتفاع
األسعار في مختلف اجملاالت.
أما بخصوص كتلة األجور  ،فارتفاعها راجع لتسوية وضعيات املوظفني وزيادة األجور التي عرفتها السنوات املنصرمة .
كما أن اجلماعة لم تقم بتوظيفات جديدة رغم توفرها على مناصب شاغرة .لإلشارة فإن اجلماعة تتحمل تزويد الساكنة
باملاء الشروب ،وتسيير هذا املرفق يشغل حوالي  % 50من املوظفني.
جتدر اإلشارة إلى أمور عدة لها عالقة مباشرة بعمليات التسيير اإلداري بصفة خاصة وباجملال التنموي بصفة عامة وتؤثر
سلبا على مستوى مردودية وفعالية كل جانب من هذه اجلوانب  ،ويتعلق األمر ب:
— —قلة املوارد املالية وضعف اآلفاق املستقبلية في فرص االستثمار وتوفير مداخيل قارة؛
— —نقص األطر اإلدارية والتكوين املستمر؛
— —شساعة اجملال الترابي للجماعة وضعف البنيات التحتية ؛
— —نسبة الفقر املرتفعة وكذا تفشي األمية باجملتمع احمللي.
ورغم هذه املؤثرات السلبية فإن أعضاء اجمللس اجلماعي وأطر اجلماعة ال يدخرون جهذا في القيام مبهام التسيير اليومي
خملتلف املرافق في إطار حتسني جودة اخلدمات وتطويرها ،ومواكبة املسيرة التنموية التي يعرفها املغرب.

أوال -نفقات التسيير
1 .1استهالك الوقود
بصفة عامة فإن امليزانية اخملصصة للوقود سواء اخلاصة بالسيارات أو اآلليات أومحركات رفع املياه تعتبر غير كافية
لضمان سير املرافق والتنقل بصفة منتظمة ،كما أنها تسبب محدودية في تزويد الساكنة باملاء الشروب اذ تضطر
اجلماعة لتشغيل محركات رفع املياه ملدة محدودة يوميا في حدود الوقود املتوفر وتلك املدة غير كافية لتزويد الساكنة
على مدار اليوم .
وكانت عملية توزيع الوقود تعتمد على ملء خزانات صغيرة ( براميل فئة  200لتر ) متواجدة بالنقط املائية بصفة
شهرية ،وتسيير تلك الكمية على مدى الشهر عن طريق تشغيل احملركات لساعات معدودة دون االستجابة للحاجيات
احلقيقية للساكنة.
حاليا ،واستجابة لتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات ،مت إعداد بطاقات تتبع لكل النقط املائية ألجل تتبع عمليات التموين
والتوزيع ملادة الوقود.
إن العجز الذي كانت تعرفه تقديرات امليزانية سنويا كان يؤخر عملية املصادقة عليها من طرف السلطة الوصية حتى
متم شهر غشت ،وحيث أنه ال ميكن التوقف عن اقتناء الوقود لتسيير النقط املائية ،فإن اجلماعة تضطر لتسوية
املتأخرات في آخر السنة .
إن حصة الوقود السنوية ال تستجيب إال لثلثي احلاجات احلقيقية ،وهي تستهلك كل املبالغ اخملصصة بامليزانية للوقود
خالل السنة املالية نفسها ،وفي هذه احلالة ال ميكن توقع أي أخطار ملبالغ مؤداة للمزود .

658

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

2 .2استهالك الكهرباء
إن قيمة االستهالك املالحظ واملرتفعة سنة  2010بالنسبة جلميع العدادات ،وبصفة خاصة نقطة املاء باملركز ،راجع لعدم
مجيء العون املكلف بتتبع العدادات والتابع إلدارة املكتب الوطني للكهرباء إلى اجلماعة ملدة تزيد عن سنتني ،واكتفاء
إدارة املكتب املذكور بإصدار فواتير بناء على تقديرات  .إال أن هاته التقديرات كانت ال تشكل إال  % 20من االستهالك
احلقيقي للجماعة أو أقل في بعض الثالثيات .وفي سنة  ،2010وبإحلاح من اجلماعة مت التحقيق في كافة العدادات
وتسجيل االستهالك احلقيقي للجماعة والذي نتج عنه تراكم كبير ظهر جليا في فاتورات سنة . 2010
يرجع السبب احلقيقي للمتأخرات لتأخر املصادقة على ميزانية اجلماعة من طرف السلطة الوصية ،حيث أن العجز في
امليزانية يتطلب وقتا طويال ألجل إيجاد حلول له ،فاجلماعة تتوصل بامليزانية في الثالثي األخير من السنة فيتم مراسلة
املكتب الوطني للماء والكهرباء ألجل إجناز اتفاقيات مخالصة والكهرباء ،وحني التوصل بها يتم إرسالها للسلطة
الوصية ألجل املصادقة وبعد ذلك يتم إعداد احلواالت وإرسالها للخازن اجلماعي وهذه العمليات تأخذ وقتا كبيرا وتؤخر
توصل اجلماعة بالشيات اخلاصة باألداء حتى السنة املوالية لالستهالك حيث تظهر كمتأخرات .
كما أن تهاون موظف املكتب الوطني للكهرباء عمق مشكل املتأخرات ،وهي كلها أسباب خارجة عن حتكم اجلماعة.
انسجاما مع توصية اجمللس اجلهوي قامت اجلماعة فعال بخطة لتدارك املتأخرات واحتواء االستهالك املتزايد  ،وذلك عبر
الرفع من امليزانية السنوية تدريجيا وذلك ابتداء من سنة  2011وسيتم أداء كل ما تبقى من متأخرات خالل سنة 2014
بعدما متت برمجة االعتمادات الكافية لذلك.
كما ستعمل اجلماعة على إجناز مشاريع في إطار الطاقات املتجددة بالنسبة لتشغيل النقط املائية.

ثانيا  :تدبير الصفقات
إن عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات راجع لألسباب التالية :
— —عدم توفر اجلماعة على أي خدمة من خدمات اإلنترنت بجميع أنواعها  -أ .د .س  .ل -و 3ج  -وعلى اختالف الفاعلني
الوطنيني.
— —اعتماد الصفقات على برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوصلها باالعتمادات اخملصصة للمشاريع في
ظرف متأخر من السنة (شهر مارس ) ،وحتى البرمجة تبقى خاضعة ملساطر طويلة مما يؤدي إلى عدم املعرفة
بنوعية املشاريع والصفقات حتى النصف األخير من السنة .
وهذا ما ال ميكن من إعداد برنامج توقعي باملرة.
سابقا ،ونظرا لبعد اجلماعة عن املراكز احلضرية فإن املتنافسني ال يودعون األظرفة اخلاصة بالصفقة إال قبل ابتداء جلسة
فتح األظرفة ويتم تسليمها لرئيس اجللسة حيث يعمل على ترقيمها حسب الترتيب أوال بأول .
وتبعا لتوصية اجمللس اجلهوي عملت املصلحة ابتداء من سنة  2013على اعتماد السجل املذكور تزامنا مع فتح الصفقة
. 2013 /01
ونفس الشيء ء بالنسبة لألوامر باخلدمة ،فقلة الصفقات املبرمة سنويا وضعف وتيرة إصدار األوامر باخلدمة (ال يتعدى 2
أو  3أوامر في السنة) ،أدى إلى إغفال تسجيلها في سجل خاص .لكن املصلحة حتتفظ بكل نسخة من تلك األوامر .وقد
مت تفادي هذا األمر بداية سنة  2013مع الصفقة .2013/ 01
إن املصلحة املعنية تعد التقديرات اخلاصة بكل مشروع في مسودة ويتم إبالغها إلى جلنة فتح األظرفة وإثباتها في
احملضر اخلاص باجللسة وهذا بالنسبة جلميع الصفقات  ،إال أنه ال يتم االحتفاظ باملسودة بعد انتهاء اجللسة  .وهذا املبلغ
التقديري يعمل به في كافة الصفقات للتأكد من صحة العروض أن كانت منخفضة أو مرتفعة بصفة غير عادية وهذا
يظهر جليا في العديد من الصفقات التي أبانت العمليات احلسابية عن انخفاض مفرط في العروض.
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وعمال بتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات ،بادرت اجلماعة إلى االهتمام بهذه الوثيقة واالحتفاظ بها خالل الصفقة 2013 /01
عملت جلنة فتح األظرفة اخلاصة بالصفقة  2010/ 01على افتحاص مبلغ العرض اإلجمالي مقارنة مع تقديرات اجلماعة
وقد جاء مبلغ العرض منخفضا بالنسبة للتقديرات وهذا ما اعتمدته اللجنة في قبول العرض وفضلت عدم رفض منح
الصفقة في ذلك الوقت ألنه يؤدي إلى تأخر إجناز مشاريع ذات صبغة استعجالية لتزويد الساكنة باملاء الشروب .
كما هو معلوم فإن املرسوم السابق اخلاص بالصفقات العمومية كان يقضي بإقصاء كل متنافس وضع ملفات تنقصه
وثائق إدارية أو مالية  .وكانت الصفقة  2007 /01أول صفقة تنجزها اجلماعة ولم تكن قد توصلت بعد باملرسوم اجلديد
وبحضور ممثل السلطة احمللية وممثل اخلازن لم يتم التنبيه لذلك ،وعملت اللجنة على إقصاء الشركة املذكورة بسبب
عدم العلم مبقتضيات املرسوم اجلديد .وقد قامت اجلماعة آنذاك باالعتذار للشركة املذكورة.
بالنسبة للصفقة  2009 /01مت االحتفاظ لدى اجلماعة بالضمان املؤقت إلى حني إحضار الضمان النهائي من طرف
املقاولة  ،وقد أخطأت املصلحة املعنية باعتمادها على تاريخ األمر باخلدمة بذل تاريخ تبليغ املصادقة على الصفقة ،لذا
لم يتم اقتطاع املبلغ الضامن املذكور .
يرجع سبب عدم تطابق مبالغ الضمان املؤقت مابني دفتر الشروط اخلاصة واإلعألنات لألخطاء املادية التي تقع خالل كتابة
اإلعألنات وطبعها باجلرائد  ،إال أن جلنة فتح األظرفة أخذت في كل الصفقات التي وقعت بها أخطاء قرارا بعدم إقصاء
أي عرض بسبب الضمان املؤقت ومت قبول كل الضمانات املؤقتة سواء وافقت متضمنات دفتر الشروط اخلاصة أو وافقت
اإلعألنات .
إن غالبية املشاريع التي تقوم بها اجلماعة تدخل في نطاق تزويد الساكنة باملاء الشروب أو إجناز مسالك أو بنايات بسيطة
وال تخضع لتغييرات في مرحلة اإلجناز من ناحية التصميم أو الهندسة  ،لذا يتم االعتماد على التصاميم األصلية ،
كما أن األثمان في دفاتر الشروط اخلاصة ال تتضمن أي ثمن خاص بالتصاميم كيفما كان نوعها وال يؤدى أي مبلغ إال على
األشغال املنجزة وقد مت أخد هذه التوصية بعني االعتبار في الصفقة .2013 /01
ال ميكن للجماعة أداء أي مبالغ قبل إعداد كشوف األداء وال ميكن حتديد هذه األخيرة دون إعداد جداول منجزات مرتكزة على
اجلرد املادي لكل ما أجنز من األشغال  .بالنسبة ألشغال البنايات فاجلداول محتفظ بها باألرشيف في أقراص مدمجة.
بالنسبة للصفقة  2009 /01فإن املقاولة قامت بإجناز جدول جرد لألشغال التي قامت بها بواسطة مكتب متخصص
وذلك نظرا لتأخر العون في إعداد اجلدول املذكور وهذا ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط العامة للصفقات ،وبعد
توصل املصلحة التقنية باجلدول وضعت عليه عبارة A’ vérifier. :أي بتحفظ إلى حني التحقق امليداني.
وبالفعل ،متت عملية جرد األشغال وحساب الكميات من طرف املصلحة التقنية ومت تصحيح اجلدول املقدم من طرف
املقاولة وإعداد كشف األداء والذي يظهر عدم موافقته ملضامني ذلك اجلدول ومت التوقيع عليه من طرف املقاولة واآلمر
بالصرف والتقني.
إن الزيادات في حجم األشغال ال ميكن أن تصدر من املقاوالت ،فاألخطاء املسجلة بالدراسات والتي توصلت بها اجلماعة
بالنسبة للصفقة ( 2009 /01دراسة منجزة من طرف مديرية التجهيز) والصفقة  ( 2010 /02دراسة منجزة من طرف
قسم العمل االجتماعي بالعمالة ) تعد السبب الرئيسي في تلك الزيادات ألجل تدارك النقائص وإجناز املشروع ومطابقة
املعايير التقنية واملواصفات املتعارف عليها  .وقد صدرت التعليمات من اجلماعة بعدم توقيف األشغال والزيادة فيها في
حدود  .% 10من املبلغ األصلي للصفقة حسب القوانني اجلاري بها العمل ،كما هو الشأن بالنسبة للصفقتني 2009 /01
و 2010 /02حيث أن ذلك مسجل مبحاضر تتبع األشغال.
أما بالنسبة للصفقة  2009 /02واخلاصة بجر املاء مبنطقة الشوادل فإن املسافة التي كان من الواجب إجنازها لتقريب املاء
من الساكنة كانت في البداية عند اقتراح املشروع من طرف اجمللس  4000متر ،إال أنه مت حتويلها إلى  3200متر بالصفقة
نظرا لعدم كفاية االعتمادات اخملصصة للمشروع  ،وبعد فتح األظرفة وتبقي مبلغ مهم ،مت اإلتفاق مع املقاولة إلجناز
مسافة إضافية من القناة لتقريب السقاية العمومية أكثر من الساكنة املستهدفة  ،وذلك في حدود  .% 10من املبلغ
األصلي للصفقة املسموح بها حسب القوانني .ومتت زيادة  370متر من قناة فئة  50مم.
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وبخصوص إصدار أمر باخلدمة ألجل الزيادة في حجم األشغال فإن املصلحة لم تعلم بهذا اإلجراء ولم تنبه إليه من طرف
السلطة الوصية أو من طرف التفتيشات املتعاقبة عليها كل سنة وكل ما مت التنبيه إليه هو وجوب إصدار قرار إداري
بالرفع من حجم األشغال في حدود  % 10من املبلغ األصلي للصفقة وهذا ما كانت تقوم به املصلحة في كل صفقة
عرفت زيادة في حجم األشغال حيث مت إصدار قرارات موقعة من طرف اآلمر بالصرف.
لإلشارة فقد مت العمل بتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات ابتداء من سنة  2013بخصوص إصدار أوامر اخلدمة للزيادة في
حجم اإلشغال.
لم يتم تطبيق أي غرامة ألن الصفقة  2008/ 01لم تعرف أي تأخير في اإلجناز واألمر يتعلق بخطأ مادي مسجل مبحضر
تسليم األشغال املؤقت فبدال من إثبات تاريخ  2009/ 09/ 15مت إثبات تاريخ  2009 /10 /15وقد مت تدارك اخلطأ آنذاك عند أداء
مستحقات املقاولة إال أنه مت االحتفاظ بالنسخة اخلاطئة من احملضر بأرشيف الصفقة ،وكشف األداء األخير يدل على
ذلك حيث أنه يظهر انتهاء األشغال قبل تاريخ .2009 /09/ 15
بالنسبة للصفقتني املشار إليهما باملالحظة فإن اجلماعة لم تقم بالدراسة بل توصلت بهما من السلطة الوصية في
إطار املساعدة التقنية ،إال أن املصلحة التقنية للجماعة اكتشفت أثناء اإلجناز عدة عيوب ونقائص ليتم اللجوء إلى
التصحيح بالطرق القانونية إلجناز املشاريع في آجالها وهذا ما نتج عنه زيادة في حجم األشغال وتغيير بعض املواصفات .
بالنسبة للصفقة  2009 /01مت تغيير بعض القنوات من فئة  1000بفئة  600مم ألنه تبني أن تلك الفئة ال تتناسب مع
مجاري املياه الصغيرة وكانت ستشكل حاجزا في املسلك إذا ما مت وضعها وهذا خطأ تقني محض في الدراسة املتوصل
بها والتي أجنزتها مديرية التجهيز .
أما بالنسبة لدار الشباب فإن الدراسة أجنزها مكتب خاص سلمها لقسم العمل االجتماعي بعمالة وجدة انكاد ليتم
تسليمها للجماعة ألجل اإلجناز  .وقد ضم ملف الدراسة دفتر الشروط اخلاصة وتصميم البناية.إال أنه وأثناء التقدم في
األشغال تبني أن الكميات املثبتة بدفتر الشروط اخلاصة غير مطابقة للتصميم ولم يكن ممكنا تغيير تصميم البناية
ألن أي تغيير كان سيؤثر على جماليتها خاصة وأنها تقع مبركز اجلماعة على واجهتني وتقرر الزيادة في حجم األشغال
إلجناز املشروع .
قامت اجلماعة ببناء دار للشباب وقسم أولي بحاسي حلمر وال زاال غير مستغلني وذلك لألسباب التالية:
— —بخصوص دار الشباب فاألمر راجع ملندوبية وزارة الشبيبة والرياضة التي الزالت لم جتهزها وتفعل اتفاقية لتسييرها
مع إحدى اجلمعيات احمللية وهذا بسبب التعقيدات املسطرية وطولها .
— —بالنسبة لبناء قسم أولي بحاسي حلمر  :مت تفعيل هذا القسم ابتداء من تاريخ  :فاحت أبريل  2013وذلك التأخير ناجم
عن عدم وجود مؤطرة لتعليم األطفال.

ثالثا  :تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1تنظيم شساعة املداخيل
فيما يخص قيام شسيع املداخيل بوضع حواالت األداء للنفقات فهي تدخل ضمن التعاون القائم بني املوظفني خاصة مع
عدم وجود شسيع املصاريف  ،وسيتم العمل بتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات بهذا الشأن.

2 .2الرسم على استخراج مواد املقالع
إن ارتفاع وانخفاض مداخيل الرسم على استخراج مواد املقالع يرجع سببه إلى عدم توفر مقالع دائمة ،فاملداخيل ترتبط
بإجناز أشغال طرق بتراب اجلماعة ويتم بذلك استغالل أحد األودية الستخراج الرمال واحلصى الالزمة للمشروع ،وهذا يتم
في ظرف زمني معني وبوتيرة مختلفة وقد تتوقف في بعض املراحل لتستأنف في مراحل أخرى حسب احلاجة.
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بالنسبة لشركة «ب « فقد قامت ببدء استخراج احلصى من واد العطشان خالل شهر أبريل  2010وهو ما أدى باجلماعة
إلى توقيف األشغال وإلزام الشركة املذكورة بوضع إقرار بالكميات املراد استخراجها  ،وهذا ما قامت به بتاريخ 2010/ 05 /20
وأدت املستحقات بعد ذلك ( كمية  3000م  3مببلغ  12000,00درهم ).
أما بالنسبة لشركة «ج» فخالل املدة املمتدة ما بني سنة  2007و 2009فقد وضعت ثالثة إقرارات  :األول سنة 2007
قيمته ( حصة اجلماعة )  71.889,00درهم ،الثاني سنة  2008قيمته  16.617,60درهم والثالث سنة  2009قيمته :
 198.820,80درهم وهذه اإلقرارات تكون خالل الثالثي الذي تستغل فيه املقلع حسب حاجيات األوراش .وقد اطلعت
اجلماعة آنذاك على دفتر التحمالت اخلاصة املتعلق باملشروع وعلى الكميات املثبتة به.
على العموم فإن اجلماعة تستعمل كافة الوسائل الستخالص املستحقات ومراقبة مدى مطابقة الكميات املستخرجة
للكميات املصرح بها رغم استحالة التحقق من ذلك ألن الشركات تتحجج بكونها تستغل مقالع أخرى خارج تراب
اجلماعة لتوفير كميات أخرى لسد حاجياتها.
كما متت اإلشارة إليه باستحالة مراقبة عملية استخرج احلصى من طرف الشركة مراقبة دقيقة وهذا لعدم وجود مقلع
رسمي حيث أن املقالع مرتبطة بأشغال الطرق باجلماعة وال تستغل إال خالل فترة األشغال وبوتيرة غير مستمرة حيث
تتوقف ملدة وتستأنف مدة أخرى .ولعدم وجود املوارد البشرية والوسائل املادية تلجأ اجلماعة إلى اإلقرار املقدم من الشركة
ومطابقته مع دفتر التحمالت اخلاصة إلى أقصى حد ممكن .

3 .3واجبات كراء الدكاكني والدور السكنية واملقاهي باجلماعة
كراء مجموعة من الدكاكني والدور واملقاهي بدون عقود
نظرا لكثرة الدكاكني وقلة الطلب عليها بسبب الركود التجاري  ،فإنه يتم قبول أي طلب لكراء دكان وقد مت إغفال إجناز
بعض عقود الكراء.
وطبقا لتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات تداركت اجلماعة األمر ومت إجناز العقود الناقصة.
ضعف السومة الكرائية ( دكاكني – مقاهي – دور سكنية )
إن هذا الضعف في السومة الكرائية يعكس الوضع االقتصادي والتجاري للجماعة ،وال ميكن مقارنتها بالسومة الكرائية
داخل اجلماعات احلضرية واجلماعات التي تعرف رواجا  ،إذ أن ركود النشاط التجاري واحلالة االجتماعية للساكنة أدى الى
توقف حركة البيع والشراء بالسوق األسبوعي فأغلب الدكاكني رغم كرائها مغلقة ،كذلك الشأن بالنسبة للمقاهي
فهي ال تفتح إال مرة في األسبوع ،كما أن أي زيادة في السومة الكرائية قد تؤدي إلى تخلي املكتري وبالتالي تفويت
مداخيل قارة على اجلماعة .أما بالنسبة للدور السكنية ،فهي قدمية وعددها اثنان وتتطلب إصالحات كبيرة .ونظرا
للحالة التي توجد عليها فإنه يتعذر الزيادة في السومة الكرائية.

