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اجلزء الثاني
الكتاب الثاني
يتضمن هذا الكتاب تتمة للفصل الثاني املتعلق مبراقبة التسيير ومراقبة استخدام األموال
العمومية ٬باإلضافة إلى الفصل الثالث املتعلق بتتبع التوصيات املوجهة إلى األجهزة التي
متت مراقبتها خالل سنة  2010والفصل الرابع اخملصص لألعمال القضائية واألنشطة األخرى
للمجالس اجلهوية للحسابات.
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اجمللس اجلهوي للحسابات
مبراكش
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اجلماعة احلضرية قلعة السراغنة
تقع اجلماعة احلضرية قلعة السراغنة بجهة مراكش تانسيفت احلوز على مساحة  26كلم ،2وتعتبر الفالحة والتجارة
واخلدمات من األنشطة االقتصادية الرئيسية املهيمنة باجلماعة .يتولى حاليا تدبير شؤون اجلماعة مجلس جماعي يضم
35عضوا .وقد بلغت ميزانيتها  57مليون درهم خالل سنة .2012

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أفرزت مراقبة تسيير اجلماعة احلضرية قلعة السراغنة املالحظات التالية:

احملور األول  :تقييم املشاريع االستثمارية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

أوال .مالحظات عامة
1 .1التأخر في اعتماد مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية
لوحظ أن اجمللس اجلماعي لقلعة السراغنة لم يعتمد أي مخطط استراتيجي للتنمية خالل الفترة االنتدابية السابقة
لسنة  ،2009وذلك خالفا ملقتضيات املادة  36من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما وقع تغييره وتتميمه؛
كما لوحظ ،كذلك ،أن إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة من  2012إلى  ،2017يعرف بعض التأخر ،لكون اجلماعة لم
تعمد إلى إبرام صفقة وضع الدراسة املتعلقة به مع مكتب االستشارة والهندسة ،إال بعد مرور أكثر من ثالث سنوات
على بداية الفترة االنتدابية للمجلس اجلماعي احلالي.