رابعا :تدبير املمتلكات اجلماعية
حول كراء رخصة سيارة األجرة
عمدت اجلماعة إلى كراء الرخصة املذكورة حسب مسطرة طلب العروض حيث أجنز كناش التحمالت املسجل حتت عدد
 487ومت نشر اإلعألنات اخلاصة بذلك بجريدة لوماتان بتاريخ  2009 /08 /28وجريدة الواحة الرياضية بتاريخ . 2009/ 08 /28
وميكن اعتبار مبلغ  1400,00درهم الذي مت به الكراء مبلغا مرتفعا بالنسبة ملا هي عليه باقي الرخص التي في ملكية
اخلواص والتي تعمل في نفس االجتاه ونفس الظروف ،حيث أن السومة الكرائية املتعارف عليها تنحصر ما بني 1000,00
درهم و 1200,00درهم .
وستتم االستجابة لتوصية اجمللس اجلهوي بهذا الشأن مستقبال.
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وبصفة عامة ميكن القول أن انعدام التكوين اإلداري والقانوني والتقني املستمر في كافة اجملاالت بالنسبة للموظفني
يعد مصدرا لعدة أخطاء في ممارستهم لعملهم وهي في مجملها أخطاء ناجتة عن عدم االطالع الدقيق على املساطر
واملعرفة بالعموميات فقط وال يخفى أن املمارسة والتجربة غير كافيتني لتكوين األطر  ،خاصة مع تطور وتغيير القوانني
واملساطر وعدم وضوحها في بعض احلاالت .
وجتدر اإلشارة بالنسبة للصفقات أن اجلماعة ال تتوفر على مصلحة خاصة بها مبعنى الكلمة ،إذ أن رئيس املصلحة
التقنية يشرف على كل مراحل إجناز الصفقة ابتداء من الدراسات امليدانية إلى إعداد دفتر الشروط اخلاصة مرورا بالنشر
واإلعألن وانتهاء ببدء األشغال وتتبعها وإجناز احملاضر وجداول اجلرد وكشوف األداءات .وهذا يتعذر معه اإلملام بكل تفاصيل
املساطر والقوانني  ،خاصة مع تزامن إجناز الصفقات مع أشغال أخرى عن طريق التوريد  ،واملهام األخرى املتعلقة باإلشراف
على املصلحة التقنية وتسييرها  ،كما أن عدم مواكبة مختلف أجهزة الوصاية اإلدارية واملالية للجماعة مواكبة
مستمرة ال يساهم في تقومي النقائص .
وقد قدم السادة أعضاء جلنة التحقيق التابعني للمجلس اجلهوي للحسابات بوجدة عدة توصيات وتوجيهات قيمة ستتم
مراعاتها والعمل مبا جاء ت به لتصحيح وتقومي التسيير باجلماعة .
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اجلماعة القروية اسنادة
)إقليم احلسيمة(

أحدثت اجلماعة القروية اسنادة الواقعة بتراب إقليم احلسيمة ،مبقتضى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في
فاحت جمادى الثانية  1379املوافق ل  02دجنبر  1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة .ويتكون مجلسها التداولي من
 15مستشارا جماعيا ،وقد حصر عدد سكان اجلماعة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى املنجز في سنة 2004
في  9870نسمة .وبلغ مجموع مداخيل اجلماعة خالل الفترة  2012-2007ما يناهز  48.876.988,10درهما ،بينما حصرت
مصاريفها اإلجمالية في  22.359.545,35درهما ،منها  17.909.862,70درهما برسم ميزانية التسيير و4.060.182,65
درهما برسم ميزانية التجهيز.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير اجلماعة القروية اسنادة عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت على اخلصوص مجاالت
املوارد املالية واملمتلكات اجلماعية والنفقات والتدبير اإلداري للجماعة.

أوال -تدبير املوارد املالية واملمتلكات اجلماعية
1 .1ضعف بنيوي للموارد الذاتية واعتماد اجلماعة بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة
املضافة
تعتمد اجلماعة بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة ،حيث متثل هذه احلصة أكثر من  %93من
مجموع مداخيل التسيير املقبوضة .وفي املقابل ،يتسم التمويل الذاتي للجماعة مبحدوديته حيث ال متثل املوارد الذاتية
للجماعة أكثر من % 7من مجموع مداخيل التسيير .كما جتدر اإلشارة إلى أن مبلغ الباقي استخالصه قد وصل إلى غاية
 31دجنبر  2012ما قدره  150ألف درهم.

2 .2هيمنة كتلة األجور على مصاريف اجلماعة
تستحوذ كتلة أجور املوظفني على جزء كبير من ميزانية اجلماعة ،حيث بلغت ما يفوق  1.743.659,06درهما سنة ،2012
أي ما ميثل حوالي  % 90من مصاريف التسيير اإلجمالية التي بلغت خالل نفس السنة  1.943.967,78درهما .ومتثل نسبة
أكثر من  % 40من حصة الضريبة على القيمة املضافة وأكثر من  % 45من مجموع مداخيل التسيير .وقد عرفت هذه
املصاريف خالل الفترة  2012 - 2007ارتفاعا مبعدل سنوي متوسط بلغ  .% 10,17ومن شأن ارتفاع كتلة األجور هذه أن تِأثر
سلبا على التوازن املالي للجماعة.

3 .3تأخر اجمللس اجلماعي في حتيني القرار اجلبائي
بالرغم من دخول القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يناير 2008فإن اجلماعة
لم تقم بتحيني القرار اجلبائي املعمول به إال بتاريخ  07دجنبر2011؛ إذ أنها أدرجت هذه النقطة في جدول أعمال الدورة
االستثنائية لشهر يناير ،2008إال أن اجمللس اجلماعي لم يضمن القرار اجلديد الرسم على عمليات البناء مما حذا بسلطة
الوصاية إلى عدم املصادقة عليه .ومن أجل جتاوز هذا النقص ،عمل اجمللس التداولي على إدراج هذه النقطة مرة أخرى
في جدول أعمال الدورتني العاديتني لشهري فبراير وأكتوبر من سنة  2009دون أن يفضي ذلك إلى تبني واملصادقة على
هذا القرار .وخالل الدورة العادية لشهر يونيو  2011مت التصويت على قرار جديد مع إضافة الرسم على عمليات البناء
لتتم املصادقة النهائية على حتيني القرار اجلبائي بتاريخ  07دجنبر 2011؛ وقد نتج عن هذا التأخر استمرار اجلماعة في
استخالص الرسوم واإلتاوات عمال مبقتضيات القرار اجلبائي عدد  24املصادق عليه خالل سنة .1990
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4 .4ضعف السومة الكرائية للمحالت التجارية والدور السكنية ،واملقاهي اجلماعية
إن جل األمالك اجلماعية وعلى اخلصوص احملالت اخملصصة للسكن أو ألغراض جتارية (دكاكني ومقاهي) مكتراة بأثمنة
زهيدة ،ومن ثم فإن مردوديتها تبقى جد محدودة ،الشيء الذي يحول دون الرفع من املوارد الذاتية للجماعة .وتتراوح هذه
السومة الشهرية ما بني  100و 220درهم بالنسبة للمحالت السكنية ،وما بني  15و 55درهم للمحالت التجارية ،وما بني
 100و 150بالنسبة للمقاهي.

5 .5عدم استعمال اجلماعة إلمكانية مراجعة واجبات الكراء
إن عقود الكراء القدمية أو تلك التي مت جتديدها ال تتضمن أي إشارة إلى نسبة الزيادة في قيمة الكراء املنصوص عليها في
املادة الرابعة من القانون رقم  07.03املتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء احملالت املعدة للسكنى أو االستعمال املهني أو
التجاري أو الصناعي أو احلرفي؛ والتي تنص على إمكانية مراجعة واجبات الكراء بزيادة  % 8بالنسبة للمحالت السكنية
و % 10بالنسبة للمحالت التجارية أو اخملصصة ملزاولة نشاط مهني من مبلغ السومة الكرائية بعد مرور كل  3سنوات
من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية.
إن عدم التنصيص على إمكانية الزيادة في واجبات الكراء ،وعدم تطبيق القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل خاصة املادة
الرابعة من القانون رقم  07.03السالف ذكره ،يعتبر مبثابة تقصير في تدبير ممتلكات اجلماعة والتي كان من شأنها حتسني
مواردها الذاتية.

6 .6عدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي احملالت التجارية
إن العديد من مستغلي احملالت التجارية ال يقومون بأداء واجبات كراء احملالت التجارية ،وقد قامت اجلماعة في هذا اإلطار
باتخاذ بعض اإلجراءات من أجل حتصيل هذه الواجبات برسم السنوات  2010و 2011و 2012واملتمثلة على اخلصوص
في إصدار إنذارات باألداء .وبالرغم من عدم استجابة املعنيني باألمر لهذه اإلنذارات فإن اجلماعة لم تعمل على تطبيق
مقتضيات كناش التحمالت اخلاص بكراء األمالك اجلماعية للجماعة القروية اسنادة الذي ينص في فصله اخلامس على
أنه « في حالة عدم تأدية الكراء في الوقت احملدد ميكن لرئيس اجمللس باالتفاق مع السلطة احمللية اتخاذ إجراءات فورية
ومتابعة استخالص املبالغ غير املسددة بواسطة الطرق القانونية ثم فسخ عقدة الكراء بعد توجيه إنذار للمكتري
مضمون الوصول وبإشعار باالستالم يطلب منه فيه أداء املبالغ املستحقة في ظرف  15يوما» .ويتعلق األمر باحملالت ذات
األرقام  8و 10و 12و 13و 17و 18و 20و 22و 41و .44وقد بلغ املبلغ غير املؤدى إلى غاية  31دجنبر  2012ما قدره 7.000,00
درهم.

7 .7عدم التوفر على عقود استغالل محلني جتاريني
استنادا إلى محتوى بيان األصول املتضمن جلرد للممتلكات اجلماعية وخصائصها واستعماالتها ومبقارنته مع عقود
الكراء املسلمة من طرف مصالح اجلماعة ،يتبني أن هذه األخيرة ال تتوفر على عقدي استغالل احمللني التجاريني الذين
يحمالن رقمي  12و 15والواقعني بسوق سبت توفيست.

8 .8عدم أداء منتوج كراء رخصة سيارة األجرة
إن السيد «ع.أ» مكتري رخصة سيارة األجرة من الدرجة األولى ،املمنوحة جلماعة اسنادة مبوجب قرار السيد وزير الداخلية
رقم  10460بتاريخ  19يونيو  ،1980لم يقم بأداء واجبات كراء هذه الرخصة برسم السنة املالية  2012التي تصل إلى
 6.720,00درهم .وقد قامت اجلماعة بتوجيه إنذار للمعني باألمر إال أنه لم ميتثل له ،وبالرغم من هذا فإن اجلماعة لم تقم
بإعمال مقتضيات كناش الشروط اخلاصة بكراء رخصة سيارة األجرة الذي ينص في فصله الرابع على أنه في حالة عدم
تسديد املكتري لواجب الكراء عن فترة خلت ميكن لرئيس اجلماعة القروية أن يقرر متابعة االستخالص حسب الشروط
القانونية وبواسطة اإلجراءات الالزمة ،وفسخ العقدة بعد االتفاق مع السلطة اإلقليمية واملتابعة على األداء.
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9 .9عدم اتخاذ اجلماعة لإلجراءات الالزمة للمحافظة على أمالكها العقارية
إن مجموعة من األمالك العقارية للجماعة القروية اسنادة توجد في وضعية مزرية حيت تظهر عليها عدة تصدعات
وشقوق مما يجعلها آيلة للسقوط .وبالرغم من ذلك لم تقم اجلماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليها
وصيانتها .ويتعلق األمر بعدد من احملالت التجارية والسكنية وكذا حمام ومجزرة.

1010اختالالت في تدبير املمتلكات املنقولة
تبني من خالل االطالع على سجل جرد املمتلكات املنقولة باجلماعة والفواتير ذات الصلة وكذا املعاينة امليدانية أن تدبير
املمتلكات املنقولة من طرف اجلماعة يعرف اختالالت ميكن إجمالها على اخلصوص فيما يلي:
— —عدم وضع أرقام اجلرد على بعض املقتنيات املوزعة على املصالح اجلماعية؛
— —عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع املعدات التي تتضمنها كل مصلحة؛
— —عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن مجموع املعدات التي استغنت عنها اجلماعة وينبغي التشطيب عليها
وإصدار قرارات بذلك؛
— —غياب سجالت تتبع حركية املعدات واملقتنيات داخل مصالح اجلماعة؛
— —عدم القيام باجلرد واإلحصاءات الدورية للمواد واألثاث والتجهيزات؛
— —منح رقم جرد واحد جملموعة من املقتنيات من نفس النوع (مثال منح الرقم  64الثني عشر كرسيا).
وتأسيسا على ما سبق فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —العمل على الرفع من املوارد الذاتية للجماعة؛
— —احلفاظ على املمتلكات اجلماعية وصيانتها والرفع من مردوديتها السيما باحلرص على استخالص واجبات
الكراء وتطبيق املقتضيات القانونية املرتبطة مبراجعة السومة الكرائية؛
— —تسجيل وتتبع حركية املمتلكات املنقولة داخل مصالح اجلماعة منذ اقتنائها إلى غاية االستغناء عنها.

ثانيا -تدبير النفقات العمومية
1 .1عدم إعمال مبدأ املنافسة بشكل سليم
لم تعمل اجلماعة مبدأ املنافسة املنصوص عليه باملادة  75من املرسوم رقم  2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها إعماال سليما ،على اعتبار أن املقايسات املضادة جاءت
الحقة لتواريخ سندات الطلب إضافة إلى تواجد مقايسات مضادة غير مؤرخة ،فيكون بذلك اإلدالء بها إدال ًء شكليا
القصد من ورائه تفادي رفض التأشير على مقترح االلتزام من طرف املصالح اخملتصة .وتنطبق هذه املالحظة مثال على
سندات الطلب املرفقة باحلواالت ذات األرقام  2009 /284و 2009 /285و 2009 /286و 2009 /133و.2011 /265
كما ال تقوم اجلماعة بإرسال استشارات كتابية إلى املقاولني مخالِفة بذلك أحكام املادة  75من املرسوم رقم 2.06.388
سالف الذكر التي تل ِزم اإلدارة بضرورة أن تأخذ االستشارة شكال كتابيا.
وجتدر اإلشارة إلى أن مطبعة «ت» املتواجدة باحلسيمة حصلت على  % 46,50من مجموع سندات الطلب التي أصدرتها
اجلماعة القروية اسنادة خالل الفترة املمتدة من  2007إلى  2012منها سندات (تهم مصاريف اإلطعام على سبيل املثال)
ال يتطابق موضوعها مع نشاط املطبعة .كما حصل املقاول «م.أ.ل» من جهته على  % 40,40من مجموع هذه السندات.
وبالتالي فإن تنفيذ أكثر من  % 86من سندات الطلب التي أصدرتها اجلماعة خالل الفترة  2012 - 2007قد عهد إلى
شركتني اثنتني فقط ،مما يعتبر تكريسا لغياب املنافسة وتأكيدا على أن اإلدالء باملقايسات املضادة هو إجراء شكلي فقط
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 2 .2جلوء اجلماعة إلى إصدار سندات تسوية ألجل أداء متأخراتها من استهالك الوقود والزيوت
تلجأ اجلماعة إلى إصدار سندات طلب من أجل أداء مبالغ مقابل كميات من الوقود مت استهالكها قبل إصدار سندات
الطلب وااللتزام بالنفقة مخالفة بذلك أحكام املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها وكذا أحكام املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها (حالة سندات الطلب املؤرخة في  03نونبر  2011و10
أبريل .)2012

3 .3قيام اجلماعة بأداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إجناز اخلدمة
تبني من خالل تتبع حواالت أداء الوقود والزيوت وكذا مقارنة ما مت توريده فعليا بناء على «السندات ألجل» ،أن مصالح
اجلماعة تقوم بصرف املبالغ املدرجة باخلانة املالية املتعلقة بالوقود والزيوت كاملة في حني تورد كمية أقل من ذلك ،ويبقى
فائض الكمية غير املوردة لدى املمون إلى حني استهالكه الحقا ،وهو ما يخالف أحكام املرسوم رقم  2.09.441سالف
الذكر ،ال سيما املادة  69منه التي تنص على أنه ال يجوز إصدار األمر بالصرف قبل تنفیذ اخلدمة ،واملادة  83التي تنص على
أنه ال یمكن أن یتم األداء قبل تنفیذ اخلدمة .وهكذا ،وخالل سنة  2010وصل مجموع ما مت أداؤه إلى  59.999,40درهم في
حني بلغ مقابل الكميات املستهلكة  52.147,08درهم .وينطبق نفس األمر على سنوات  2011و 2012حيث بلغ مقابل
الكميات املستهلكة ما قدره  38.316,96درهم و 54.520,85درهم على التوالي ،في حني مت أداء مبلغي  49.999,50درهم
و 59.996,12درهم.

4 .4أداء اجلماعة لنفقة في غياب ما يثبت اجناز اخلدمة مببلغ قدره  7.668,00درهما
قامت اجلماعة بأداء نفقة غير مبررة خالل سنة  2012مبا مجموعه  7.668,00درهما مما يعني أن اإلشهاد على صحة
إجناز اخلدمة مت بشكل غير سليم ،ويتعلق األمر بأداء احلوالة رقم  113بتاريخ  19أكتوبر  2011موضوع سند الطلب رقم
 13/2012بتاريخ  17شتنبر  2012املتعلق ببناء حائط سياج مببلغ قدره  189.912,60درهما .فقد أثبت املعاينة امليدانية أن
الكمية املنجزة من احلائط السياج هي  72,22متر مربع في حني أن الكمية املؤداة تصل إلى  85متر مربع ،أي بفرق يقدر
ب  12,78متر مربع.

5 .5املصالح اجلماعية ال تتوفر على مخزن جماعي وال متسك محاسبة مواد مما يخلق صعوبة في التأكد
من توريد بعض املقتنيات
إن اجلماعة ال تتوفر على مخزن وال متسك سجالت حملاسبة املواد تثبت فيها التوريدات املستلمة و/أو املسلمة .وال متسك
كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة ،تضبط فيها عمليات اخلروج والدخول من وإلى اخملزن .كما أنها
ال تتوفر على أدونات االستالم والتسليم املتعلقة بعدد من التوريدات واملنقوالت .وذلك خالفا ملقتضيات املواد  111و112
و 113من املرسوم رقم  2.09.441املشار إليه أعاله .ويحول غياب مخزن وسجل التخزين دون توفر معلومات أساسية
تتمثل في مراجع االقتناء والتسلم وكميات املدخالت واخملرجات من اخملزن واخملزون النهائي .وعليه فإن هذا اإلغفال ال يضمن
احلفاظ على املمتلكات اجلماعية حيث ال ميكن من مراقبة حقيقة التوريدات.

6 .6صعوبة التأكد من حقيقة إجناز مسلك في غياب التحديد الدقيق ملكان إجنازه في سند الطلب
قامت اجلماعة بأداء احلوالة رقم  74بتاريخ  16يوليوز  2012موضوع سند الطلب رقم  10/2012بتاريخ  11يونيو 2012
املتعلق بأشغال تهيئة وتوسيع مسلك باجلماعة القروية اسنادة مببلغ قدره  179.880,00درهما إال أنه لوحظ من خالل
اإلطالع على سند الطلب املذكور أن هذا األخير لم يشر بدقة إلى مكان إجناز هذا املسلك بل اكتفى باإلشارة إلى أن هذا
املسلك سيتم إجنازه باجلماعة القروية اسنادة مما يصعب معه التأكد من حقيقة إجناز العمل .
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7 .7اختالالت تتعلق بالصفقة رقم  BC/01/2007املتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بني
الطريق الساحلي ومركز جماعة اسنادة
في هذا اإلطار سجلت املالحظات التالية:
اإلشهاد على التسلم املؤقت بتاريخ سابق لتفادي تطبيق غرامات التأخير قدرها  78.667,98درهما
لوحظ من خالل تفحص الوثائق املتعلقة بهذه الصفقة وجود محضرين؛ يتعلق األول بالتسلم املؤقت ألشغال الصفقة
بتاريخ  31دجنبر 2007وهو التاريخ الذي يوافق نهاية أجل تنفيذ الصفقة احملدد في ثالثة أشهر كما تنص على ذلك املادة
 5-13من دفتر املقتضيات اخلاصة ،في حني يتمثل الثاني في محضر معاينة بتاريخ  28أبريل  ،2008أي بتأخير بلغ  118يوما
عن املدة املتعاقد بشأنها ،يقر مبوجبه أعضاء اللجنة بأنه قد مت إجناز املشروع طبقا للمواصفات املقررة بدفتر املقتضيات
اخلاصة وبأنه ،تبعا لذلك ،ميكن تسليم املشروع بصفة مؤقتة.
إن مصالح اجلماعة قامت باإلشهاد على االستالم املؤقت ألشغال الصفقة املذكورة بتاريخ  31دجنبر 2007في حني أن
معاينة انتهاء األشغال لم تتم إال بتاريخ  28أبريل 2008كما يفيد بذلك محضر املعاينة مما يدل على أن عملية اإلشهاد
على التسلم املؤقت ألشغال الصفقة متت قبل معاينة األشغال املنجزة ودون التحقق من مطابقتها جلميع االلتزامات
وقبل أن حتصر الكمية الكاملة لألشغال املنجزة فعليا في إطار الصفقة املذكورة ،مما يخالف مقتضيات املادتني  56و65
من دفتر الشروط اإلدارية العامة.
إن قيام مصالح اجلماعة باإلشهاد على التسلم املؤقت ألشغال الصفقة بتاريخ  31دجنبر ،2007الذي يوافق نهاية األجل
التعاقدي إلجناز الصفقة ،كان الهدف منه تفادي تطبيق غرامات التأخير على املقاول واملقدرة ب  78.667,98درهما.
قصور في مراقبة وتتبع األشغال
استنادا ألحكام املادة - 65الفقرة األولى -من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب
الدولة املصادق عليه مبوجب املرسوم رقم  2.99.1087الصادر في  4مايو  ،2000ال يتم تسلم املنشئات إال بعد إخضاعها،
على نفقة املقاول ،لعمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة األشغال جملموع التزامات الصفقة ،وال سيما للمواصفات التقنية.
كما تنص املادة  5-3من دفتر املقتضيات اخلاصة بالصفقة على أن عمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة األشغال جملموع
التزامات الصفقة تكون على نفقة املقاول وهي متضمنة في كلفة املشروع.
غير أنه ،من خالل مراجعة ملف الصفقة رقم  BC/01/2007املتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بني الطريق
الساحلي ومركز جماعة اسنادة تبني أنه ال يحتوي على تقرير املراقبة املنصوص عليه في املادة املشار إليها أعاله .كما ال
يتضمن امللف دفتر الورش الذي يعتبر الوثيقة الرسمية املستند إليها ألجل تقييم جدية وجناعة تتبع األشغال من طرف
املصالح اجلماعية.
عدم املطالبة بتسليم تصميم جرد املنشآت املنفذة بعد التسلم النهائي للصفقة
خالفا ملقتضيات املادة  16من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،التي
تنص على إرجاع الضمان النهائي ودفع االقتطاع الضامن أو اإلفراج عن الكفاالت التي تقوم مقامهما بعد تسليم
نائل الصفقة تصميم جرد املنشآت املنفذة ،لم تعمل مصالح اجلماعة على املطالبة بتسليم تصميم جرد املنشآت
املنفذة بعد تسلمها النهائي للصفقة رقم  BC/01/2007حيث قامت بإرجاع الضمان النهائي ودفع االقتطاع الضامن
دون تسلمها لهذا التصميم.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —إعمال مبدأ املنافسة بشكل سليم في جميع طلبيات اجلماعة ال سيما من خالل نشر البرامج التوقعية
للصفقات واالستشارة الكتابية للممونني؛
— —احلرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت واحترام تنفيذها لقواعد االلتزام بالنفقات واقتصار األداء على
الكميات املسلمة فعليا واعتماد محاسبة املواد؛
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— —التحديد الدقيق ألماكن ومحتويات األشغال املبرمجة وتتبع مختلف مراحل إجنازها وإخضاعها للمراقبة قبل
التسلم وتطبيق اجلزاءات عند االقتضاء ال سيما في حال عدم اإلدالء بتصاميم جرد املنشآت املنجزة أو التأخير
في اإلجناز.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسنادة
( نص مقتضب)
()...
جتدر اإلشارة إلى أن الرقعة الترابية للجماعة القروية اسنادة حوالي  169كلم ،²كلها مجال قروي .وأن اجلماعة القروية
اسنادة خالل العقدين األخيرين انخرطت في جميع البرامج الوطنية الهادفة إلى تنمية اجملال الترابي للجماعة وحتسني
ظروف عيش الساكنة ،حيث انخرطت في البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالكهرباء الشمولي ،وفي الشطر
الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية ،وفي البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب ،الشيء
الذي لم يترك للجماعة فرصة إجناز مشاريع استثمارية يكون لها الوقع اإليجابي املباشر في الرفع من مواردها املالية
الذاتية.
بخصوص مالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة ،سواء ما تعلق منها بتدبير املوارد املالية واملمتلكات
اجلماعية أو بتدبير النفقات العمومية ،فإن اإلدارة اجلماعية جلماعة اسنادة بعد دراستها جلميع هذه املالحظات ،وأخذها
بعني االعتبار للتوصيات الواردة بالتقرير في إطار تصحيح األوضاع املالية للجماعة وتكييفها مع املقتضيات القانونية
واملهنية ،وحتسني األداء املهني للمصالح اجلماعية ذات العالقة مبجال التسيير املالي حيث بعد الوقوف على الشق األول
من املالحظات ،تبني ما يلي:

أوال -تدبير املوارد املالية واملمتلكات اجلماعية
1 .1فيما يتعلق باملالحظات رقم ، 9 -7 6- 5- 4- 2- 1- :مالحظات وجيهة تؤكد واقع اجلماعة في هذا اجملال ،وذلك
كله راجع النشغال اجلماعة باملساهمة في البرامج الوطنية ،والتخفيف من حدة عطالة حملة الشواهد ،الشيء
الذي لم يترك اجملال للجماعة لنهج سياسة استثمارية متكن من إجناز مشاريع تساهم في الرفع من املوارد الذاتية
للجماعة ،كما أن الزلزالني الذين تعرضت لهما املنطقة خالل سنتي  1994و 2004أديا إلى خراب املمتلكات اجلماعية
خصوصا احملالت التجارية وكذا الدور السكنية ،الشيء الذي أدى إلى هجر هذه املمتلكات من طرف مكتريها ،وجل
هؤالء املكترين غادروا تراب اجلماعة وانقطعت أخبارهم, ،وأغلبهم توفي ،حيث لم جتد اجلماعة اخملاطب املباشر في
معاجلة وضعية أمالكها ،سواء تعلق األمر بتجديد العقود أو فسخها أو مراجعتها ،كما أن هذا املوضوع بات مشكال
يفرض على اجمللس اجلماعي تخصيص ميزانية لهدم هذه املمتلكات وجتنيبها مسؤولية إحلاق أضرار بالغير.
2 .2فيما يتعلق باملالحظة رقم  3املتعلقة بتأخر اجمللس اجلماعي في حتيني القرار اجلبائي ،خصوصا فيما
يتعلق بإضافة الرسم على عملية البناء ،فإن اجمللس اجلماعي مراعاة لعدم إقبال الساكنة على البناء مبركز اجلماعة،
ومن أجل تشجيعهم على البناء داخل مدار تصميم النموللمركز ،ارتأى تأخير إضافة الرسم على عملية البناء إلى
القرار اجلبائي إلى غاية متم شهر دجنبر .2011
 3 .3فيما يخص املالحظة رقم  8املتعلقة بعدم أداء منتوج كراء رخصة سيارة األجرة ،فإن املعني بهذا
الرسم لم يستجب لإلجراءات الروتينية التي قامت بها املصالح اجلماعية من أجل استخالص هذا الرسم ،وفي
إطار اتخاذ اإلجراءات الزجرية املناسبة في حق املدين للجماعة ،تبني بأن رخصة سيارة األجرة اجلماعية مسجلة في
اسم الرئيس السابق ،وعليه فإن اإلجراءات اإلدارية املتخذة هي في طور تصحيح هذه الوضعية من أجل استكمال
إجراءات إيقاف استغالل رخصة سيارة األجرة اجلماعية من طرف املدين ومتابعته من أجل أداء الديون املترتبة عليه.
4 .4فيما يخص املالحظة رقم  10املتعلقة باالختالل في تدبير املمتلكات املنقولة ،فإن املصالح اجلماعية
املكلفة مبسك سجل جرد املنقوالت ،عادة ما تضع األرقام على جميع املقتنيات اخلاصة بتجهيز اجلماعة باملنقوالت،
إال أنها تخصص للمقتنيات املتعددة املؤداة مببلغ واحد ضمن فاتورة واحدة نفس الرقم مذيل بالعدد الذي يفيد عدد
املقتنيات ،ألن سجل اجلرد يحمل إشارة ملبلغ الشراء ،وهذا املبلغ يكون كليا ،كما أن سجل اجلرد يحمل إشارة إلى
القسم أو املصلحة اجلماعية احملال عليها العتاد.كما أن اجلماعة كانت تعمل على جرد هذه املنقوالت بعد انتهاء
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الفترة الوالئية لكل رئيس ،حيث يتم إعداد محاضر للعملية وقرارات بتشطيب األدوات املتالشية( .).
ومن أجل تصحيح النقائص املتعلقة بتسيير املنقوالت اجلماعية مت أخذ توصيات اجمللس اجلهوي بوجدة بعني االعتبار،
حيث مت إعداد جميع السجالت والقوائم املناسبة لهذه العملية.

ثانيا -تدبير النفقات العمومية
قبل البدء في اإلجابة عن هذه املالحظات ،تنبغي اإلشارة إلى أن انخراط اجلماعة الترابية اسنادة في عملية التوظيف
املباشر من أجل تشغيل الشباب العاطل منذ سنة  1991إلى غاية متم سنة  ،2011لم تراعى في هذه العملية احلاجيات
املهنية لتسيير دواليب اإلدارة اجلماعية ،وإمنا كان يراعى خاللها اجلانب االجتماعي فحسب ،حيث مت إثقال كاهل ميزانية
اجلماعة مبصاريف موارد بشرية غير مؤهلة ،وفي غياب برامج التكوين املستمر متكن من حتسني مردودية هذه الفئة ،رغم
مأل اجلماعة لعدة استمارات تقترح من خاللها حاجة موظفيها إلى التكوين املستمر.
ولذلك فإن أغلب املالحظات املتعلقة بتدبير النفقات العمومية للجماعة ،لها عالقة مبا مت ذكره ،حيث أن اجلماعة ال تتوفر
على تقني متخصص في مجال التعمير أو مجاالت أخرى تهم جانب األشغال ،مما تضطر معه اجلماعة االعتماد على
موظفني يفتقرون إلى املهنية وتنقصهم التجربة.

1 .1فيما يخص املالحظة رقم  1املتعلقة بعدم إعمال مبدأ املنافسة بشكل سليم
جتدر اإلشارة في هذا اجملال إلى أن اجلماعة القروية اسنادة في جل معامالتها تلجأ إلى سندات الطلب طبقا ملا يسمح به
القانون في هذا اجملال ،حيث تتم استشارة ثالثة متنافسني في مجال اخلدمة التي تنوي اجلماعة االستفادة منها ،إال أنه
ينبغي االعتراف بشيء واحد هو أن السوق فيما يتعلق باملعامالت اإلدارية يفتقر إلى املتعاملني األكفاء ،وأن أغلب املوردين
مبدينة احلسيمة يخشون التعامل مع اجلماعات القروية نظرا لضعف االعتمادات املالية التي تخصصها هذه اجلماعات
لالقتناءات أو اخلدمات .وفي بعض احلاالت تتعامل مع أحدهم فتضطر إلى فسخ االلتزام لعدم كفاءته في اجملال الذي
تعاملت معه فيه .أما بخصوص تواريخ سندات الطلبات التي متت اإلشارة إليها في مالحظات اجمللس اجلهوي بوجدة ،فإن
ذلك يرجع لسهواجلهاز املكلف بإجناز عملية إعداد وتسديد احلواالت ليس إال.

2 .2بخصوص املالحظتني  2و 3املتعلقتني باستهالك الوقود والزيوت وكيفية تعامل اجلماعة مع هذه
النفقة
ينبغي اإلشارة إلى أنه في غياب مستودع لتخزين الوقود فإن اجلماعة تضطر إلى أمرين أحالهما مر ،وذلك إما أن تستهلك
قبل األداء أو أن تؤدي قبل االستهالك ،وعليه فإنني لن أدخر جهذا في إتباع الطريق الصحيح املناسب حلل هذه اإلشكالية.

3 .3بخصوص املالحظة رقم  4املتعلقة بأداء اجلماعة لنفقة في غياب ما يثبت إجناز اخلدمة مببلغ قدره:
 7.668,00درهم
فإن األمر يتعلق ببناء حائط سياج مبعايير تقنية معينة متت مراعاتها أثناء حفر األساس ووقت االنتهاء من إجناز اخلدمة،
إال أنه أثناء املعاينة امليدانية املشار إليها في املالحظة لم تتم معاينة جزء من احلائط الذي مت إجنازه مبقبرة اسنادة مبركز
اسنادة ،حيث مت بناء  13متر مربع من حائط املقبرة املنقض.

4 .4بخصوص املالحظة رقم  5املتعلقة بعدم توفر املصالح اجلماعية على مخزن جماعي وعدم مسكها
لسجالت احملاسبة فيما يتعلق بالتوريدات واملقتنيات
فإن املالحظة وجيهة مت أخذها بعني االعتبار حيث سيتم اقتراح هذا املشروع على أنظار اجمللس في القريب العاجل.
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5 .5بخصوص املالحظة رقم  6املتعلقة بصعوبة التأكد من إجناز مسلك في غياب التحديد الدقيق ملكان
إجنازه
فإن األمر يتعلق بإصالح مسلك يربط سوق سبت توفيست بالطريق اإلقليمية رقم  5207عبر نقطتني على مسافة 3,4
كلم ،حيث مت اإلغفال عن ذكر ذلك سهوا في سند الطلب.

6 .6وبخصوص املالحظة رقم  7املتعلقة باختالالت تتعلق بالصفقة رقم BC/01/2007
فإن األمر يتعلق بصفقة لتوسيع وتهيئة الطريق الرابطة بني مركز اجلماعة والطريق الساحلي ،أسندت عملية تتبع
أشغال اإلجناز فيها ملديرية التجهيز باحلسيمة ،وأن محضري التسليم ،األول املؤرخ في  2007 /12/ 31مؤقت والثاني املؤرخ
في  2008 /04 /28نهائي.
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اجلماعة القروية لعثامنة
)إقليم بركان(

أحدثت اجلماعة القروية «لعثامنة» إثر التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  .1992ويبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام
للسكان والسكنى املنجز في سنة  ،2004حوالي  15.493نسمة .ويتكون اجمللس اجلماعي من  15مستشارا جماعيا (يزاول
منهم حاليا  11عضوا فقط بعد عزل أربعة أعضاء) .وقد بلغت املداخيل اإلجمالية للجماعة في سنة  2012ما يقارب
 11مليون درهم ،بينما ناهز مجموع مصاريفها خالل نفس السنة حوالي ستة ( )06ماليني درهم .وقد قاربت النفقات
املتعلقة بأجور املوظفني واألعوان خالل سنة  2012ما قدره ثالثة ( )03ماليني درهم .وتشكل حصتها من الضريبة على
القيمة املضافة املورد األساسي للجماعة ،إذ متثل حوالي  83في املائة من مجموع مداخيل التسيير.

 I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير اجلماعة القروية لعثامنة عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت على اخلصوص بعض اجلوانب
املرتبطة بالنفقات والتعمير وتدبير اجملال.

أوال -النفقات اجلماعية
1 .1بخصوص مشروع بناء حمام جماعي
في إطار مشروع بناء حمام جماعي ،أبرمت اجلماعة الصفقتني رقم  2010 /04و ،2012/ 01على التوالي ،مع شركة «»C
مببلغ  517.236,00درهم ،ومع شركة « »Sمببلغ  500.300,00درهم ،فيما أسندت الدراسات املعمارية والتقنية تباعا إلى
املهندس املعماري «ح.ر» بواسطة العقدين رقم  2010/ 01و 2012/ 01مببلغ إجمالي يصل إلى  87.100,20درهم ،وإلى
مكتب الدراسات «س» بواسطة سندي الطلب رقم  1و 2مببلغ إجمالي يصل إلى  14.400,00درهم .وقد أفضى تفحص
الوثائق املرتبطة بهذا املشروع إلى تسجيل املالحظات التالية:
مباشرة عملية البناء دون احترام النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتعمير
لقد متت عملية البناء على جزء من قطعة أرضية مخصصة ملنطقة خضراء ودون رخصة ،مما يخالف مقتضيات املادتني
 40و 43من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير .كما أن هذا املشروع لم يعرض على أنظار اللجنة التقنية اخملتصة إلبداء
الرأي بشأنه واحلصول على موافقة األطراف األخرى املعنية ،وال سيما الوكالة احلضرية لوجدة ،مما يخالف مقتضيات
املادة  43املذكورة سلفا ،واملادة  32من املرسوم رقم  2.92.832لتطبيق القانون رقم  ،12.90واملادة  3من الظهير الشريف
رقم  1.93.51معتبر مبثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت احلضرية .وفضال عن ذلك ،فإن هذا املشروع لم يعرض للدراسة
على أنظار مصالح الوقاية املدنية إلبداء رأيها في مدى استجابته للمعايير الالزمة في مجال األمن والسالمة ،خاصة وأن
طبيعة هذا املرفق تستلزم ذلك.
إغفال إدراج أعمال أساسية بخصوص الصفقة رقم 2010/ 04
في إطار الصفقة رقم  ،2010/ 04مت إغفال إدراج األعمال املتعلقة باقتناء آلة تدفئة ،وجتهيز احلمام بنظام التسخني ،ووضع
نظام تصريف املياه املستعملة؛ وهي أعمال تعتبر حجر الزاوية بالنسبة ملشروع يتعلق ببناء حمام ،وإغفالها هو تقصير
جلي في اإلعداد لهذه الصفقة ،مما ال ينسجم واملبادئ العامة التي حتكم الصفقات العمومية .وكنتيجة لهذا التقصير،
اتخذت جلنة مختلطة قرارا بتاريخ  06يونيو  2011يقضي بوقف األشغال وبحصر وضعيتها ،كما طلبت هذه اللجنة
من املهندس املعماري إعداد دفتر شروط جديد ألجل إمتام األشغال .ومن جهة أخرى ،فقد عرفت هذه الصفقة تغييرات
كبيرة مقارنة مع ما كان مبرمجا ،أدت إلى التقليص من حجم األشغال بحوالي  43في املائة ،إذ انتقل هذا احلجم من
 517.236,00درهم إلى  294.337,20درهم .وقد همت هذه التغييرات جميع املنشآت بدون استثناء ،إذ تراوحت نسبة التغير
ما بني ناقص  %100وزائد .%111
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عدم احلسم في مصدر املياه التي ستستعمل لالستحمام وفي طريقة تدبيرها
لقد متت عملية التسلم املؤقت ألشغال الصفقة رقم  2012/ 01بتاريخ  26أبريل  .2013وبالرغم من ذلك ،فإن احلمام
وإلى غاية متم شهر يونيو  ،2013كان ما يزال غير مزود باملاء ،ولم تكن اجلماعة قد حسمت بعد في مصدر املاء الذي
سيستعمل ألجل االستحمام ،وال في طريقة تدبيره (تدبير مباشر ،تدبير من طرف الغير.)...وهو ما يكشف عن غياب رؤية
واضحة أثناء دراسة املشروع.
تقصير على مستوى مراقبة جودة أشغال الصفقتني رقم  2010/ 04و2012/ 01
تسلمت اجلماعة مؤقتا الصفقة رقم  2012/ 01دون إخضاع بعض منشآتها ،ال سيما نظام التسخني وآلة التسخني،
للتجارب للتأكد من صالحيتها ومدى احترامها للمعايير اجلاري بها العمل ،مما يعتبر تقصيرا من طرف املصالح اجلماعية
ومخالفا ملقتضيات املادة  65من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال .كما أن اجلماعة لم تتخذ
ما يكفي من اإلجراءات من أجل التأكد من جودة املواد املستعملة واألشغال املنجزة في إطار الصفقة رقم ،2010 /04
ومنها على اخلصوص الدراسة املتعلقة مبكونات اإلسمنت من نوع  ،B2والتجارب والتحاليل املتعلقة باإلسمنت املسلح
على مستوى «التعلية».
إصدار عدة أوامر بتأجيل األشغال في إطار الصفقة رقم 2012/ 01
إن تنفيذ هذه الصفقة قد اتسم بالبطء على اعتبار أن اإلعالن عن طلبات العروض مت بتاريخ  19يناير  ،2012في حني أن
التسلم املؤقت كان بتاريخ  26أبريل ( 2013أي بعد مرور ما يزيد عن  15شهرا) ،علما أن مدة اإلجناز قد حددت في ستة
أشهر ،كما أن مدة التأجيل جتاوزت  04أشهر .وقد أصدرت اجلماعة في إطار هذه الصفقة ثالثة ( )03أوامر بتأجيل األشغال،
منها اثنان جاءا بطلب من املهندس املعماري ،ألجل إعداد الدراسة املتعلقة بنظام التدفئة.
القيام بإصدار سند تسوية
مت إصدار سند الطلب رقم  2011/ 01بتاريخ  11مارس  ،2011في حني أن نتائج الدراسة التقنية ،موضوع هذا السند،
كانت متوفرة خالل شهر نونبر  ،2010مما يوحي بأن الشروع في الدراسة وإجنازها قد مت دون احترام قواعد االلتزام بالنفقات
العمومية وقبل إخضاعها للمراقبة املالية كما هو منصوص على ذلك في املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم 2-09-441
صادر في  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
الشروع في الدراسة املعمارية قبل إبرام العقد واملصادقة عليه
مت التوقيع على العقد رقم  2010/ 01بتاريخ  12مايو  2010ومتت املصادقة عليه بتاريخ  15يونيو  ،2010في حني مت ،مبوجب
هذا العقد ،إعداد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  2010/ 04املشار إليها سلفا ،قبل هذا التاريخ ،ذلك ،أن
اإلعالن عن طلبات العروض نشر بتاريخ  01مايو  ،2010مما يعتبر مخالفا ملقتضيات الفصل  15من العقد املذكور ،والذي
ينص على أن هذا العقد ال يكون صحيحا وقابال للتنفيذ إال بعد املصادقة علية من طرف السلطة اخملتصة .وينطبق
األمر ذاته على العقد رقم  2012/ 01املتعلق بإعداد الدراسة املتعلقة بإمتام أشغال احلمام ،حيث وقع بتاريخ  03يناير 2012
وصودق عليه بتاريخ  11مايو  ،2012في حني أن اإلعالن عن طلبات العروض املتعلقة بالصفقة رقم  2012/ 01قد نشر
بتاريخ  19يناير  ،2012وهو ما يعني أن إعداد الدراسة املذكورة ،التي على أساسها مت اإلعالن على طلب العروض املتعلق
بهذه الصفقة ،قد مت قبل املصادقة على العقد رقم .2012/ 01