2 .2عدم توفر شروط استقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة جتاه نائلي الصفقات
لوحظ ،من خالل االطالع على دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقات املبرمة إلجناز املشاريع املبرمجة من قبل اجلماعة،
أن الشركات نائلة صفقات األشغال تتعاقد وتتحمل مصاريف اخلدمات املقدمة من طرف اخملتبرات التي تقوم بالدراسات
التقنية ومراقبة املواد واألشغال موضوع هذه الصفقات ،الشيء الذي من شأنه احلد من استقاللية اخملتبرات جتاه هذه
الشركات واملس مبصداقية اخلدمات املقدمة من طرف مكاتب الدراسات واملراقبة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التعجيل بإخراج اخملطط التنموي للوجود من أجل االستجابة لألولويات واحلاجيات احلقيقية للجماعة على
املدى القريب واملتوسط والبعيد ،أخذا بعني االعتبار ملوارد ها املالية املتوفرة والكافية لتنفيذ هذا البرنامج؛
— —إبرام اجلماعة بصفة مباشرة لصفقات الدراسات واملراقبة التقنية خالل جميع أطوار إجناز املشاريع ،حتى
يتسنى التأكد من كون األشغال موضوع الصفقات قد أجنزت وفق التصاميم والوقوف على صحة عمليات
تسلم هذه األشغال ،وذلك ضمانا الستقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة.
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ثانيا .املشاريع املتعلقة بأشغال الطرق واألرصفة
1 .1تهيئة الطرق باملدينة
شابت مشروع تعبيد الطرق باملدينة مجموعة من العيوب االختالالت نوردها كما يلي:
عدم إجناز األشغال باألماكن احملددة بدفتر الشروط اخلاصة
حدد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  01/2009املواقع املستهدفة التي تعتزم اجلماعة أن تنجز بها أشغال
التهيئة ،بناء على دراسة مت إعدادها من قبل مكتب للدراسات التقنية .إال أنه بتاريخ الحق لتاريخ إبرام هذه الصفقة،
قامت جلنة مكونة من رئيس اجمللس اجلماعي وممثلني عن العمالة ومهندس مبديرية التجهيز وتقني باجلماعة بوضع الئحة
جديدة تتضمن بعض املواقع التي لم تكن موضوع الدراسة السابقة أو كانت بالالئحة ومت جتاهلها ،األمر الذي ترتب عنه
عدم إجناز األشغال املبرمجة باملواقع احملددة في إطار الصفقة املذكورة أعاله.
 تفاوت بني املعطيات الواردة بجداول املنجزات وكشوفات احلسابات
تبني من خالل مقارنة كميات األشغال املنجزة في إطار الصفقة رقم  01/2009واملدرجة بجدول املنجزات رقم  2غير
مؤرخ ،والكميات الواردة بالكشف التفصيلي املؤقت رقم  2املؤرخ في  16شتنبر  ،2009اختالف في هذه الكميات بقيمة
 27.675,00درهم دون احتساب الرسوم.
أداء اجلماعة ملبالغ مالية مقابل أشغال غير مبررة
عمدت اجلماعة إلى تسوية قيمة األشغال املتعلقة بإعداد الورش ،من خالل الكشفني التفصيليني املؤقتني رقم  6ورقم
 7واألخير ،وذلك بالرغم من كون دفتر الشروط اخلاصة ،ينص على أن الثمن الفردي املتعلق مبختلف األشغال املضمنة
بالبيان التقديري يتضمن إلى جانب مصاريف أخرى ،املصاريف املرتبطة بإعداد الورش ،مما يعني أن اجلماعة أدت هذه النفقة
مرتني لفائدة الشركة نائ ضعف على مستوى طريقة تقييم اخلدمات املقدمة من طرف مكتب الدراسات التقنية
حيث تبني ،من خالل فحص امللف املتعلق بالصفقة رقم  01/2008املبرمة مع أحد مكاتب الدراسات التقنية من أجل
دراسة وتتبع األشغال املتعلقة بإجناز الشطر األول من مشروع تعبيد الطرق باملدينة ،أن املبالغ املؤداة مقابل املهام
املرتبطة بإعداد مشروع التنفيذ ،متثل لوحدها نسبة  % 88من مبلغ الصفقة ،في حني أن مهمة املساعدة التقنية وتتبع
األشغال ،والتي تشكل أهمية قصوى بالنسبة حلسن تنفيذ الدراسة ،ال متثل سوى  % 12من مبلغ الصفقة ،مما ترتب عنه
ضعف في تتبع األشغال من قبل مكتب الدراسة.
عدم اللجوء إلى عقد ملحق عند تغيير طبيعة األشغال موضوع الصفقة
حيث لوحظ ،من خالل االطالع على جداول املنجزات املتعلقة بأشغال الشطر األول من املشروع ،أن اجلماعة عمدت إلى
إجناز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط اخلاصة ،تتعلق بالربط بشبكة التطهير السائل ،دون إبرام عقد ملحق ،وذلك
خالفا ملقتضيات املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل مستقبال ،قبل تنفيذ البرامج االستثمارية في مجال بناء وتهيئة الطرق واألرصفة ،على إخضاع املواقع
املستهدفة لدراسات تقنية مسبقة ،جتنبا لظهور نقائص وعيوب بعد اإلجناز ؛
— —احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات احلسابات والفواتير ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا،
حتى يتم احتساب مستحقات نائلي الصفقات على أسس صحيحة ؛
— —بدل مجهودات إضافية عند مناقشة مضمون الدراسات املنجزة من قبل مكاتب الدراسات ،خصوصا على
مستوى إعداد اجلداول الكمية والوصفية لألشغال ،وذلك لتفادي تعثر أو سوء تقدير في طبيعة وحجم
األشغال؛
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— —احلرص على ضمان التوازن عند تقييم اخلدمات املسندة ملكاتب الدراسات التقنية املرتبطة بإعداد مشاريع
التنفيذ واملساعدة التقنية وتتبع األشغال مقارنة باملبالغ املؤداة عنها ؛
— —اللجوء إلى إبرام عقد ملحق عند تغيير طبيعة األشغال موضوع الصفقة.