2 .2تدبير الصفقات
أبرمت اجلماعة خالل الفترة املمتدة من  2010إلى  ،2012تسع ( )09صفقات مببلغ إجمالي يصل إلى  2,7مليون درهم .وقد
أفضى تفحص الوثائق املتعلقة بهذه الصفقات إلى تسجيل املالحظات التالية:
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بخصوص أشغال الطرقات وإصالح املسالك واملمرات اجلماعية
في هذا الصدد ،أبرمت اجلماعة ،على التوالي ،الصفقتني رقم  2009/ 01و 2010/ 03مببلغ  321.646,56درهم و484.536,00
درهم من أجل تهيئة مجموعة من املسالك واملمرات (القيام بعمليات احلفر ووضع طبقة القاعدة  ،)GNAوكذا القيام
بالتكسية املزدوجة .وقد لوحظ ،في هذا اإلطار ،ما يلي:
•بالنسبة للصفقة رقم 2010/ 03
— —عدم اإلدالء بشواهد تفيد القيام بأعمال مماثلة
أدلى نائل الصفقة بخمس ( )05شهادات تشير إلى األشغال التي أجنزها ،مسلمة من طرف املهنيني الذين أشرفوا على
إجناز األشغال املذكورة أو من طرف اإلدارات العمومية أو اخلاصة التي استفادت من هذه األشغال ،غير أن أي واحدة من هذه
الشهادات لم تشر إلى قيام صاحب الصفقة بأشغال في مجال التكسية املزدوجة ،مع العلم أنها متثل أزيد من ثلث
( )3/1حجم الصفقة ،باإلضافة إلى أن نظام االستشارة نص في الفقرة الثانية من فصله اخلامس على أن هذه الشهادات
يجب أن تتعلق بأشغال مماثلة لألشغال موضوع طلب العروض .إدالء صاحب الصفقة بجدولني لألثمان يتضمنان أثمانا
أحادية مختلفة
— —إدالء صاحب الصفقة بجدولني لألثمان بأثمان أحادية مختلفة
أدلى صاحب الصفقة بجدولني لألثمان يتضمنان أثمانا أحادية مختلفة ،كليهما موقعني من طرف أعضاء جلنة فتح
األظرفة ،مما يفقد مسطرة إسناد هذه الصفقة شفافيتها .ومن جهة ثانية ،وبالنظر إلى األثمان األحادية التي اعتمدت
في تصفية مستحقات الشركة ،فإن ثالثة أثمنة من أصل خمسة جاءت منخفضة بكيفية غير عادية ،وبالرغم من
ذلك لم يتم إعمال مقتضيات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388بتاريخ  05فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
— —عدم احترام املواصفات التقنية لبعض األشغال املنجزة
ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:
— —وضع طبقة قاعدة ذات سمك  11سنتمترا فقط بدال من  15سنتمترا املنصوص عليها في الصفقة؛
— —استعمال مستحلب من نوع  R 65بدال من زفت مسال من نوع CB 800 / 1400املنصوص عليه في الصفقة؛
— —عدم احترام نسب التعيير احملددة في الصفقة؛ فبالنسبة للطبقة األولى فإن نسبة التعيير احملددة في الصفقة
هي 1,3كلغ  /املتر املربع في حني أنها بلغت حسب نتائج التحليل 1,255كلغ  /املتر املربع ،أما بالنسبة للطبقة
الثانية فقد بلغت هذه النسبة على التوالي قيمتي  1,0كلغ  /املتر املربع و 1,250كلغ  /املتر املربع؛
— —حددت الصفقة درجة حرارة وضع الرابط ما بني  110و 125درجة مئوية ،في حني أن تقرير اخملتبر املؤرخ في 21
شتنبر  2010أشار إلى أن درجة حرارة الرابط لم تتجاوز  67درجة مئوية.
إن مجمل هذه التغييرات في املقتضيات املتعاقد بشأنها هي غير مبررة ،كما أنها تشكل إخالال مببدأ املنافسة وقد
تؤثر سلبا على جودة أشغال التكسية املنجزة ،عالوة على أنها غير مثبتة بواسطة أمر باخلدمة كما تفيد بذلك املادة
 9الفقرة  4من دفتر الشروط اإلدارية العامة -أشغال .وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار ،إلى أن املعاينة امليدانية ألشغال
التكسية املزدوجة قد أفضت إلى الوقوف على مجموعة من العيوب التي ظهرت على الطرقات التي شملتها هذه
األشغال ،علما بأن هذه األشغال لم تتسلم مؤقتا إال منذ تاريخ  28شتنبر :2010
— —عيوب شكلية في مسطرة «فسخ» الصفقة
حسب الوثائق املمسوكة من طرف مصالح اجلماعة ،فقد مت فسخ هذه الصفقة .إال أن اجلماعة لم حتترم املسطرة
املنصوص عليها في هذا اإلطار؛ فمن جهة أولى ،لم تصدر اجلماعة قرارا للفسخ واكتفت بإرسال رسالتني و«مقررا
باإلعذار» لصاحب الصفقة تدعوه من خاللها إلى إصالح العيوب التي ظهرت على األشغال املنجزة،.كما أن اجلماعة
راسلت بتاريخ  08أكتوبر  2012إحدى الوكاالت البنكية ألجل حجز الضمان النهائي .واحلال هاته ،فإن اجلماعة لم حتترم
املسطرة املنصوص عليها باملادة  70من دفتر الشروط اإلدارية العامة؛ إذ كان يتعني إصدار قرار للفسخ مقرون أو غير
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مقرون بحجز الضمان النهائي واالقتطاع الضامن .ناهيك عن كون حجز الضمان النهائي ،إذا ما مت التنصيص عليه في
صل وفقا للمسطرة املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
قرار الفسخ ،يجب أن يتم بناء على إصدار أمر باالستخالص ي ٌ َح َّ
•عدم احترام املواصفات التقنية لطبقة القاعدة بالنسبة للصفقة رقم 2009/01
لقد حدد الفصل  2من دفتر الشروط اخلاصة سمك طبقة القاعدة  GNAالواجب وضعها في  15سنتمترا ،في حني
أن املقاولة املكلفة باألشغال ،وضعت طبقة لم تتجاوز  10سنتمترات على مستوى عدة مسالك ،مما يعتبر تغييرا غير
مبرر في املقتضيات املتعاقد بشأنها وعامال قد يؤثر سلبا على جودة األشغال املنجزة ،كما أن هذا التغيير لم يتم إثباته
بواسطة أمر باخلدمة.
بخصوص أشغال الكهربة والتزويد باملاء الصالح للشرب
أبرمت اجلماعة ،في هذا الصدد ،عدة صفقات ،لوحظ بشأنها ما يلي
•عدم استجابة امللف اإلداري والتقني بشأن الصفقة رقم  2010/02لبعض مقتضيات مرسوم الصفقات
العمومية
أبرمت اجلماعة هذه الصفقة مببلغ  212.656,92درهم مع جتمع الشركتني « »Sو» »J.Bألجل كهربة بعض املساكن (مت
تعيني شركة « »Sكوكيل للتجمع) .حيث لوحظ ،في هذا اإلطار ،أن بعض وثائق امللف اإلداري املقدم من طرف الشركتني
املذكورتني ال تستجيب ملقتضيات املادة  83من املرسوم رقم  2.06.388آنف الذكر ،إذ أن الكفالة البنكية التي حتل محل
الضمان النهائي محررة في اسم شركة « »Sباعتبارها «صاحبة الصفقة ،دون اإلشارة إلى أنها قدمت في إطار جتمع ،كما
أن عقد االلتزام لم يعني صراحة وكيل التجمع.
ومن جهة أخرى ،لم يدل التجمع إال بشهادة وحيدة في اسم شركة « »Sمسلمة من طرف شركة «ك.س» حتمل تاريخ
 12مايو  ،2010تشير إلى أن «شركة « »Sأجنزت لفائدتها بواسطة عقد بالباطن أشغال كهربة من الصنف األول .غير أن
هذه الشهادة ال تتضمن مجموعة من العناصر املشار إليها في املادة  23من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر ( املبلغ،
اآلجال وتاريخ اإلجناز ،اسم وصفة املوقع على الشهادة ،تقييم األشغال املنجزة) إضافة إلى كونها لم حتدد بشكل دقيق
مكان اإلجناز.
•رفع اليد عن الكفالة البنكية قبل تكوين الضمان النهائي بالنسبة للصفقة رقم 2009/02
لقد أبرمت اجلماعة هذه الصفقة مببلغ  152.700,00درهم ألجل تزويد دوارين باملاء الصالح للشرب .وفي هذا اإلطار،
لوحظ أن اجلماعة قامت ،بتاريخ  08يناير  ،2010برفع اليد عن الكفالة البنكية التي تقوم مقام الضمان املؤقت لصاحب
الصفقة قبل تكوين الضمان النهائي املؤرخ في  14يناير 2010؛ وذلك خالفا ملقتضيات املادة  16من دفتر الشروط اإلدارية
العامة-أشغال.
•بالنسبة للصفقتني رقم  2010/01و2010/05
— —إغفال التنصيص على بناء خزان للماء
أغفلت الصفقة رقم  2010/01مببلغ  116.851,20درهم التنصيص على بناء خزان للماء على مستوى دوار «الضاوية»،
علما بأن بناء مثل هذه اخلزانات هو ضروري ألجل تزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب في ظروف مالئمة .ويعتبر هذا
اإلغفال تقصيرا في حتديد حاجيات اجلماعة ،كما أن الدراسة التي أجنزتها مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
قد نصت على وجوب إجناز هذا اخلزان .وفي هذا اإلطار ،مت عقد اجتماع بتاريخ  30غشت  2010لتدارس هذا املشكل ومت حترير
محضر في هذا الشأن يستفاد منه عدم حتمل مصالح املكتب املذكور ألي مسؤولية في حال عدم كفاية ضغط املاء.
— —تغيير في مواصفات األنابيب املستعملة
نصت الصفقة رقم  2010/05مببلغ  98.376,00درهم على أن األنابيب التي يتعني وضعها هي من نوع « ،»PVCفي حني أن
كال من دفتر الورش وتصميم جرد املنشآت املنفذة يشيران إلى أن األنابيب املستعملة هي من نوع « ،»PEHDوهي أنابيب
غير منصوص عليها بالصفقة أعاله .وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار ،إلى أن قرار التغيير مت اتخاذه بحضور صاحب الصفقة
وممثل عن مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،دون حضور ممثل اجلماعة .كما أن ملف الصفقة ال يشمل أي أمر
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باخلدمة يسمح بهذا التغيير .فضال عن ذلك ،فإن هذا التغيير يتعلق مبنشأة (توريد ووضع أنابيب املاء) متثل حوالي  28في
املائة من حجم الصفقة ،ومن شأنه –أي التغيير -أن يخل بتوازن الصفقة ومببدأ املنافسة.
— —غالبية األثمان األحادية املقترحة منخفضة بكيفية غير عادية
إن غالبية األثمان األحادية املقترحة من طرف صاحب الصفقة رقم  2010/05منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة،
فمن أصل  19ثمنا أحاديا واردا بجدول األثمان ،فإن ستة ( )06منها منخفضة بصفة غير عادية وثمانية ( )08منها مفرطة،
وبالرغم من ذلك لم يتم إعمال مقتضيات املادة  40من مرسوم الصفقات العمومية ،املتعلقة باملسطرة الواجب إتباعها
في مثل هذه احلاالت.
— —املنشآت املنجزة غير مستغلة
أظهرت املعاينات امليدانية أن املنشآت املنجزة في إطار الصفقة رقم  2010/05ال يتم استغاللها من طرف السكان وأنها
تعرضت لإلهمال مما أدى إلى تدهورها؛ وهو األمر الذي يدل على تقصير في حتديد احلاجيات قبل اإلعالن عن طلبات العروض.

3 .3تدبير الطلبيات العمومية بواسطة سندات الطلب
بلغ عدد سندات الطلب الصادرة خالل الفترة املمتدة من  2010إلى  87 ،2012سندا .وقد عرفت عملية االقتناء بواسطة
هذه السندات تسجيل مجموعة من املالحظات ،تتمثل خاصة فيما يلي:
نقائص على مستوى مسطرة االستشارة املتبعة وإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها
ال يتم تسجيل رسائل االستشارة مبكتب الضبط باجلماعة ،كما أن غالبيتها ال حتمل توقيع وخامت املتنافس الذي وجهت
إليه ،إضافة إلى أن هذه الرسائل ال حتدد أجال أقصى لتقدمي العروض املالية للمتنافسني ،فضال عن كون بعض امللفات ال
تتضمن رسائل االستشارة (حالة سند الطلب رقم  03بتاريخ  03فبراير  .)2010كما أن البيانات املتضادة حتمل في بعض
احلاالت تواريخ الحقة لتاريخ عملية فتح األظرفة ،كما هو الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم  03بتاريخ  12أبريل 2011
ورقم  01بتاريخ  2فبراير 2012؛
ومن جهة أخرى ،قامت اجلماعة بإصدار سندات طلب ألجل تسوية نفقات سبق إجنازها ،مما يخالف قواعد االلتزام
بالنفقات العمومية واملراقبة املالية املنصوص عليها في املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم  2-09-441بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ،ويعلق األمر بسندات الطلب ذات األرقام التالية،2011/01 :
و ،2011/03و ،2011 /17و ،2011 /18و ،2012 /05و.2012 /21
عدم احترام املسطرة القانونية فيما يتعلق باقتناء الوقود والزيوت
تشرع اجلماعة في استهالك الوقود قبل إصدار سندات الطلب ودون احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية وقبل
إخضاعها للمراقبة املالية كما هو منصوص على ذلك في املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم  2-09-441آنف الذكر؛
كما أن مجموع مبالغ الكميات املستهلكة خالل السنة يتجاوز مبلغ االعتمادات املفتوحة ،مما يخالف مقتضيات املادة 9
من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية ومجموعاتها ،وكذا مقتضيات املادة  49من املرسوم رقم
 2-09-441سالف الذكر .ففي سنة  2010على سبيل املثال ،مت استهالك ما يناهز  11.919لتر من الوقود ،منها  8.847لتر
شرع في استهالكها بتاريخ  14يناير  ،2010في حني مت إصدار سند الطلب بتاريخ  11فبراير  2010والتأشير على مقترح
االلتزام بتاريخ  10يونيو  ،2010إضافة إلى أن مجموع مبالغ الكميات املستهلكة البالغ  92.915,74درهم قد جتاوز مبلغ
االعتمادات املفتوحة احملددة في  70.000,00درهم.
اختالالت تتعلق بالنفقات املرتبطة باقتناء قطع الغيار واإلطارات املطاطية
قامت اجلماعة ،خالل سنة  ،2010بإصدار خمس حواالت متعلقة بقطع الغيار واإلطارات املطاطية وكذا بصيانة وإصالح
السيارات واآلليات مببلغ إجمالي وصل إلى  55.163,00درهم .وقد مت اإلشهاد على إجناز العمل من طرف عون عمومي

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

677

باجلماعة (يشغل مهمة سائق) ،دون أن يكون لديه أي علم بقطع الغيار التي مت تركيبها وال بأشغال الصيانة واإلصالح
التي مت القيام بها ،وذلك خالفا ملقتضيات املادتني  53و 68من املرسوم رقم  2.09.441سالف الذكر؛
ومن جهة أخرى ،فقد قامت اجلماعة في إطار احلوالة رقم  87بتاريخ  15مارس  2010بأداء أشغال صيانة أجنزت بتاريخ
 25مارس  ،2010أي أن إصدار األمر بالصرف جاء سابقا على إجناز اخلدمة ،مما يخالف مقتضيات املادة  69من املرسوم رقم
 .2-09-441كما قامت اجلماعة في إطار احلوالة رقم  390بتاريخ  15نونبر  2010باقتناء مجموعة من قطع الغيار تتعلق
بسيارة من نوع «بوجوبارتنر» علما أن هذه السيارة لم يتم اقتناؤها إال خالل متم شهر مايو  ،2010أي أن املدة الفاصلة
بني تاريخ الشروع في االستعمال وتاريخ تركيب قطع الغيار لم يتجاوز الستة أشهر إضافة إلى أن السيارة كانت ما تزال
في فترة الضمان.
اختالالت تتعلق بالنفقات املرتبطة باقتناء لوازم املكتب واملطبوعات
قامت اجلماعة ،خالل سنة  ،2010باقتناء لوازم املكتب واملطبوعات مببلغ إجمالي وصل إلى  .29.972,00وقد تبني ،في
هذا اإلطار ،أن تسلم لوازم املكتب مت بتواريخ سابقة عن تواريخ رسائل االستشارة والبيانات املتضادة ،مما يترتب عنه عدم
إعمال اجلماعة ملبدأ املنافسة املنصوص عليه باملادة  75من املرسوم رقم  2-06-388سالف الذكر .كما أن اجلماعة لم
حتترم قواعد االلتزام بالنفقات املنصوص عليها في املواد من  61إلى  65من املرسوم رقم  2-09-441آنف الذكر .إضافة إلى
ذلك ،فإن مقارنة اللوازم املبينة على سندات التسليم اجلزئي وتلك املبينة على فاتورات األداء أفضت إلى الوقوف على أداء
مبلغني غير مبررين بقيمة  12.406,00درهم و 2.959,00درهم لفائدة املوردين املعنيني.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —اإلعداد احملكم للمشاريع التي تنجزها اجلماعة وفق املعايير املتعارف عليها ،من خالل القيام بجميع الدراسات
الضرورية والتتبع الدوري للمشروع واالستعانة عند االقتضاء بدوي االختصاص؛
— —حتديد حاجيات اجلماعة بكل دقة واإلعالن عن الصفقات والبحث عن أفضل السبل التي متكن من تلبية هذه
احلاجيات ،ومن ضمان استغالل ناجع للمنجزات؛
— —إخضاع املنشآت املنجزة للتجارب والتحاليل وفق ما تقتضيه النصوص القانونية اجلاري بها العمل ،قصد
التأكد من استجابتها ملعايير اجلودة؛
— —العمل على حتديد حاجيات اجلماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات االقتناء ،وإعمال املنافسة قدر املستطاع
فيما يتعلق باالقتناء بواسطة سندات الطلب؛
— —اللجوء إلى استعمال الشيات فيما يتعلق باقتناء الوقود وصيانة السيارات واآلليات.

ثانيا  -التعمير وتدبير اجملال
إن املعاينات امليدانية وتفحص مجموعة من الوثائق ذات الصلة مبجال التعمير ،مكنت من الوقوف على عدة اختالالت
على جميع املستويات ،نورد فيما يلي أهمها:
التوقيع على وثائق إدارية دون صفة
قام الرئيس السابق للجماعة بتوقيع وثائق إدارية بعد صدور مرسوم يقضي بعزله عزله (املرسوم رقم  2-10- 589بتاريخ
 29ديسمبر ( 2010ج.ر رقم  5908بتاريخ  13يناير  ،))2011ويتعلق األمر مبجموعة من الوثائق املؤرخة فيما بني  14و 18يناير
 ،2011ومن جهة أخرى ،فإن النائب الثالث للرئيس السابق للجماعة وقع مجموعة من الوثائق املتعلقة مبجال التعمير
(رخص بناء ،رخص سكن ،شواهد تقسيم )...دون أن يكون حاصال على تفويض في املوضوع ،مما يخالف مقتضيات املادة
 55من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما وقع تتميمه وتغييره.
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منح رخصة غير قانونية
قامت اجلماعة بتسليم رخصة حتت مسمى «جتديد رخصة البناء» لفائدة السيد «م.ب» (رخصة رقم  )2011/26بتاريخ 20
دجنبر  ،2011علما أن تسليم هذا النوع من الرخص ال يستند على أي سند قانوني .فضال عن ذلك ،ومادامت اجلماعة قد
سلمت هذه الرخصة ولوحتت مسمى «جتديد رخصة البناء» فإنه كان يتعني عليها استخالص الرسم على عمليات البناء
واملقدر مبا مجموعه  11.680,00درهم.
عدم احترام مسطرة الترخيص بالبناء
قامت اجلماعة بتسليم بعض رخص البناء خالفا آلراء اللجنة اخملتصة بالبت فيها ،مما يعتبر مخالفا للقوانني واألنظمة
اجلاري بها العمل ال سيما مقتضيات املادة  43من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير واملادة  32من املرسوم رقم 2.92.832
الصادر بتطبيقه .ويتعلق األمر على سبيل املثال بالرخص ذات األرقام  ،2010/04و ،2010/02و 2010/08و.2010/19
عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق اخملالفني لقواعد التعمير
مت الوقوف ،من خالل املعاينة امليدانية ،على شروع مجموعة من األشخاص في عمليات بناء طابق أو أكثر دون رخصة ،أو
إدخال تغييرات جوهرية على مستوى التصاميم املرخصة ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  40من القانون رقم 12.90
املتعلق بالتعمير ،وقد بلغ عدد احلاالت املسجلة في هذا اإلطار  19حالة .ومن جانب آخر ،مت داخل النفوذ الترابي للجماعة
تشييد بناية تضم مقر دائرة أحفير وقيادة لعثمانة ،إضافة إلى سكنني وظيفيني دون احلصول على رخصة في املوضوع.
ومع ذلك ،لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات املنصوص عليها في املواد من  65إلى  70من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
اختالالت تتعلق مبنح رخص السكن واستغالل املباني
إن تدبير رخص السكن ال يستجيب في كثير من احلاالت للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل وال سيما املادة  55من
القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير .ويتجلى ذلك خاصة فيما يلي:
•منح رخص سكن بالرغم من عدم إمتام األشغال (من بني احلاالت املرصودة في هذا اإلطار رخص السكن ذات
األرقام التالية ،2010/02 :و ،2012/ 07و.)2011/01
•منح رخص سكن دون التحقق من أن املباني مطابقة لرخص البناء املمنوحة ،سواء بناء على معاينة تقوم
بها املصلحة اجلماعية اخملتصة أو باالستناد إلى شهادة املهندس املعماري الذي تولى إدارة األشغال ،أو أنه
يتم منح رخصة السكن بالرغم من أن محضر املعاينة يشير إلى أن املبنى غير مطابق للتصميم املرخص
(حالة رخص السكن ذات األرقام التالية ،2012/01 :و ،2010/02و ،2011/06و ،2011/01و ،2010/09و،2012/07
و .)2011/05كما أن رخص السكن غير املرفقة مبحاضر املعاينة املنجزة من طرف املصلحة التقنية للجماعة،
تتعلق في الغالب مببان غير مطابقة للتصاميم املرخصة.
تنامي البناء غير القانوني
تعرف اجلماعة تناميا للبناء غير القانوني يتجلى من خالل التزايد املستمر حلاالت مخالفات البناء من سنة ألخرى .فقد
انتقل عدد الشكايات احملالة على النيابة العامة اخملتصة من  85خالل سنة  2010إلى  127خالل سنة  2011و 138خالل
سنة  .2012كما أن املعاينات امليدانية أفضت إلى الوقوف على ظهور عدة «جتمعات سكنية» ال حتترم فيها الشروط
والضوابط القانونية للبناء .فعلى سبيل املثال ،يقوم مجموعة من السكان بتشييد مبان غير مرخصة على مستوى
دوار «ب» ،الذي هو في حقيقة األمر جتزئة غير مرخص لها متتد على مساحة أربعة ( )04هكتارات .وجدير بالذكر إلى
أنه وبالرغم من بعض اإلجراءات املتخذة من طرف اجلماعة ،في هذا اإلطار ،كان آخرها تقدمي شكاية إلى النيابة العامة
اخملتصة حتت عدد  87بتاريخ  05مارس  ،2009فإن عمليات البناء قد استمرت بهذه «التجزئة» غير املرخصة ،وهو ما تؤكده
اخملالفات التي مت رصدها من طرف املصالح اجلماعية والتي بلغ عددها  20مخالفة خالل الفترة .2011-2009
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رصد ممارسات مخالفة لقوانني التعمير
تتمثل هذه املمارسات على اخلصوص فيما يلي:
— —عدم إمتام مسطرة زجر اخملالفات املرتبطة مبجال التعمير ( 12حالة خالل سنة  2010وحالة واحدة خالل سنة ،)2012
إذ مت االكتفاء بإعداد محاضر املعاينة دون إيداع شكوى لدى وكيل امللك اخملتص ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  66من
القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير.
— —منح رخص السكن لبعض األشخاص الذين بوشرت ضدهم إجراءات ضبط وزجر اخملالفات(حالتا «ج.ع وع.ب» و»ع.ع»
اللتني منحت لهما على التوالي رخصتي السكن رقم  2010/09و.)2011/01
— —سلمت اجلماعة في بعض احلاالت شواهد إدارية لربط بعض املباني غير القانونية بشبكة الكهرباء .وألجل ذلك يتم
حترير هذه الشواهد في اسم أحد أفراد عائلة اخملالف (زوجته ،ابنه ،والدته )...الذي بوشرت ضده إجراءات ضبط وزجر
مخالفات التعمير .وتشكل هذه املمارسة حتايال على القانون وتشجيعا صريحا على البناء غير القانوني .ويبلغ عدد
احلاالت التي مت الوقوف عليها في هذا اإلطار سبع ( )07حاالت.
وتأسيسا على ما سبق فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل في مجال التعمير ،خاصة في مجاالت منح رخص
البناء والسكن والتجزيء والقسمة؛
— —التوقف عن منح الرخص املسماة «رخص التجديد» لعدم قانونيتها؛
— —دعم آليات رقابة عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة ،واحترام مسطرة زجر اخملالفات املعمول بها
في هذا اإلطار ،واالقتصار على منح شواهد التخلي عن املتابعة للحاالت التي تستجيب للنصوص القانونية
اجلاري بها العمل.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للعثامنة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال :النفقات اجلماعية
1 .1مشروع بناء احلمام اجلماعي
مباشرة عملية البناء دون احترام النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتعمير
مت بناء احلمام اجلماعي على بقعة أرضية محاذية ملقر النادي النسوي الذي مت بناؤه على جزء من قطعة أرضية فارغة
وغير مهيأة ،مخصصة في األصل حسب تصميم التجزئة املسماة األنتصار  2كمساحة خضراء؛ وقد اتخذت املصالح
اجلماعية كافة اإلجراءات من أجل إصدار رخصة البناء ،إذ مت عرض ملف مشروع البناء على اللجنة التقنية اخملتصة من
أجل الدراسة وإبداء الرأي مبا فيها مصالح الوكالة احلضرية والوقاية املدنية بتاريخ  17غشت  ، 2010إذ مت تأجيل البت فيه
من طرف الوكالة احلضرية للمرة األولى قبل عرضه للمرة الثانية بتاريخ -31غشت  ، 2010إذ تقرر هذه املرة إرجاع امللف
للجماعة لكونه تنقصه بعض الوثائق ،وحيث إنه قبل ذلك وبتاريخ  18غشت  2010متت مراسلة السلطة اإلدارية احمللية
بشأن دعوة جلنة إدارية لالجتماع خصص الختيار البقعة األرضية التي ستأوي مشروع احلمام اجلماعي ،إذ متت دعوة كل
من مصالح الوكالة احلضرية ،املفتشية اجلهوية لإلسكان والتعمير والتنمية اجملالية وإدارة األمالك اخملزنية ومصلحة
املسح الطبوغرافي واخلرائطية ومصلحة الشرطة اإلدارية واملمتلكات اجلماعية بالعمالة وحيث إن هذا االجتماع لم
ينعقد رغم توصل املصالح املذكورة ببرقية السيد العامل عدد  3088بتاريخ  23غشت  2010من أجل حضور أشغال
اللجنة اإلدارية املذكورة .وأمام هذا األخذ والرد وطول انتظار الساكنة إلخراج املشروع إلى حيز الوجود  ،قرر السيد رئيس
اجمللس السابق إعطاء انطالق أشغال إجناز هذا املشروع وبناء احلمام اجلماعي على البقعة األرضية املقترحة إليوائه.
إغفال إدراج أعمال أساسية بخصوص الصفقة رقم 2010 /04
لم يتم إدراج األعمال املتعلقة باقتناء آلة التدفئة ،وجتهيز احلمام بنظام التسخني ووضع نظام تصريف املياه املستعملة
في إطار الصفقة  2010/ 04لكون االعتمادات املالية املبرمجة من طرف اجمللس لهذا املشروع البالغة  600.000,00درهما
كانت تهم فقط أشغال البناء الكبرى  ،وبالتالي فإن عدم إدراج األعمال املذكورة في كناش التحمالت املتعلق بالصفقة
املذكورة لم يكن في الواقع نتيجة إغفال ،بل كان نتيجة سوء تقدير وعدم دراية باملواصفات التي يتطلبها بناء احلمام ،إذ
لم يتبني للمصالح اجلماعية املعنية أن نظام التسخني يدخل ضمن أشغال البناء إال بعد أن كانت أشغال البناء الكبرى
قد قطعت أشواطا متقدمة ،هذا وحيث أن األشغال املتعلقة بهذا النظام غير منصوص عليها بكناش التحمالت فقد
مت إصدار قرار بإيقاف أشغال البناء في أطار جلنة مختلطة بتاريخ  06يونيو  2011بعد حصر وضعيتها على أن يعهد
إلى املهندس املعماري بإعداد كناش حتمالت جديد تدرج فيه أشغال بناء التسخني وتصريف املياه املستعملة ووضع آلة
التسخني .ولإلشارة فقد قد قدر حجم األشغال املنجزة في إطار هذه الصفقة ب  % 57أي ما يعادل  294.337,20درهما
مت أداؤها للمقاول نائل هذه الصفقة دون تسجيل أية مطالبة منه في هذا الشأن.
عدم احلسم في مصدر املياه التي ستستعمل لالستحمام وفي طريقة تدبيرها
لم يتم تزويد احلمام اجلماعي باملاء رغم التسليم املؤقت إلشغال الصفقة رقم  2012/ 01إذ كانت اجلماعة تنتظر انتهاء
مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب من إجناز مشروع توسيع الشبكة مبركز لعثامنة وتوفير الصبيب الضروري
لتشغيل احلمام في أحسن الظروف ،كما أن اجلماعة كانت بصدد برمجة إجناز ثقب مائي باحملاذاة مع بناية احلمام لتدعيم
صبيب شبكة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب في حالة انخفاضه أو تعويضه في حالة انقطاعه.
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تقصير على مستوى مراقبة جودة أشغال الصفقتني  2010 /04و2012 /01
اكتفت مصالح اجلماعة بخصوص الصفقة  2012 /01بشهادة الضمانة التي أدلى بها املقاول بخصوص آلة التسخني
أثناء تسليمها ألشغال الصفقة على أن يتم إخضاعها ونظام التسخني للتجارب الضرورية  ،على نفقة املقاول ،من
طرف املهندس املعماري ومكتب الدراسات واملصالح اجلهوية للطاقة واملعادن بوجدة  ،ولإلشارة فإن املصلحة اجلهوية
للطاقة واملعادن عاينت آلة التسخني ونظام التسخني واعتبرت أنهما يستجيبان للمعايير اجلاري بها العمل،أما بخصوص
الصفقة رقم  04/2010فقد مت إغفال مطالبة املقاول بإجراء التجارب املنصوص عليها في كناش املقتضيات اخلاصة
املتعلقة بدارسة مكونات االسمنت من نوع  B2قبل بداية الورش .أما عدم مطالبة املقاول بإجراء التجارب والتحاليل
املتعلقة باالسمنت املسلح على مستوى التعلية  ،فذلك يرجع إلى كون علوالسور لم يتجاوز مترا واحدا.
إصدار عدة أوامر بتأجيل األشغال في إطار الصفقة رقم 2012/ 01
نظرا لعدم التنصيص على نظام التسخني بكناش املقتضيات اخلاصة املتعلقة مبشروع بناء احلمام اجلماعي وحيث أن
وضع هذا النظام يدخل ضمن األشغال الكبرى بل يعتبر حجر الزاوية في هذا املشروع ،فقد كان من الضروري إصدار عدة
أوامر بتأجيل األشغال بدءا بإيقاف األشغال أوال ثم إلعداد دراسة جديدة وكناش حتمالت جديد يأخذ بعني اإلعتبار األعمال
التي لم تكن مبرمجة مبا فيها نظام التسخني ،وكذا اقتناء ووضع آلة التسخني ،إضافة إلى وضع نظام لتصريف املياه
املستعملة ،فقد نتج عن هذه األسباب كلها بطئ تنفيذ هذه الصفقة وتأخير في إجناز هذا املشروع أيضا.
القيام بإصدار سند تسوية
مت إجناز الدراسة التقنية من قبل مكتب الدراسات «س» الذي رست عليه الصفقة رقم  2011/ 01خالل جلسة فتح
األظرفة املنعقدة بتاريخ  30نونبر  2010إال أنه نظرا لتزامن هذه الصفقة مع نهاية السنة املالية  2010وأمام كثرة
انشغاالت املصلحة املكلفة باحلسابات بخصوص عمليات حصر حسابات السنة املالية  2010وإعداد مختلف الوثائق
احملاسبية ،فإنها لم تتخذ اإلجراءات املتعلقة بااللتزام بالنفقات وإصدار سند الطلب ذي الصلة إال بعد دخول السنة
املالية  2011حيث متت تسوية هذه الوضعية بتاريخ  11مارس . 2011
الشروع في الدراسة املعمارية قبل إبرام العقد واملصادقة عليه
كان إلغالق احلمام اجلماعي القدمي (آيل للسقوط) والتوقف عن أداء خدماته للساكنة أثر سلبي على تدبير ملف مشروع
احلمام اجلماعي اجلديد (موضوع الصفقة رقم  )2010 /04ذلك أنه أمام ضغط الساكنة على إخراج هذا املشروع إلى
حيز الوجود والذي استغرق فترة إعداد امللف املتعلق به ( توفير االعتمادات الالزمة وإعداد امللف التقني واإلعألن عن
الصفقة )....،وقتا طويال ،وحيث أن اإلسراع في إجناز هذا املشروع كان هو الهاجس الوحيد بالنسبة للمكتب املسير
آنذاك ،فقد اكتفى هذا األخير في البداية بتوفير دفتر الشروط اخلاصة لإلعألن عن طلب العروض ربحا للوقت على أن تتم
إجراءات إعداد العقد والتوقيع واملصادقة عليه الحقا ،وهذا ما مت أيضا ولنفس األسباب بالنسبة للدراسة املتعلقة بإمتام
أشغال بناء احلمام اجلماعي ( الصفقة رقم  )2012 /01التي كانت قد توقفت لألسباب السالفة الذكر حيث مت إعداد دفتر
الشروط اخلاصة واإلعألن عن طلب العروض بتاريخ  19يناير ، 2012في حني لم تتم املصادقة على العقد املبرم مع املهندس
إال بتاريخ  11مايو . 2012