2 .2الصيانة االعتيادية للطرق
لوحظ بخصوص صيانة الطرق بعملية الليمون ما يلي :
اللجوء إلى إبرام صفقة لتسوية أشغال أجنزت سابقا
عمدت اجلماعة إلى إبرام الصفقة رقم  12/2009املتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرق بعملية الليمون ،وذلك لتسوية
قيمة جزء من األشغال التي أجنزتها نفس الشركة في إطار الصفقة رقم  ،03/2007مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات
العمومية.
غياب محاضر تتبع األشغال بالورش
تبني من خالل االطالع على امللف املتعلق باألشغال املنجزة في إطار الصفقة رقم  ،01/2009غياب محاضر اجتماعات
اللجنة املكلفة بتتبع هذه األشغال بالورش ،الشيء الذي ال يسمح بالتأكد من قيام هذه اللجنة خالل مراحل تنفيذ
املشروع مبهام املراقبة والتتبع املنوطة بها في هذا اجملال.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واحلرص على إعمال مبدأ املنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية
جتنبا لعمليات التسوية غير القانونية ؛
— —احلرص على حترير محاضر اجتماعات تتبع األشغال بالورش ،للتأكد من كون هذه األشغال متت وفق الوثيرة
واملواصفات املطلوبة.

ثالثا .املشاريع ذات الطابع االقتصادي
1 .1بناء مركز جتاري
مت إجناز مشروع «جوطية» باملدينة بواسطة الصفقة رقم  14/2007بتاريخ  2007/ 11/ 05مببلغ  899.987,82درهم ،وقد
سجلت بهذا اخلصوص املالحظات التالية:
أداء اجلماعة ملبالغ غير مبررة
لوحظ ،من خالل الكشف التفصيلي املؤقت رقم  5املؤرخ في  16مايو  ،2009أنه مت أداء مبلغ  14.608,00درهم كفائض
قيمة عن األشغال املتعلقة باحلفر في الصخور ،إال أنه من خالل االطالع على الدراسة اجليوتقنية لألرض املستوعبة
للمركز التجاري املؤرخة في  29دجنبر  2005واملنجزة من طرف مختبر للخبرات والدراسات والتجارب ،تبني أن هذه األرض
ذات طبيعة غرينية « »limoneuxوليست صخرية ،الشيء الذي ال يبرر أداء اجلماعة للمبلغ املذكور أعاله.
عدم حتقيق الهدف املتوخى من املشروع بحيث لم يتم استغالله بعد بالرغم من أهميته
عدم تبرير املعطيات الواردة بكشوفات احلسابات بواسطة جداول املنجزات املتعلقة بها
 تفاوت بني املعطيات الواردة بالوضعية النهائية لألشغال وكشف احلساب املؤقت رقم 5
تبني من خالل مقارنة كميات األشغال املنجزة في إطار الصفقة رقم  14/2007واملدرجة بالوضعية النهائية والكميات
الواردة بكشف احلساب املؤقت رقم  5املؤرخ في  5مايو  ،2009اختالف في هذه الكميات بقيمة  77.729,62درهم.
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عدم االلتزام بقواعد تنفيذ النفقات العمومية
أصدرت اجلماعة بتاريخ  16يناير  2006سندا للطلب مببلغ  132.760,00درهم لفائدة مختبر للخبرة للدراسات والتجارب
من أجل إجناز دراسة جيوتقنية مت استالمها من طرف اجلماعة بتاريخ  15مايو  ،2006إال أن الدراسة املنجزة في هذا الشأن
حتمل تاريخ  29دجنبر  ،2005أي خالل فترة سابقة لتاريخ إصدار سند الطلب املشار إليه أعاله ،مما يفيد أن امللف املقدم
لتبرير النفقة ،مت إعداده لتسوية خدمة منجزة خالل فترة سابقة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على عدم األمر بأداء النفقات في غياب مبررات لها ؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء األشغال بالنسبة للمشاريع غير املكتملة من أجل إخراجها إلى حيز الوجود؛
— —احلرص على تبرير املعطيات الواردة بكشوفات احلسابات استنادا إلى جداول املنجزات املتعلقة بها والتأكد من
مطابقتها ملا مت إجنازه فعليا ؛
— —التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واحلرص على إعمال مبدأ املنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية.