2 .2تدبير الصفقات
أشغال الطرقات وإصالح املسالك واملمرات اجلماعية املتعلقة بالصفقة رقم 2010/ 03
•عدم اإلدالء بشواهد تفيد القيام بأعمال مماثلة
رغم أن نائل هذه الصفقة لم يدل بشهادة تفيد أنه قام بأشغال في مجال التكسية املزدوجة وبالنظر إلى حجم األشغال
موضوع هذه الصفقة التي لم تتعدى  1150متر مربع  ،وحيث أن هذه الشركة هي التي تقدمت بعرض أقل  ،فقد تقرر
منح هذه املقاولة فرصة للقيام بهذه األشغال .أما بخصوص اعتماد أثمنة أحادية منخفضة بكيفية غير عادية في
تصفية مستحقات الشركة  ،كذلك يرجع إلى كون مصالح اجلماعة املكلفة بالصفقات كانت تعتمد األثمنة اإلجمالية
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في عملية احتساب العروض املالية املقدمة وليس األثمنة األحادية ،وهكذا فقد مت اعتماد العرض املالي اإلجمالي لنائل
الصفقة رقم  2010 /03الذي لم يتجاوز  %18.54في منحه هذه الصفقة.
•عدم احترام املواصفات التقنية لبعض األشغال املنجزة
مت تغيير سمك طبقة القاعدة  GNCالواجب وضعها من  15سنتمتر إلى  11سنتمتر بعدما تبني أثناء إجناز األشغال أن
وضعية الطريق موضوع اإلصالح ال تستدعي مثل هذا السمك  ،أي  15سنتم  ،بحيث لو مت وضع هذا السمك لتسبب
ذلك في تسريب مياه األمطار إلى األزقة املتقاطعة مع هذه الطريق ،وبالتالي إلى املنازل اجملاورة ،علما أن مركز لعثامنة
ال يتوفر على نظام لصرف مياه األمطار ،وبالتالي فكان ضروريا أن يتم التقليص من سمك طبقة القاعدة إلى  11سنتم
علما أن هذا التغيير لم يكن ليؤثر سلبا على جودة األشغال لكون أرضية الطريق موضوع الصفقة كانت مهيأة وصلبة.
أما بخصوص استعمال الزفت املستحلب من نوع  R 65بدال من الزفت املسال من نوع  800/1400 CBفهذا يرجع فقط
إلى خطأ في التقرير اخملتبري  ،إذ بدال من اإلشارة إلى إجراء خبرة على الزفت املسال وهو املطابق مع ما هو منصوص
عليه في كناش التحمالت  ،متت اإلشارة خطأ إلى إجراء اخلبرة على الزفت املستحلب  ،وهو ما تداركه اخملتبر نفسه فيما
بعد فتم تعويض التقارير األولى للخبرة بتقارير أخرى بعد تصحيح اخلطأ املادي املذكور  ،وبالتالي فلم يكن يتعلق األمر
باستبدال زفت مسال بزفت مستحلب.
أما بخصوص ظهور بعض العيوب على الطرقات التي شملتها هذه األشغال فيرجع إلى غزارة األمطار التي عرفتها
املنطقة خالل هذه السنة ولعدم وجود قنوات لصرف مياه األمطار خاصة مبركز لعثامنة مما نتج عنه تآكل بعض جوانب
هذه الطرقات.
•عيوب شكلية في مسطرة فسخ الصفقة
إن عدم امتثال املقاول نائل الصفقة رقم ( ) 2010 /03لألوامر املوجهة إليه من طرف اجلماعة ،من أجل إصالح العيوب
التي ظهرت باألشغال املنجزة بواسطة رسالتي بتاريخ  21أكتوبر 2011وبتاريخ  19مارس  2012ومقرر باإلعذار بتاريخ 16
أبريل  ،2012مت اعتباره من قبل مصالح اجلماعة املعنية مبثابة قرار لفسخ العقدة  ،وقد عبرت على نيتها بذلك مبراسلتها
لوكالة البنك الشعبي من أجل حجز الضمان النهائي وتعمل اجلماعة حاليا على إصدار أمر بالدخل من أجل حتصيل
الضمان النهائي وفق املسطرة املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
•عدم احترام املواصفات التقنية لطبقة القاعدة بالنسبة للصفقة رقم 2009 /01
مت استبدال سمك طبقة القاعدة  GNAمن سمك  15سنتمتر إلى  10سنتمتر بعد التشاور مع أعضاء املكتب املسير
وبطلب من بعض السكان املستفيدين باملشروع ،إذ بعد املعاينة تبني أنه بتقليص سمك طبقة القاعدة من  15سنتمتر
إلى  10سنتمتر سيتم تهيئة مسافة طولية تقدر ب  570متر بدال من  500م املتعاقد بشأنها  ،وبالتالي الرفع من عدد
املستفيدين من هذه الطريق ،وقد مت اإلتفاق على إجناز هذه التغييرات مع املقاول ومع ممثل الساكنة املستفيدة في
محضر مت إجنازه وتوقيعه من جميع األطراف املتدخلة.
أشغال الكهربة والتزويد باملاء الصالح للشرب
•عدم استجابة امللف اإلداري والتقني بشأن الصفقة رقم  2010 /02لبعض مقتضيات مرسوم الصفقات
العمومية
حيث ألول مرة تتوصل اجلماعة مبلف عرض أثمان باسم جتمع يضم شركتني وما دام هذا التجمع هو جتمع بالتضامن فقد
مت االقتصار على التأكد من تقدمي الضمان النهائي من أحد أعضاء التجمع دون اإلكتراث بضرورة التنصيص على أنه قدم
في إطار هذا التجمع ,وكذا بالنسبة للتنصيص على تعيني وكيل التجمع في عقد االلتزام مادام أن هذا العقد مت التوقيع
عليه من طرف عضوي التجمع  ،أما بخصوص االكتفاء بالشهادة الوحيدة  ،في اسم شركة» »Sألحد أعضاء التجمع
املسلمة من قبل شركة تدعى «ك.س» التي أجنزت لفائدة هذه األخيرة أشغال كهربة في الصنف األول  .فبالرغم من
نقص املعلومات بهذه الشهادة فقد مت التركيز على التجربة التي تكون هذه الشركة قد اكتسبتها من خالل إجناز أشغال
مماثلة تتعلق بأشغال كهربة الصنف األول بإحدى التجزئات بوجدة.
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•رفع اليد عن الكفالة البنكية قبل تكوين الضمان النهائي بالنسبة للصفقة رقم 2009 /02
إن اإلفراج عن الكفالة البنكية (الضمان املؤقت) قبل اإلدالء بالضمان النهائي قد مت دون قصد إذ كان ذلك نتيجة عدم
دراية املصلحة املعنية ،وقد متت إثارة انتباه هذه املصلحة آنذاك إلى خطورة هذه الهفوة لتفادي الوقوع فيها مستقبال.
•إغفال التنصيص على بناء خزان للماء في إطار الصفقة رقم 2010 /01
مت بناء سقاية عمومية لتزويد سكان دوار الضاوية باملاء الصالح للشرب دون إجناز اخلزان املائي املنصوص عليه في الدراسة
املنجزة من قبل املكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتفادي النقص في الصبيب ،وذلك لكون االعتمادات املالية ألجناز
هذا املشروع (مع إدماج أشغال بناء اخلزان املائي) لم تكن كافية ،إذ مت االكتفاء ببناء السقاية دون اخلزان املائي علما أنه
مت الشروع في استغالل هذه السقاية العمومية دون أن يطرح أي مشكل على مستوى الضغط وتوفر صبيب املاء الذي
كانت تتخوف منه مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
•تغيير في مواصفات األنابيب املستعملة في إطار الصفقة رقم 2010 /05
إن عدم توفر األنابيب من نوع  PVC DN50 PN16في األسواق بشكل غير مسبوق ترتب عنه استبدالها بأنابيب PEHD
 DN 50 PN 16باقتراح من مصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أعد الدراسة املتعلقة باملشروع وموافقة
مصالح اجلماعة واملقاول املكلف باألشغال ،علما أن أنابيب  PEHDأكثر جودة من أنابيب  PVCحسب ذوي االختصاص،
هذا ولم يتم إصدار أي أمر باخلدمة يسمح بهذا التغيير ما دام أن كل األطراف املتدخلة قد وافقت على هذا التغيير.
•غالبية األثمان األحادية املقترحة منخفضة بكيفية غير عادية
إن إعمال املصلحة اجلماعية املكلفة بالصفقة العمومية ملعيار العرض املالي اإلجمالي لألشغال موضوع الصفقة رقم
 05/2010الذي لم يتجاوز  18.07في املائة مما جعلها ال تنتبه إلى إمكانية جتاوز بعض األثمنة األحادية ال  25املنصوص
عليها في املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية.
•املنشآت املنجزة غير مستعملة في إطار الصفقة 2010 /05
إن تدهور وضعية السقاية العمومية املنجزة في إطار الصفقة رقم  2010 /05كان بسبب اإلهمال الذي تعرضت له بعد
أن مت إغالقها للفترة التي حلقت استقالة احلارس مسير هذه السقاية الذي مت تعيينه من قبل املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب بتزكية من اجلماعة.
•نقائص على مستوى مسطرة االستشارة املتبعة وإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها
كانت املصالح اجلماعية املكلفة بالطلبيات العمومية ( سندات الطلب ) تكتفي بتأريخ رسائل االستشارة وحفظها دون
تسجيلها مبكتب الضبط ،وبالتالي لم تكن لها نية إقصاء أي متنافس ،وقد مت تنبيهها مع ذلك إلى هذا اخلطأ بحيث
تقوم حاليا بتسجيل جميع رسائل االستشارة املوجهة إلى جميع املتنافسني مع حتديد أجل أقصى لتقدمي العروض
املالية للمتنافسني .أما بخصوص التناقض احلاصل في ورود تواريخ الحقة ببعض البيانات املتضادة لتواريخ فتح األظرفة
فقد كان خطأ ماديا ليس إال  ،أما بخصوص إصدار اجلماعة لسندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها كسندات
الطلب ذات األرقام  2011/ 1و 3/11و 17/11و18/11و 05/12و ، 21/12فقد مت تأسيس هذه املالحظة انطالقا من بعض األرقام
اخلاطئة بسجل التوريدات املمسوك من طرف تقني يفتقد إلى التجربة في مجال احملاسبة املادية  ،وبالتالي فإن سندات
الطلب املشار إليها لم تكن لتسوية نفقات منجزة كما تبني ذلك من خالل الوثائق احملاسبية املتعلقة بها املمسوكة
لدى شسيع النفقات.
•عدم احترام املسطرة القانونية فيما يتعلق باقتناء الوقود والزيوت
حيث لم يشرع فعليا في تطبيق مراقبة االلتزام بالنفقات بالنسبة للجماعة القروية للعثامنة من طرف القابض إال
ابتداء من شهر مايو  2010فقد كانت تتم عملية توريد الوقود والزيوت بواسطة سند طلب بعدما تكون اجلماعة أحيانا
قد شرعت في استهالك جزء منها ،ويرجع ذلك غالبا إلى عدم توصل اجلماعة آنذاك باالعتمادات املالية احملولة إليها من
قبل الدولة ( )TVAفي وقتها املناسب ،مما كان يضطرها إلى تأجيل إصدار سند الطلب إلى حني التوفر على االعتمادات
املالية الالزمة ،أما وقد جتاوزت مجموع مبالغ الكميات املستهلكة برسم سنة  2010البالغ  92.915.74درهم مبلغ
االعتمادات املفتوحة بامليزانية احملدد في 70.000.00درهم ،فيرجع ذلك إلى تزايد وتيرة استغالل اآلليات سواء اململوكة
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للجماعة أو املوضوعة رهن إشارتها في إجناز بعض األشغال اإلضافية املتعلقة بالنظافة والتزيني وذلك مبناسبة الزيارات
امليمونة املتكررة لصاحب اجلاللة نصره اهلل لهذا اإلقليم عامة ولهذه اجلماعة بصفة خاصة ،مما كان يضطرها إلى اقتناء
كميات من الوقود دون إصدار سند طلب ،وذلك لكون االعتمادات املالية املفتوحة مبيزانية  2010كانت قد استنفذت،
وبالتالي بقيت اجلماعة مدينة للممون بفرق بلغ  22.915.74درهما مت أداؤه له خالل .2011
•اختالالت تتعلق بالنفقات املرتبطة باقتناء قطع الغيار واإلطارات املطاطية
إن عملية اقتناء قطع الغيار واإلطارات املطاطية كان يقوم بها السيد رئيس اجمللس السابق ،في حني أن عملية تركيبها
وكذا أشغال الصيانة واإلصالح كان يتولى القيام بها عون عمومي مت تعيينه من طرف الرئيس ملا كان يحظى لديه من
ثقة.
أما بخصوص إجناز بعض أشغال الصيانة في تاريخ الحق إلصدار األمر بالصرف ( احلوالة رقم  87بتاريخ  15مارس ،) 2010
فتجدر اإلشارة إلى أن أشغال الصيانة قد أجنزت بتاريخ  25فبراير  2010وليس  25مارس  2010كما ورد في مالحظة اجمللس
اجلهوي للحسابات ،كما تبني من خالل محضر تسلم األشغال املوقع بتاريخ  25فبراير.2010
أما فيما يخص تركيب قطعة غيار Courroie de distributionللسيارة من نوع بوجوبرتنير خالل مدة لم تتجاوز ستة
أشهر من تاريخ الشروع في استعمالها ،قد يكون ذلك راجع إلى كثرة تنقالت الرئيس من وإلى مدينة الرباط بواسطة
هذه السيارة وهو ما قد يكون داعيا إلى استبدال هذه القطعة  C.Dﻹهتالكها خالل هذه املدة الزمنية.
•اختالالت تتعلق بالنفقات املرتبطة باقتناء لوازم املكتب واملطبوعات
إن املصالح اجلماعية املكلفة بالتوريدات لم تكن تولي األهمية الالزمة لتاريخ تسلم لوازم املكتب واملطبوعات مما نتج عنه
وضع تاريخ تسلم لوازم املكتب واملطبوعات املقتناة سنة  -2010سهوا -قبل تاريخ رسائل االستشارة والبيانات املتضادة.
أما ولم يتم تبرير مبلغني ماليني األول بقيمة  12.406.00درهما والثاني بقيمة  2.959.00درهما فذلك ألن هذين املبلغني
يشكألن فقط الفرق بني مبالغ الفاتورات املؤداة ومبالغ سندات التسلم اجلزئية التي كان قد ضاع عدد منها قبل إجراء
عملية مراقبة التدبير من قبل اجمللس اجلهوي للحسابات ،وقد مت تبرير هذا الفرق بإدالء السيد الرئيس السابق للمجلس -
في إطار تعقيبه على هذه املالحظة -بنسخ من سندات التسلم اجلزئية املطابقة واملسلمة له من طرف املوردين املعنيني.

ثانيا  :التعمير وتدبير اجملال
1 .1التوقيع على وثائق إدارية بدون صفة
إن إقدام السيد الرئيس السابق للمجلس على التوقيع على وثائق إدارية خالل الفترة املمتدة من  14إلى  18يناير 2011
قد يكون راجعا إلى أنه لم يكن على علم بنشر قرار عزله باجلريدة الرسمية بتاريخ  13يناير  2011التي لم تكن اجلماعة
مشتركة فيها آنذاك  ،أما توقيع السيد النائب الثالث للرئيس على مجموعة من الوثائق املتعلقة بالتعمير دون حصوله
على قرار تفويض في املوضوع  ،فقد مت تنبيهه إلى عدم أحقيته في ذلك ،إال أنه استمر مع ذلك في التوقيع بدعوى أنه
ميارس هذا احلق باعتباره نائبا للرئيس وليس بالتفويض.

2 .2منح رخص غير قانونية
قامت اجلماعة خطأ بإصدار رخصة جديدة للبناء بطلب من السيد «م.ب» حتت مسمى جتديد رخصة بناء (رخصة رقم
26/11بتاريخ  )20/12/2011والذي كان قد شرع في عملية البناء (وضع األساس) ،إذ تقدم بطلب احلصول على رخصة
جديدة للبناء كوثيقة فقط لإلدالء بها ألحد األبناك  ،واحلالة هذه  ،فإن املعني باألمر لم يكن ملزما بأداء الرسم املفروض
على عملية البناء  ،وبالتالي لم تتم مطالبته به.

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

685

3 .3عدم احترام مسطرة الترخيص بالبناء
مت تسليم الرخصة  04/2010إلى السيد «م.ب» لبناء مسكن خالفا لرأي املكتب اجلهوي إلستثمار الفالحي الذي لم يوافق
على هذا املشروع بدعوى أن املعني باألمر ميلك مسكنا آخر رغم أن مساحة املسكن الذي سيقوم ببنائه ال تفوق املساحة
املسموح بنائها في الرسم العقاري الذي ميلكه ( 01/2000حسب قانون التعمير).ومت تسليم الرخصتني رقم 19/10
و 06/10بناء على تباين آراء أعضاء اللجنة التقنية اخملتصة ( )discordance d’avisأما الرخصة رقم  02/10فتم تسليمها
طبقا لرأي اللجنة التقنية اخملتصة.

4 .4عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق اخملالفني لقواعد التعمير
رغم اجلهود التي تقوم بها املصالح التقنية في مجال مراقبة البناء إال أنه نظرا حملدودية وسائل املراقبة وتعدد مهام
التقنيني املكلفني مبراقبة البناء فأنه قد ال يتم ضبط جميع اخملالفات في الوقت املناسب التخاذ اإلجراءات املالئمة,
ناهيكم عن كون جل اخملالفات التي يتم ضبطها تكون بسيطة من قبيل فتح نافذة أو تغيير مكأنها –فتح مراب أو
عدم صباغة الواجهة -أما عمليات البناء بدون ترخيص أو اخملالفات املتعلقة بتغييرات جوهرية على مستوى التصاميم
املرخصة فإن مصالح هذه اجلماعة لم تدخر أي جهد في متابعة اخملالفني طبقا ملقتضيات القانون رقم  12-90املتعلق
بالتعمير.
أما بخصوص تشييد بناية تضم دائرة احفير وقيادة لعثامنة ومسكنني وظيفيني بدون احلصول على رخصة فذلك راجع
إلى أن مصالح العمالة لم تتقدم بطلب في هذا الشأن من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإنه نظرا ألهمية هذين املشروعني
(بناء مقر دائرة وقيادة) وانعكاساتهما االيجابية ،حيث سيساهمان في الرفع من جاذبية مركز لعثامنة كما سيساهمان
في التخفيف من عناء الساكنة إلى مقر القيادة التي كانت مبداغ التي تبعد بحوالي  07كلم والى مقر الذائرة الذي كان
مبدينة أحفير التي تبعد بحوالي  17كلم عن املركز.

5 .5اختالالت تتعلق مبنح رخص السكن واستغالل املباني
قامت اجلماعة مبنح رخص السكن لبعض املستفيدين بالرغم من عدم إمتامهم لبعض األشغال كالصباغة مثال أو
قيامهم ببعض التغييرات البسيطة من قبيل فتح نافذة أو تغيير مكان فتحها أو فتح مرأب ...وذلك اعتبارا لبساطة
هذه اخملالفات بحيث لم تكن لتؤثر على اجلانب املعماري وعلى جمالية املركز .
ومن جهة أخرى ،فقد سلمت اجلماعة رخص السكن بعد إجراء معاينة والتأكد من مطابقة البناء للرخص املمنوحة
إال أنه لم يتم حترير محاضر بذلك .أما وقد مت منح رخص سكن بالرغم من أن محضر املعاينة يشير إلى أن املباني غير
مطابقة للتصميم املرخص ،فقد مت منح بعضها من طرف السيد النائب الثالث الذي مت تنبيهه إلى هذا األمر وإنذاره
بإلغاء قرار التفويض املمنوح له في هذا اجملال .كما قد مت تسليم بعض الرخص خالل الوالية السابقة دون إجناز محاضر
املعاينة املتعلقة بها.

6 .6تنامي البناء غير القانوني
رغم اتساع النفوذ الترابي للجماعة والنقص الذي تعرفه اجلماعة في املوارد البشرية خصوصا التقنية منها ورغم اجلهود
التي تبذلها املصالح اجلماعية في مجال مراقبة البناء على قلة وسائل املراقبة املتوفرة فقد استطاعت هذه األخيرة
ضبط العديد من اخملالفات وحترير عدة محاضر بذلك سواء فيما يتعلق باخملالفات بضوابط البناء (البناء الفوضوي) أو
فيما يخص التجزيء السري كحالة التجزئة غير املرخصة واملسماة جتزئة «س.ب» الذي كان موضوع متابعة أمام احملكمة
االبتدائية بركان .
وللتحكم في تنامي ظاهرة البناء غير القانوني فإن هذه اجلماعة ال تدخر أي جهد في تكثيف مراقبة البناء غير القانوني
بالتنسيق مع السلطة احمللية ومتابعة كل مخالف مت ضبطه أمام احملاكم اخملتصة.
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7 .7رصد ممارسات مخالفة لقوانني التعمير
سلمت مصالح اجلماعة  12شهادة إدارية من أجل التخلي عن املتابعة القضائية ،وتتعلق ثمانية منها بسكان ما يسمى
بدوار تالسينت الذين متت إعادة إسكأنهم من قبل السلطة اإلقليمية بتجزئة برج وولوت بجماعة زكزل املنجزة من قبل
شركة العمران وذلك بعد هدم الزرائب التي كانوا قد شيدوها على ملك تابع إلدارة األمالك اخملزنية ،أما باقي الرخص ()04
فقد اكتفت اجلماعة بإشعار وكيل امللك بالتخلي عن املتابعة بواسطة رسالة بعدما ثبت أن اخملالفني قد امتثلوا ألوامر
اإلدارة .
أما بخصوص منح رخص السكن لبعض األشخاص الذين بوشرت ضدهم إجراءات ضبط وزجر اخملالفات (رخصة رقم
 09/2010و )01/2011فقد مت ذلك بشكل انفرادي دون استشارة املصالح التقنية املعنية  ،أما بخصوص الشواهد اإلدارية
املسلمة في اسم احد أفراد عائلة بعض اخملالفني  ،فتجدر اإلشارة هنا إلى أن مصالح اجلماعة كانت تسلم هذه الرخص
وهذه الشواهد بناءا على التقارير املنجزة من طرف أعوان السلطة احمللية إال أنه بعد اكتشاف أن بعض هذه التقارير
أصبحت حتوم حولها بعض الشكوك ،تقرر العمل على تسليم هذه الشواهد بناء على محاضر معاينة تقوم بها جلنة
تقنية مختلطة (املصلحة التقنية باجلماعة عضومن اجمللس وممثل السلطة احمللية).
هذا وجتدر اإلشارة في ختام هذا التقرير إلى أن هذه األجوبة مت وضعها وصياغتها بعد استقراء رأي املصالح اجلماعية
املعنية باملالحظات املضمنة في التقرير املتعلق مبراقبة تدبير اجلماعة القروية للفترة  2012 - 2010خصوصا في ما
يتعلق منها بوالية اجمللس السابق املمتدة من  22يونيو  2009إلى غاية  24يناير.2011
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اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو
)إقليم جرسيف(
أحدثت اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو الواقعة بتراب إقليم جرسيف ،إثر التقسيم اإلداري الذي عرفته اململكة سنة
 .1992ويتكون مجلسها التداولي من  25مستشارا جماعيا ،ويقدر عدد سكانها ب  23.046نسمة حسب اإلحصاء العام
للسكان والسكنى املنجز في سنة .2004
بلغ مجموع مداخيل اجلماعة خالل الفترة  2012/2007ما يناهز  40.509.322,10درهم ،في حني حصرت مصاريفها
اإلجمالية في  32.452.801,50درهم ،منها 27.354.814,20درهم برسم ميزانية التسيير و 5.097.987,30درهم برسم
ميزانية التجهيز.
وحتتل كتلة األجور حيزا مهما من نفقات التسيير حيث بلغت أجور برسم سنة  2012ما يفوق  4.207.907,62درهم ،أي
بنسبة  % 72من مصاريف التسيير اإلجمالية التي وصلت خالل نفس السنة  5.842.409,98درهم.

I .Iمالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت مجاالت التدبير اإلداري
واملوارد املالية للجماعة والتعمير وتدبير النفقات العمومية واملوارد البشرية.

أوال -اجملهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات املالحظات التالية:

 1 .تأخر اجمللس اجلماعي في وضع مخطط للتنمية
لم يضع اجمللس الذي تولى تسيير اجلماعة خالل الفترة  2009 -2003مخططا جماعيا للتنمية .وفيما يخص الفترة
 ،2015 - 2009فإن اجمللس اجلماعي تأخر في وضع هذا اخملطط الذي مت اتخاذ قرار باملوافقة عليه خالل جلسة  16أكتوبر
 ،2012أي خالل السنة الثالثة من الوالية االنتدابية.

 2 .عدم اتخاذ تدابير كفيلة بإجناح اخملطط اجلماعي للتنمية
مت تقدير كلفة املشاريع املبرمجة في اخملطط اجلماعي اخلاص بالفترة  ،2015 - 2009ب116.336.543,00 ,درهم .وتقدر
مساهمة اجلماعة فيه ب  12.246.380,00درهم أي ما يناهز نسبة  .%11وهو ما يجعل تنفيذ وجناح هذا اخملطط رهينا
بتوفير االعتمادات املالية الالزمة من طرف الشركاء احملتملني ،مما يستدعي البحث عن موارد مالية إضافية ،وهو األمر الذي
لم تبادر إليه اجلماعة.

 3 .عدم اشتغال اللجان الدائمة التي أحدثها اجمللس اجلماعي والغياب املتكرر جملموعة من األعضاء
لوحظ أن اللجان الدائمة التي أحدثها اجمللس اجلماعي خالل الوالية االنتدابية  2015-2009لم جتتمع أبدا ،وهو ما ال
ينسجم ومقتضيات املادة  14من القانون رقم  78-00كما مت تعديله وتتميمه مبوجب القانون رقم  17-08الصادر في 18
فبراير  2009الذي ألزم كل مجلس أن يحدث على األقل ثالث جلان دائمة؛ وهو تعبير عن الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه
اللجان في املساهمة في تسيير دواليب اجلماعة.
من جهة أخرى ،ومن خالل االطالع على محاضر دورات اجمللس اجلماعي لهوارة أوالد رحو املنعقدة خالل سنتي  2011و2012
مت الوقوف على الغياب املتكرر لعدد من أعضاء اجمللس ،وغالبا من دون مبرر .ويتعلق األمر على اخلصوص بعضوين.
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انطالقا مما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بإيالء أهمية كبيرة ألعمال اللجان ،وحثها على عقد اجتماعاتها بصفة
منتظمة وفعالة.

ثانيا -تدبير املوارد املالية للجماعة
سجلت على مستوى تدبير املوارد املالية ،مجموعة من االختالالت أهمها:
1 .1نقائص على مستوى هيكلة شساعة المداخيل
تتجلى هذه النقائص في محدودية املوارد البشرية وفي اجلمع بني مهام متنافية ،حيث يتكفل موظف واحد وهو شسيع
املداخيل مبهام الوعاء الضريبي من حصر للملزمني وتلقي التصاريح وتصفية مختلف الرسوم ،ويتولى أيضا عمليات
االستخالص ،ومسك السجالت ،وهو ما قد ينعكس سلبا على تدبير املوارد املالية للجماعة.

2 .2تقصير في استخالص الرسم على محال بيع املشروبات
لوحظ أن مصالح اجلماعة ال تعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية املتعلقة بفرض واستخالص الرسم على محال بيع
املشروبات ،وال سيما الفرض التلقائي للرسم طبقا للمادة  158من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية
مما يحرم اجلماعة من مداخيل إضافية.

 3 .3عدم مراقبة اجلماعة الستغالل املقالع املتواجدة داخل نفوذها الترابي
لوحظ أن اجلماعة ال تضطلع مبسؤولياتها في مجال مراقبة وتنظيم استغالل املقالع املنصوص عليها مبقتضى الفصل
 50من القانون رقم  78-00كما مت تعديله وتتميمه ،حيث لم تقم بأية مراقبة لهذه املقالع .وقد أظهرت املعاينات امليدانية
بتاريخ  24أبريل  2013وجود آثار لعمليات استخراج الرمال واحلصى على طول مسافة أودية ملوية ومللوالتي تقطع تراب
اجلماعة ،وتبينّ أن بعض املستغلني قاموا بفتح واستغالل مقالع داخل تراب اجلماعة دون حصولهم على الرخص الالزمة
لذلك ،وبالرغم من هذا لم تُتخذ التدابير القانونية الواجبة في حقهم.

 4 .غياب التحقق من صحة األساس املطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد املقالع
لوحظ أن مصالح اجلماعة ال تقوم بتطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة مبراقبة اإلقرارات طبقا للمادة  13من القانون
رقم  30.89الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها ،واملادة  149وما بعدها من القانون
رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية ،وذلك قصد التحقق من صحة املعطيات املدلى بها من ِقبل املُلزَمني ،والقيام عند
االقتضاء بالتصحيحات واملراجعات الالزمة ،السيما وأن الكميات املصرح بها إلى مصالح اجلماعة تبدو ضئيلة مقارنة
بالكميات املرخص باستخراجها.

5 .5توقيع محضر يخول استغالل مقالع في مخالفة للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل
قامت اجلماعة بتاريخ  28مارس  2005بتوقيع محضر حتت إشراف السلطة احمللية مع ودادية «ن» اخلاصة بأصحاب شاحنات
نقل مواد البناء ،مت مبوجبه حتديد مبلغ  100,00درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة .ويثير هذا
احملضر املالحظات التالية:
— —يعتبر احملضر ترخيصا ضمنيا الستخراج مواد املقالع من تراب اجلماعة ،في حني أن هذا الترخيص من اختصاص
مديرية التجهيز ووكالة احلوض املائي؛
— —إن حتديد مبلغ  100,00درهم كواجب جزافي يؤديه صاحب كل شاحنة شهريا للجماعة مقابل استغالله للمقالع
يخالف مقتضيات املادة  205من القانون رقم  30-89واملادة  92من القانون رقم  47-06سالفي الذكر اللتني تنصان
على أن الرسم يحتسب على أساس كمية املواد املستخرجة من املقالع حسب طبيعة هذه املواد .ويحدد الفصل
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اخلامس من القرار اجلبائي للجماعة سعر الرسم في ثالث دراهم عن كل متر مكعب مستخرج .كما أن حتديد أجل
األداء شهريا يخالف مقتضيات املادة  205من القانون رقم  30- 89التي أقرت باألداء السنوي للرسم؛
— —لم يحدد احملضر عدد الشاحنات املنخرطة في الودادية ،كما لم يحدد سقفا للكميات املستخرجة لكل شاحنة.
ونتيجة لهذا االستغالل العشوائي ،فإن اجلماعة تفقد موارد مهمة .إذ باعتبار عدد الشاحنات التي أدت بعضا من
املستحقات عليها برسم سنة  ،2011وبالنظر إلى كون استغالل الرمال قد استمر خالل الفترة  2012-2005من طرف
 79شاحنة ،يستنتج أن اجلماعة لم تفرض ولم تستخلص خالل هذه الفترة الرسوم الواجبة عن استغالل مقالع الرمال
واملقدرة على األقل ب  639.900,00درهم.

6 .6عدم فرض الرسم تلقائيا على بعض املستغلني وعدم تطبيق اجلزاءات عن عدم إيداع اإلقرارات
تبني من خالل تتبع أداءات الرسم على استخراج مواد املقالع أن اجلماعة ال تقوم بفرض الرسم تلقائيا على بعض
املستغلني الذين ال يدلون باإلقرارات ،ويتعلق األمر خاصة بشركة «ل» التي بدأت االستغالل ابتداء من فبراير  ،2009والتي
ال تزال في ذمتها مستحقات الربع األول من سنة  ،2009وشركة «أ .ز» التي بدأت االستغالل خالل شهر يونيو  ،2012وال
تزال في ذمتها مستحقات الربع الرابع من سنة .2012
كما تبني أن مستغلي املقالع ال يقدمون اإلقرارات السنوية املنصوص عليها في الفقرة  02من املادة  95من القانون رقم
 47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،وبالرغم من ذلك فإن مصالح اجلماعة ال تطبق اجلزاءات املنصوص عليها في املادة
 134من القانون رقم  47-06املشار إليه أعاله ،التي تنص في فقرتها األولى على أنه في حالة عدم إيداع اإلقرار أو إيداعه
خارج األجل ،تطبق زيادة على مبلغ الرسم املستحق قدرها .% 15

7 .7عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل استخالص متأخرات
قامت شركة «م.ل وإخوانه» بتفويت استغالل مقلع ملوية الذي كان مرخصا من طرف املديرية اإلقليمية للتجهيز منذ
 31مارس  ،1998إلى شركة «آ.س» بتاريخ  24غشت  .2011وقد صادقت اللجنة اإلقليمية للمقالع على عملية التفويت
مبقتضى محضر بتاريخ  03نونبر  ،2011مشترطة تأدية شركة «م.ل» ملتأخراتها للجماعة برسم السنوات من  2001إلى
 .2011غير أن املالحظ أن اجلماعة لم تقم بأي إجراء قصد استخالص هذه املتأخرات ،والتي تقدر ب  30.600,00درهم (دون
احتساب غرامات التأخير ودون اعتبار الكمية احلقيقية املستخرجة من املقلع).

8 .8ضياع مداخيل نتيجة التأخر في تطبيق حتيني القرار اجلبائي
دخل القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يناير  .2008وقد متت املوافقة على
حتيني القرار اجلبائي اجلماعي من طرف اجمللس التداولي في دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  14يناير  .2008إال أن هذا
القرار اجلبائي لم يدخل حيز التطبيق إال بتاريخ فاحت دجنبر ،2008مما فوت على اجلماعة استخالص الرسم على عمليات
البناء املتعلق ب  19رخصة ممنوحة خالل سنة .2008

9 .9تضمني القرار اجلبائي ملقتضى غير قانوني
نص القرار اجلبائي للجماعة رقم  2008 /01الذي دخل حيز التطبيق في فاحت دجنبر  2008على فرض الرسم على عمليات
البناء على العمليات التي تتم « :داخل التجزئات السكنية املتواجدة بتراب اجلماعة وعلى عمليات الترميم التي تستوجب
احلصول على رخصة البناء» ،مما يشكل تضييقا جملال تطبيق هذا الرسم واحملدد في الفصل  40من القانون رقم 12.90
املتعلق بالتعمير ،وبالتالي إعفاءا ضمنيا لعمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع املباني التي يتم إجنازها خارج التجزئات
السكنية املتواجدة بتراب اجلماعة .وقد ترتب عن ذلك عدم استخالص الرسم على عمليات بناء منحت بشأنها 100
رخصة بناء و 89رخصة إصالح خالل سنتي  2009و.2010
وقد نتج عن هذا املقتضى حرمان اجلماعة من مداخيل مهمة ،وهو ما يتضح من خالل ارتفاع مداخيل هذا الرسم مبجرد
تغيير القرار اجلبائي بواسطة القرار التعديلي رقم  01/2011بتاريخ  03فبراير  ،2011حيث بلغت هذه املداخيل 592.325,80
درهم سنة  ،2011في حني لم تتجاوز مبلغ  60.611,00درهم سنة .2010
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 1010تقاعس عن فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن مصالح اجلماعة لم تعمل على فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء على مجموعة من امللزمني الذين
قاموا بعمليات بناء داخل تراب اجلماعة سواء بواسطة رخص بناء أو بدونها (تسع حاالت) ،كما لم تقم بفرض واستخالص
هذا الرسم على بعض اإلدارات العمومية التي باشرت عمليات بناء داخل تراب اجلماعة ،في مخالفة ألحكام املادتني 50
و 51من القانون رقم  .47- 06وقد نتج عن هذا التقصير عدم استخالص مبالغ تقدر بأزيد من  93ألف درهم.
تأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— — تنظيم ومراقبة استغالل املقالع بتراب اجلماعة بتنسيق مع املتدخلني املعنيني ،التحقق من صحة اإلقرارات
املقدمة من طرف امللزمني والقيام عند االقتضاء بطلب املعطيات الالزمة لتبرير الكميات املصرح بها؛
— —احلصر الدقيق للملزمني وفرض واستخالص الرسوم احمللية خاصة الرسم على محال بيع املشروبات والرسم
على عمليات البناء والرسم على شغل األمالك العامة مؤقتا ألغراض البناء.

ثالثا -التعمير
يعرف قطاع التعمير باجلماعة عدة اختالالت أبرزها :

 1 .1عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة اخلاص باجلماعة
لوحظ أن بعض اإلدارات قامت مبباشرة أعمال بناء دون احترام مقتضيات تصميم التهيئة اخلاص باجلماعة ،حيت مت تشييد
مقر دائرة جرسيف وكذا بناية تابعة إلدارة الهالل األحمر في املنطقة اخملصصة للمرافق السوسيوثقافية عوض املنطقة
اخملصصة للمرافق اإلدارية .وفي نفس السياق ،قام السيدان (ع .س وع .ر) ببناء مخزن لشركة «ك» في منطقة خاصة
بالتشجير مبوجب رخصة بناء رقم  47بتاريخ  21أبريل  2011دون إخضاعها لرأي الوكالة احلضرية .كما تبني من خالل
املعاينة امليدانية بتاريخ  25أبريل  ،2013تواجد مجموعة من البنايات اخملالفة ملقتضيات تصميم التهيئة ،فعلى سبيل
املثال مت تشييد بنايات تتضمن أربعة أو خمسة مستويات « R+3و »R +4في املنطقة اخملصصة لبنايات من فئة «.»R+2

 2 .2تسليم بعض رخص للبناء مخالفة آلراء اللجنة اخملتصة
سلمت اجلماعة عددا من رخص البناء ( 27حالة) مخالفة آلراء اللجنة اخملتصة بالبت فيها ،مما يعتبر مخالفا ملقتضيات
املادة  43من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير واملادة  32من املرسوم رقم  2.92.832الصادر لتطبيقه ودوريتي الوزير
األول والوزير املكلف بإعداد التراب والتعمير واإلسكان والبيئة على التوالي رقم  2000/14بتاريخ  02أكتوبر  2000ورقم
 1500/2000بتاريخ  6أكتوبر  ،2000ومقتضيات املادة  03من الظهير الشريف رقم  01-93-51الصادر  10شتنبر 1993
املتعلق بإحداث الوكاالت احلضرية والتي تنص على إلزامية الرأي الذي تبديه هاته املؤسسات .وتشكل هذه املمارسة
ضربا للجهود املبدولة للحد من أشكال البناء غير املنظم وحتد من حتقيق األهداف املتوخاة من تصميم التهيئة ومن
إنتاج منط معماري الئق.

 3 .تسليم رخص إصالح تستغل ملباشرة أعمال بناء
تبني من خالل مراجعة رخص اإلصالح املسلمة من طرف مصالح اجلماعة أن األمر يتعلق في كثير من احلاالت بعمليات
بناء ،مما كان يتعني معه تسليم رخص بناء طبقا للمادة  40من القانون رقم  12. 90املتعلق بالتعمير .وقد تبني من خالل
املعاينة امليدانية بتاريخ  25أبريل  2013أن مجموعة من املستفيدين من رخص اإلصالح هاته قد باشروا عمليات بناء،
وبالرغم من ذلك ،لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات القانونية في حق هؤالء اخملالفني طبقا للمواد  66و 67و 68من القانون 12.90
آنف الذكر ،وهو ما ميثل تشجيعا لتنامي ظاهرة البناء العشوائي.
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4 .4القيام بعمليات بناء دون ترخيص أو في مخالفة للرخص املمنوحة
تبني من خالل املعاينة امليدانية بتاريخ  25أبريل  2013تواجد مجموعة من البنايات التي مت تشييدها دون احلصول على
رخصة بذلك ( 24حالة) ،في مخالفة صريحة للمادة  40من القانون  12.90املتعلق بالتعمير .كما مت الوقوف على تشييد
مجموعة من البنايات بشكل مخالف للتصاميم املرخصة (ثالث حاالت).

 5 .منح شواهد تخلي عن املتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير رغم تسوية وضعيتهم خارج اآلجال
القانونية
قامت اجلماعة بتسليم شواهد تخلي عن املتابعة ( 06حاالت) لبعض مخالفي قانون التعمير بالرغم من أن تسوية هذه
اخملالفات متت خارج األجل القانوني املنصوص عليه في املادة  67من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير والتي تنظم
استمرار الشكوى أو سحبها .ذلك أن التخلي عن املتابعة يقتصر على احلاالت التي تكون فيها األفعال املتكونة منها
اخملالفة ممكنة التدارك لكونها ال متثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها ،ويتعني حني ضبط
اخملالفة منح أجل ما بني  15و 30يوما للمخالف من أجل اتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء اخملالفة.

6 .6تقاعس عن مباشرة اإلجراءات القانونية في حق بعض مخالفي قوانني التعمير
توصلت اجلماعة خالل الفترة  2012 - 2009مبجموعة من محاضر معاينة خملالفات قوانني التعمير وردت عليها من السلطة
احمللية والوكالة احلضرية لتازة  -ملحقة جرسيف ،غير أن اجلماعة لم تبادر بتوجيه شكاية إلى وكيل امللك لدى احملكمة
اخملتصة كما يقتضي ذلك القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير والسيما املادتان  66و 67منه.

7 .7منح شواهد إدارية للربط بشبكتي املاء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانني التعمير
قامت اجلماعة بتسليم شواهد للربط بشبكتي املاء والكهرباء ألشخاص شيدوا بنايات مخالفة لقوانني التعمير ،ويعتبر
تسليم هذه الشواهد مبثابة تسوية وضعية ملبان أجنزت بشكل مخالف لقانون التعمير.

 8 .قيام مصالح اجلماعة باإلشهاد على صحة اإلمضاءات بالوثائق املتعلقة بتسليم األراضي اجلماعية
(الساللية)
تقوم اجلماعة باإلشهاد على صحة اإلمضاءات املضمنة بالوثائق املتعلقة بتسليم األراضي اجلماعية ،بالرغم من صدور
مذكرة لعامل إقليم تازة عدد  2848بتاريخ  12فبراير  2009يطلب فيها من كل رؤساء اجلماعات احمللية باإلقليم االمتناع عن
تصحيح اإلمضاء كلما تعلقت الوثيقة بتصرف يهم األراضي اجلماعية .وعالوة على ذلك ،فإن اإلشهاد على صحة إمضاء
الوثائق املتعلقة بتسليم األراضي اجلماعية ،يعتبر إشهادا على عقد صوري يخفي في ثناياه تفويت األرض اجلماعية عن
طريق البيع والشراء ،مما يخالف مقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في  27أبريل  1919املتعلق بتنظيم
الوصاية اإلدارية على اجلماعات وضبط تدبير شؤون األمالك اجلماعية وتفويتها ،والفصل التاسع من الضابط املتعلق
بتقسيم األراضي اجلماعية الصادر حتت عدد  2977ج م بتاريخ  13نونبر .1957

تأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —إخضاع جميع رخص البناء للمسطرة القانونية املعمول بها في هذا اجملال وااللتزام باآلراء الصادرة عن اللجنة
اخملتصة؛
— —تعزيز اآلليات الرقابية في ميدان التعمير؛
— —التوقف عن تصحيح اإلمضاءات املتعلقة بتفويت األراضي الساللية.
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رابعا -تدبير النفقات العمومية
قامت اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو بتنفيذ كل نفقاتها بواسطة سندات طلب .وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه
النفقات عن تسجيل املالحظات التالية:

 1 .1أداء نفقات غير مبررة في غياب ما يثبت إجناز اخلدمة
تبني من خالل املعاينة امليدانية بتاريخ  22أبريل  2013عدم تواجد مجموعة من التوريدات بقيمة  255.552,00درهم ،مما
يثير تساؤالت حول اإلشهاد على صحة إجناز اخلدمة وحقيقة الدين .وتتمثل هذه املقتنيات فيما يلي:
— —عتاد املكتب ( بقيمة  195.072,00درهم) :مت أداء هذا املبلغ في إطار احلواالت ذات األرقام:
— —احلوالة رقم  220بتاريخ  9شتنبر  2011موضوع سند الطلب بتاريخ  25غشت  2011مببلغ قدره  50.000,00درهم؛
— —احلوالة رقم  368بتاريخ  21دجنبر  2012موضوع سند الطلب بتاريخ  22أكتوبر  2012مببلغ قدره  50.000,00درهم
( إعادة لنفس سند الطلب املؤرخ في  25غشت )2011؛
— —احلوالة رقم  367بتاريخ  21دجنبر  2012موضوع سند الطلب بتاريخ  17شتنبر  2012مببلغ قدره 50.000,00
درهم.
— —احلوالة رقم  39بتاريخ  22دجنبر  2011موضوع سند الطلب رقم  01بتاريخ  10يناير ( 2011قيمة املقتنيات غير
املوجودة مبقر اجلماعة تصل إلى  45.072,00درهم).
— —عتاد معلوماتي (بقيمة  60.480,00درهم) :مت أداء املبلغ املطابق القتناء  01حواسيب ،في إطار احلوالة رقم 881
بتاريخ  21غشت  ،1102موضوع سند الطلب رقم  04بتاريخ  14يناير  ، 2011غير أن املعاينة امليدانية أظهرت غياب
ستة ( )06منها.

2 .2جلوء اجلماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها
قامت اجلماعة باقتناء دراجة نارية تسلمتها بتاريخ  22يوليو 2009قبل مباشرة عملية االلتزام بالنفقة والتأشير عليها
من طرف املصالح اخملتصة .ثم أصدرت بعد ذلك سند طلب لتسوية هذه الوضعية بتاريخ  23يناير  .2012كما تبني من
خالل مراجعة الوثائق املمسوكة من طرف مصلحة املصاريف ،وخاصة سندات الطلب املتعلقة باستهالك الوقود والزيوت
أن اجلماعة تلجأ إلى إصدار سندات تسوية بكميات كان قد مت توريدها سابقا .ويعتبر إصدار سندات التسوية مخالفا
ألحكام املادة  46من املرسوم رقم  02.76.576بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها وألحكام املواد من  61إلى 65
من املرسوم رقم  02.09.441الصادر في  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

3 .3انعدام مخزن جماعي غياب محاسبة مواد
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على مخزن وال متسك سجالت حملاسبة املواد تثبت فيها التوريدات املُستلمة واملُسلَّمة .وال
متسك كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة ،تضبط فيها عمليات اخلروج والدخول من وإلى اخملزن .كما
أنها ال تتوفر على أدونات االستالم والتسليم املتعلقة بعدد من التوريدات واملنقوالت .وذلك خالفا ملقتضيات املواد 111
و 112و 113من املرسوم رقم  02. 09.441بتاريخ  03يناير .2010
تأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— — عدم اللجوء إلى سندات تسوية وإعمال مبادئ املنافسة احلقيقية فيما يتعلق باالقتناء بواسطة سندات
الطلب ال سيما االستشارات الكتابية؛
— — اعتماد محاسبة مواد من خالل إحداث مخزن باجلماعة ميكن من ضبط ومراقبة دخول وخروج واستعمال
املقتنيات واعتماد سجالت وجذاذات الدخول واخلروج من اخملزن؛

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

693

— — ضبط سجل جرد منقوالت اجلماعة حتى يكون شامال ومتضمنا جلميع املعطيات املتعلقة باقتنائها
واستعمالها ،إضافة إلى ترقيم املعدات واألثاث بشكل ميكن تتبعها.