رابعا .تهيئة املساحات اخلضراء
1 .1إجناز قنوات سقي املساحات اخلضراء
سجلت ،بخصوص إجناز هذا املشروع مجموعة من املالحظات ميكن تلخيصها فيما يلي:
 إجناز اجلماعة ألشغال دون اتباع املسطرة القانونية ودون أداء قيمتها
أصدرت اجلماعة بتاريخ  09غشت  2010سندا للطلب يحمل رقم  26/2010مببلغ  119.599,20درهم ،إلجناز أشغال احلفر
ملد قنوات السقي ،وقد تبني أن إعداد سند الطلب املذكور مت فقط من أجل تسوية تلك األشغال التي سبق أن أجنزت من
طرف الشركة نائلة الصفقة رقم  ،4/2010والتي لم تكن مدرجة بالصفقة املذكورة .وجتدر اإلشارة أن الشطر الثاني
من أشغال احلفر لوضع قنوات السقي من فئات مختلفة ،والتي أجنزت من طرف نفس الشركة مببلغ  129.206,46درهم،
حسب تقني اجلماعة والوضعية املوقعة من طرف الشركة ،لم يتم أداء مبلغها بعد.
تفاوت بني الكميات املنجزة فعليا والكميات املدرجة بكشف احلساب النهائي
لوحظ ،من خالل االطالع على امللف املتعلق بالصفقة رقم  ،04/2010وجود اختالف بني الكميات املضمنة بكشف احلساب
النهائي والكميات املسجلة بجدول املنجزات املوقع من طرف الشركة واملتعلق بالشطر الثاني من أشغال التسوية،
بقيمة  47.265,00درهم.
 عدم اللجوء إلى عقد ملحق عند تغيير طبيعة األشغال
عملت اجلماعة ،في إطار الصفقة رقم  ،04/2010على إجناز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط اخلاصة ،دون إبرام عقد
ملحق ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واحلرص على إعمال مبدأ املنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية
والتوقف عن التسوية غير القانونية للنفقات العمومية ؛
— —احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات احلسابات ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا ،حتى يتم
احتساب مستحقات أصحاب الصفقات على أسس صحيحة؛
— —إبرام عقود ملحقة عند تغيير طبيعة األشغال الواردة بالصفقات.
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2 .2تهيئة مساحة خضراء بحي إمليل
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات تفاوتا في الكميات بني كشف احلساب وبني ما مت إجنازه فعليا ،حيث تبني ،من خالل
مقارنة كميات األشغال املنجزة فعليا لتهيئة مساحة خضراء ،في إطار الصفقة رقم  11/2008املبرمة بتاريخ  28نونبر
 2008مببلغ  449.990,40درهم ،والتي مت الوقوف عندها من خالل الزيارة امليدانية للمساحة اخلضراء بتاريخ  2مايو ،2013
والكميات الواردة بكشف احلساب املؤقت رقم  2واألخير املؤرخ في  17فبراير  ،2009اختالف في هذه الكميات بقيمة
 221.892,72درهم .كما لوحظ كذلك ،من خالل االطالع على ملف الصفقة رقم  10/2008املبرمة بتاريخ  28نونبر 2008
مببلغ  299.964,00درهم ،ومن خالل املعاينة امليدانية للمساحة اخلضراء بحي إمليل والتحقق من املعطيات املسجلة
بجدول املنجزات املتعلق بأشغال الصيانة االعتيادية لهذه املساحة ،أن احلديقة توجد في حالة متردية وأنه ال وجود
ألغلبية األشجار و األغراس املضمنة بجدول املنجزات املتعلق بها.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات احلسابات
ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا ،حتى يتم احتساب مستحقات نائلي الصفقات على أسس صحيحة.