خامسا -تدبير املوارد البشرية
أسفرت مراقبة تدبير املوارد البشرية عن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1وضع موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح خارجية أخرى واستفادة بعضهم من تعويضات غير
مستحقة
يبلغ عدد موظفي اجلماعة  56موظفا وعونا 30 ،منهم يزاولون عملهم داخل اجلماعة في حني أن  26موظفا (أي حوالي
 % 46,42من مجموع موظفيها) الباقني موضوعني رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى بالرغم من اخلصاص الذي تعاني
منه بعض مصالح اجلماعية ودون مراعاة للنصوص القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
إضافة إلى ذلك ،فإن  % 50من املوظفني واألعوان املوضوعني رهن إشارة مصالح أخرى يستفيدون من التعويضات عن
األشغال امللوثة واملوسخة بالرغم من عدم قيامهم بهذه األعمال لفائدة اجلماعة وبالرغم من عدم تأشير الكاتب العام
للجماعة على الشواهد اإلدارية التي تفيد قيامهم بذلك ،مما يتنافى مع ما هو منصوص عليه في قرار وزير الداخلية عدد
 1191.03الصادر في  25يونيو  ،2003والذي مت تغييره مبقتضى قرار وزير الداخلية عدد  1732.07الصادر في  18شتنبر2007
القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة التي يقوم بها بعض املوظفني واألعوان العاملني
باجلماعات احمللية.

2 .2تغيب موظفني بشكل مستمر دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية املنصوص عليها قانونا
تبني من خالل تفحص بطائق مراقبة احلضور التي متسكها اجلماعة أن بعض موظفي وأعوان اجلماعة («ع.س» و«ف.ع»
و«ي.ا») ال يحضرون بشكل يومي إلى مقر اجلماعة ويتغيبون بدون مبرر قانوني  ،وبالرغم من ذلك لم تتخذ اجلماعة
في حقهم اإلجراءات القانونية ،طبقا ألحكام القانون رقم  12-81بشأن االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة
واجلماعات احمللية املتغيبني عن العمل بصفة غير مشروعة واملرسوم رقم  2-99-1216بتاريخ  10مايو  2000بتحديد
شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم  12-81املذكور أعاله.

3 .3التواجد املستمر لكاتبة عمومية مبقر اجلماعة دون أن تربطها أي عالقة بها
لوحظ داخل مقر اجلماعة ،تواجد كاتبة عمومية منذ سنة  ،2009ال تربطها أي صلة رسمية بها ،حيث تتولى املعنية
باألمر حترير مختلف الوثائق (عقود تسليم األراضي اجلماعية ،شواهد االعتراف بالذين ،التصريحات بالشرف )...مبقابل،
وتستفيد هذه الكاتبة من كهرباء اجلماعة وذلك بأمر من رئيس اجلماعة .وعالوة على كون استغالل مقر إدارة عمومية
من طرف كاتبة تشتغل حلسابها اخلاص يشكل إخالال بحرمة املرفق العام وهيبة اإلدارة ،فإنه يعتبر منحا ملنفعة غير
مبررة ،وينطوي على عدة مخاطر.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعادة توزيع املوظفني داخل اجلماعة بشكل يراعي حاجيات مختلف املصالح؛
— — إعادة النظر في وضعية املوظفني املوضوعني رهن إشارة مبا يتالءم مع املقتضيات القانونية اجلاري بها العمل؛
— —وضع حد لظاهرة استغالل األغيار ملرافق اجلماعة من أجل مصالح خاصة (حالة الكاتبة العمومية ).
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لهوارة أوالد رحو
( نص مقتضب)
( )...أحدثت اجلماعة القروية لهوارة أوالد رحو مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992بحيث قبل هذا التاريخ كانت جماعة
هوارة أوالد رحو وجماعة تدارت ( اجلماعة األم ) تشكألن جماعة واحدة مقرها تدارت .وأصبحت بذلك جماعة هوارة أوالد
رحو تشغل من املساحة اإلجمالية إلقليم جرسيف حوالي  974.93كلم ، ²وأصبحت حدودها شاسعة )...(.ورغم أن
املوارد الذاتية للجماعة ضعيفة جدا وال تتوفر على سوق أسبوعي أو مرافق أخرى مدرة للدخل ،بحيث تعتمد باألساس
على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة ،فقد متكنت من حتقيق إجنازات مهمة جدا ،من بينها ربط حوالي% 97
من دواوير اجلماعة بالشبكة الكهربائية،وبناء مقر اجلماعة وفتح مجموعة من املسالك وتعبيد الطريق املؤدية لدوار
اجلل وتزويد عدد مهم من الدواوير باملاء الصالح للشرب .كما متكنت اجلماعة من تغطية بعض الدواوير املهمة بوثائق
التعمير الضرورية ،الشيء الذي ساهم بشكل في كبير من تنظيم النسيج العمراني للجماعة واحلد من ظاهرة البنايات
العشوائية )...( .

أوال -اجملهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة
1 .1تأخر اجمللس اجلماعي في وضع مخطط للتنمية
مت تهيئ اخملطط اجلماعي للتنمية برسم املرحلة  2009-2003بتنسيق بني اجلماعة والسلطة احمللية وبعض املصالح
اخلارجية ،حيث كانت أغلب املشاريع في شكل بنك مشاريع .فقد قامت اجلماعة بإجناز عدة مشاريع أهمها ربط الدواوير
بالشبكة الكهربائية والتي وصلت التغطية حلد اآلن  % 97وإصالح بعض الدواوير باملسالك الطرقية وتوفير املاء الصالح
للشرب ،حيث أنه من مميزاته أن يكون وفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي استراتيجي يأخذ بعني االعتبار
احلاجيات األساسية جلميع فئات السكان ،وهذا كله بتظافر جهود كل من اجلماعة القروية والسلطة احمللية وجمعية
تاركا.
وإذا كان هناك تأخر في وضع هذا اخملطط ،فيمكن إرجاعه بالرغم من اجملهودات املبدولة من طرف اجلماعة إلى عدم توفر
االعتمادات الالزمة من أجل مساهمة اجلماعة في هذا اخملطط :
— —التكاليف التي يستلزمها ربط الكوانني مبختلف دواوير اجلماعة بالكهرباء والتي وصلت نسبتها إلى  % 97من
التغطية؛
— —ضعف املداخيل الذاتية للجماعة؛
— —ارتفاع تكلفة كتلة أجور املوظفني.

2 .2عدم اشتغال اللجان الذائمة التي أحدثها اجمللس اجلماعي والغياب املتكرر جملموعة من األعضاء
مت تفعيل هذه اللجان وفق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات وبدأت تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة :
— —اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية وامليزانية واملالية؛
— —اللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني واملرافق العمومية؛
— —اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون اإلجتماعية والثقافية والرياضية.
بخصوص التغيبات املتتالية عن دورات اجمللس لكل من املستشارين اجلماعيني املعنيني ،فقد قرر اجمللس اجلماعي خالل
الدورة العادية لشهر يوليوز  2013إقالتهما وتطبيق الفصل  20من امليثاق اجلماعي .
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ثانيا -املوارد املالية للجماعة
1 .1نقائص على مستوى هيكلة شساعة المداخيل
لقد مت تدعيم مصلحة اجلبايات مبوظفني في مرحلة التدريب قصد تسهيل عملية استخالص ومسك السجالت.
2 .2تقصير في استخالص الرسم على محال بيع المشروبات

رغم العدد احملدود جدا للمقاهي والتي ال تصنف كمقهى بجميع مواصفاتها فإن اجلماعة القروية راسلت مستغليها
قصد أداء ما بذمتهم.

3 .3عدم مراقبة اجلماعة الستغالل املقالع املتواجدة داخل نفوذها الترابي
بعد االجتماع املنعقد بعمالة جرسيف وتنفيذا لبرقية السيد عامل إقليم جرسيف عدد  2247بتاريخ ،07/10/2013
عقدت اللجنة اإلقليمية املكلفة بفتح واستغالل املقالع اجتماعها بتاريخ  09/10/2013والذي خصص لدراسة اإلجراءات
والتدابير الواجب اتخاذها من أجل عقلنة استغالل امللك العام املائي .ونظرا لتقارب اجملال املائي بني مختلف جماعات
اإلقليم فإن مراقبة استغالل املقالع على طول هذه األودية يصعب ضبطها ،ألن اجلماعة القروية لهوارة أوالد رحو تقع بني
مدارين ،املدار احلضري جلرسيف ومدار اجلماعات القروية اجملاورة التابعة إلقليم جرسيف وبالرغم من هذا كله فقد راسلت
اجلماعة السلطات املعنية واحلوض املائي بوجدة قصد اتخاذ املتعني.

4 .4غياب التحقق من حصة األساس املطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد املقالع
إن املراقبة األولى تكون من اختصاص اللجنة اإلقليمية عن الكميات املستخرجة واملصرح بها وبعد قيام اجلماعة القروية
مبراقبة املقالع املتواجدة بنفوذ تراب اجلماعة مثال  :شركة «ا.س» فقد مت ضبط كميات مصرح بها أقل من الكميات
احلقيقية املستخرجة.

5 .5توقيع محضر يخول استغالل املقالع في مخالفة للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل
بعد مراقبة اجلماعة ألرباب الشاحنات املستغلني للمقالع بالوديان املتواجدة بنفوذ اجلماعة وحثهم على أداء ما بذمتهم
امتنعوا عن األداء بحجة أن احلوض املائي وحده املكلف باالستخالص ،الشيء الذي أدى بهم إلى اإلضراب واالعتصام أمام
مقر اجلماعة ملدة أكثر من  25يوما ،وبعد تدخل السلطات احمللية واجلماعة ،توصلوا إلى فك هذا االعتصام واإلضراب
باستخالص مبلغ مائة ( )100درهم جزافا لكل شاحنة ،وتبقى هذه النسبة ضعيفة جدا ألن مصدر االستغالل بالنسبة
ألرباب الشاحنات يكون تابعا جلميع اجلماعات باإلقليم بحيث ال يستغلون اجملرى التابع لتراب اجلماعة إال نادرا ولقد مت أخيرا
إجناز احملضر األنف الذكر على ما يلي :
— —ضرورة حتديد الكمية املستخرجة من طرف كل جمعية داخل كل جماعة قروية ومن كل وادي حتى يتبني لهذه
اجلمعية مبلغ أداء اإلتاوة املستحق لفائدة اجلماعة املعنية.
— —تقدمي الوصل املؤدى من طرف اجلمعية أو الشركة لفائدة اجلماعة القروية املعنية عن الكمية املراد استخراجها
باملتر املكعب لدى وكالة احلوض املائي ،حتى يتسنى لها منح الترخيص عن الكمية املصرح بها من اجلمعية أو
الشركة.
— —تقترح اللجنة ترك مسافة مناسبة ومعقولة بني كل مقلع ومقلع مع مراعاة الشروط الضرورية لفتح املقالع.
وحيث أن الترخيصات املمنوحة ألرباب الشاحنات املنضوين في الوداديات من طرف احلوض املائي تخول لهم االستغالل
واالستخراج من جميع أودية اجلماعات التابعة إلقليم جرسيف وان املبلغ الذي سجله اجمللس اجلهوي لوجدة واحملدد
في  639.900.00درهم هو مبلغ ال ينطبق على اجلماعة القروية لهوارة أوالد رحو ،ذلك أن املسافة التي يستغلها أرباب
الشاحنات الستخراج الرمال من واد ملوية ال تتجاوز  1000متر على طول الوادي التابع لنفوذ اجلماعة القروية لهوارة أوالد
رحو .فاجلماعة القروية لم تدخر جهذا في ضبط كل هذه املعطيات باملراقبة املستمرة.
696

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

 6 .6عدم فرض الرسم تلقائيا على بعض املستغلني وعدم تطبيق اجلزاءات عن عدم إيداع إقرارات
بالنسبة لشركة «ل» فإن اجلماعة رفضت تسليم التصريح باالستغالل نظرا ألن الكمية املصرح بها غير مطابقة
للواقع .أما شرك ّة « أ.ز» فكانت بذمتها مستحقات الربع الرابع من سنة  2012وكان ال زال لها الوقت ألداء ما بذمتها.
وتقوم اجلماعة بفرض الغرامات والزيادات  % 10و % 5و % 0.5عن كل من تأخر في وضع إقراره في الوقت املناسب.

7 .7عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل استخالص املتأخرات
إن اجلماعة تقوم بتتبع واستخالص املتأخرات التي هي في ذمة املستغلني ،وكمثال على ذلك ،وجهت اإلدارة أمرين باملداخيل
حتت عدد  606بتاريخ  12/12/2005وحتت عدد  207بتاريخ  ،19/04/2006وأمرين باستخالص الرسم على استخراج مواد
املقالع في اسم شركة «ب.أ» ،وشركة «م.ب» وإخوأنه.

8 .8ضياع مداخيل نتيجة التأخر في تطبيق حتيني القرار اجلبائي
قامت اجلماعة بوضع مشروع القرار اجلبائي سنة  1997-1998إال أنه مت رفضه من طرف سلطة الوصاية آنذاك  .إال أن
القرار اجلبائي املصادق عليه من طرف اجمللس بتاريخ  14يناير  2008فالتأخير في تطبيقه عاد لبطأ عملية املصادقة عليه
من طرف سلطة الوصاية.

9 .9تضمني القرار اجلبائي ملقتضى غير قانوني
قام اجمللس بتفعيل قرار جبائي تعديلي رقم  1/2011دخل حيز التطبيق بتاريخ  ،13/02/2011والذي نص في فصله التعديلي
اخلاص بالرسم على عمليات البناء داخل املناطق التي يشملها مخطط التنمية وعلى عملية الترميم التي تستوجب
احلصول على رخصة البناء.
ومؤخرا في الدورة العادية لشهر أكتوبر  2013صادق اجمللس على تعديل الفصل اخلاص بعمليات البناء ليشمل زيادة على
املناطق التي يشملها مخطط التهيئة احملاور التالية :محور طريق تازة ومحور طريق بركني ومحور طريق ملريجة ومحور
طريق الناظور ومحور طريق وجدة؛
ثم دواوير اجلل – وجلمان وسيدي بن جعفر واألراضي ذات الرسوم العقارية؛ وكذا على عمليات الترميم التي تستوجب
احلصول على رخصة البناء مع إبقاء الرسوم كما هي :
— —رخصة البناء 20 :درهم للمتر املربع .
— —رخصة الترميم  500 :درهم .

1010تقاعس عن فرض واستخالص الرسم على عمليات البناء
ان رئيس اجمللس القروي لم يقم بعد بتسليم رخص البناء لإلدارات العمومية التي مت بناؤها بدوار أوالد صالح .أما الرخص
املسلمة لبعض املواطنني فلقد مت استخالصها في حينها.

ثالثا  -التعمير
1 .1عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة اخلاص باجلماعة
مبا أن تصميم التهيئة ملركز هوارة أوالد رحو لم يعرف الوجود إال حديثا بتاريخ  ، 21/06/2011حيث صودق عليه من طرف
اللجنة املركزية ،والى غاية هذا التاريخ فإن هذه املدة غير كافية( ،أما تصميم التهيئة اجلديد الذي قامت بإعادته هو اآلن
في طور املصادقة ) بحيث أن هناك بعض املشاريع ذات صبغة منفعية عامة قد متت املصادقة عليها من طرف الشباك
الوحيد كتشييد مقر دائرة جرسيف وكذا بناية الهالل األحمر املغربي وقيادة هوارة ومرأب العمالة ومنزل القائد ومنزل
رئيس الذائرة ومقر القوات املساعدة.
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وتكلفت عمالة جرسيف ببنائها بصفة مستعجلة الشيء الذي ال ميكن للرئيس أن يعترض على مشاريع ذات صبغة
منفعية للمواطنني ،واألرض التي شيدت عليها هذه املشاريع تابعة لألراضي الساللية التي هي من اختصاص سلطات
الوصاية.

2 .2تسليم رخص البناء مخالفة آلراء اللجنة اخملتصة
أما بخصوص تسليم رخص البناء ،خالفا لرأي اللجنة حيث أن طالبها يبعد بحوالي  25كلم  ،فإن رئيس اجلماعة يسلمها
شريطة احترام التصميم واحلفاظ على حقوق الغير واملراقبة البعدية للمصلحة التقنية التي حترر احملاضر في حق
اخملالفني وحتيل املسطرة على وكيل امللك ،ونسخة إلى عامل إقليم جرسيف قصد األخبار.

3 .3تسليم رخص اإلصالح تستغل ملباشرة رخص البناء
إن جميع الطلبات املقدمة للمصلحة التقنية من أجل رخصة اإلصالح كانت تتضمن رخص اإلصالح الطفيفة وبعد زيارة
التقنيني للموقع موضوع رخصة اإلصالح تسلم الرخصة ،بعد ذلك ،على أساس املضمون املدرج في الطلب .وبعد املراقبة
البعدية للمصلحة التقنية حترر محاضر في حق اخملالفني وحتال على أنظار وكيل امللك باحملكمة االبتدائية.

4 .4القيام بعمليات بناء دون ترخيص أو في مخالفة للرخص املمنوحة
مت حترير محاضر في حق اخملالفني وإحالتهم على وكيل امللك قصد اتخاذ املتعني.

5 .5منح شواهد التخلي عن املتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير رغم تسوية وضعيتهم خارج
اآلجال القانونية
هذه الشواهد تسلم للمخالفني الذين قاموا بتسوية وضعيتهم القانونية ولم تبت بعد احملكمة حكمها ضدهم.

6 .6تقاعس عن مباشرة اإلجراءات القانونية في حق مخالفي قوانني التعمير
إن جميع احملاضر التي متت إحالتها على اجلماعة من طرف السلطة والوكالة احلضرية لتازة ملحقة جرسيف خالل الفترة
من  2009إلى  2012قد متت إحالتها على وكيل امللك لدى ابتدائية جرسيف قصد اتخاذ املتعني.

7 .7منح شواهد إدارية للربط بشبكتي املاء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانني التعمير
بعد أن متت تغطية جماعة هوارة أوالد رحو بنسبة  % 97من الشبكة الكهربائية فإن هناك بعض املنازل قد شيدت قدميا
يتم تسليمها رخصة الكهرباء واملاء بإجراءات مسطرية بسيطة ،أما رخص الكهرباء بالنسبة للمنازل احلديثة فال تسلم
لها الرخصة إال بعد التأكد من انتهاء األشغال بها واحترامها لقانون التعمير .فالرخص تسلم من طرف رئيس اجمللس وال
تصبح سارية املفعول إال بعد مصادقة وتأشيرة السلطة احمللية.

8 .8قيام مصالح اجلماعة باإلشهاد على صحة اإلمضاءات بالوثائق املتعلقة بتسليم األراضي اجلماعية
(الساللية)
إن اجلماعة كانت تقوم باملصادقة فقط على التوقيع بني الطرفني ،أما مضمون العقد فال تتحمل املسؤولية عليها .ألن
تفويت األراضي الساللية من اختصاص نواب األراضي الساللية وسلطة الوصاية  ،وبالرغم من كل هذا فاجلماعة قامت
بتوقيف التصحيح على اإلمضاءات بالنسبة لألراضي الساللية.
اجلماعة إذن قامت بإجراءات ضبطية تعلقت بإخضاع جميع رخص البناء لرأي اللجنة وعدم تسليم أي رخصة أحادية.
إضافة إلى ذلك تعززت املصالح التقنية مبراقبني بصفة يومية لكل الدواوير التابعة للجماعة وحترير محاضر في حق
اخملالفني وإحالتها على وكيل امللك وكذا السيد عامل إقليم جرسيف قصد اإلخبار ،مع حترير تقرير شهري خملالفي رخص
البناء للسيد عامل إقليم جرسيف ( تبعا للرسالة عدد  5810بتاريخ .) 18/09/2013
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رابعا  -تدبير النفقات العمومية
1 .1أداء نفقات غير مبررة في غياب ما يثبت إجناز اخلدمة
إن التوريدات أثناء معاينة السادة قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة بتاريخ  ، 22/04/2013لم تكن موجودة آنذاك
باجلماعة بل كانت موجودة مبراب ألحد اخلواص ريثما يتم ترميم بعض املكاتب باجلماعة وهي حاليا موجودة بها.

2 .2جلوء اجلماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها
نظرا لضعف املدخول الذاتي للجماعة ،ونظرا لثقة املمونني باجمللس ،وعدم توفر االعتمادات في وقتها يدفعهم إلى
التعامل مع اجمللس ريثما يتم تسوية الوضعية املالية لهم ،وهذا جاري به العمل تفاديا لتعطيل مصالح اإلدارة .

3 .3انعدام مخزن جماعي وغياب محاسبة املواد
ستعمل اجلماعة على بناء مخزن جماعي مستقبال قصد احلفاظ على املمتلكات املنقولة للجماعة ،وتكليف عون
مبراقبة اخملزن.

خامسا – تدبير املوارد البشرية
1 .1وضع موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح خارجية أخرى واستفادة بعضهم من تعويضات غير
مستحقة
مت إحلاق املوظفني الذين كانوا موضوعني رهن اإلشارة للعمل وتوزيعهم على املصالح باجلماعة .كما مت حذف التعويضات
عن األشغال الشاقة وامللوثة.

2 .2تغيب موظفني بشكل مستمر دون اتخاذ اإلجراءات التأديبية املنصوص عليها قانونيا
مت إحلاق املوظفني املعنيني باألمر للعمل مبصالح هذه اجلماعة.

3 .3التواجد املستمر لكاتبة عمومية مبقر اجلماعة دون أن تربطها أية عالقة بها
إن الكاتبة العمومية املعنية باألمر أصبحت متارس عملها في مرأب اكترته خارج اجلماعة.
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