خامسا .املرافق اإلدارية
1 .1بناء مقر اجلماعة
شاب تنفيذ هذا املشروع االختالالت التالية:
إجناز أشغال قبل إعطاء األمر بتنفيذها
تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة بالصفقة رقم  ،2/2010أن الشروع الفعلي لألشغال مت خالل فترة سابقة
لتاريخ إصدار اجلماعة لألمر الكتابي ببدء األشغال ( 23نونبر  ،)2010حيث تبني وجود مجموعة من احملاضر التي تهم تتبع
األشغال والتي أجنزت قبل إعطاء األمر ببدء األشغال كمحضر تسلم احلديد املؤرخ في  25أكتوبر  2010ومحضر مراقبة
اخلرسانة املؤرخ في  26أكتوبر .2010
غياب محاضر تتبع األشغال بالورش
يتعلق األمر مبحاضر اجتماعات اللجنة املكلفة بتتبع األشغال املنجزة في إطار الصفقتني رقمي  02/2006و.11/2007
عدم اعتماد جداول املنجزات إلعداد كشوفات احلسابات
تهم هذه اجلداول األشغال املنجزة في إطار الصفقتني رقمي  02/2006و.11/2007
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التقيد بالقواعد القانونية املتعلقة بااللتزام بالنفقات العمومية وعدم األمر بتنفيذ األشغال قبل إعطاء أمر
كتابي بذلك؛
— —التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية واحلرص على إعمال مبدأ املنافسة عند إبرام الطلبيات العمومية؛
— —احلرص على حترير محاضر اجتماعات تتبع األشغال بالورش ،للتأكد من كون هذه األشغال متت وفق الوثيرة
واملواصفات املطلوبة؛
— —احلرص على تبرير املعطيات الواردة بكشوفات احلسابات استنادا إلى جداول املنجزات املتعلقة بها.

2 .2بناء احملجز اجلديد
بخصوص إجناز هذا املرفق ،مت تسجيل املالحظات التالية:
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 أداء اجلماعة ملبالغ مقابل أشغال لم يتم إجنازها
لوحظ من خالل محضر تتبع أشغال الورش املؤرخ في  11يوليوز  ،2011أن األشغال موضوع الصفقة رقم 05/2011
املتعلقة باحلفر وبناء األساس ،قد أجنزت بأكملها ،أي  313,28متر مكعب و 288,04متر مكعب ،في حني أن كشف احلساب
املؤقت رقم  1يبني أن نفس األشغال والتي مت استالمها بتاريخ  25يوليوز  ،2011لم ينجز منها على التوالي سوى  255متر
مكعب و 232,69متر مكعب ،وهو ما ميثل نسبة  % 81من األشغال النهائية ،الشيء الذي يعني أن اجلماعة عمدت إلى
الرفع بشكل غير واقعي من حجم األشغال بقيمة قدرها على التوالي  1.748,40درهم و 16.605,00درهم.
غياب التقارير املتعلقة بتجارب املراقبة التقنية املنجزة من طرف اخملتبرات
لوحظ غياب هذه التقارير بالنسبة للصفقة رقم .05/2011
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —الكف عن الرفع بشكل غير واقعي من حجم األشغال موضوع الكشوفات احلسابية ؛
— —احلرص على طلب إجناز التقارير املتعلقة بتجارب مراقبة املواد املستعملة ومراقبة اجلودة من قبل اخملتبرات
التي تواكب تنفيذ األشغال موضوع الصفقات.

احملور الثاني  :تدبير املداخيل
تعاني اجلماعة احلضرية لقلعة السراغنة من بعض االختالالت في تدبير مداخيلها خصوصا فيما يتعلق مبداخيل كراء
احملالت التجارية والسكنية والرسوم املرتبطة باحتالل امللك العمومي وكذا بعض الرسوم التي تستدعي إعادة النظر
في تدبيرها حتى تساهم بشكل فعال في تطوير املوارد املالية للجماعة .وتتمثل أهم االختالالت في هذا الباب في
املالحظات التالية:

1 .1الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مبنقوالت أو عقارات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
جتاوز العديد من محالت بيع املشروبات ملساحات امللك اجلماعي املؤدى عنها
يتم هذا التجاوز في غياب مراقبة وتدخل اجلماعة من أجل فرض احترام املساحات املسموح بها أو تطبيق القانون
بخصوص املساحات املستغلة بشكل غير قانوني ،كما هو الشأن بالنسبة للعديد من املقاهي كاخليمة وفضاء اخليام
وأشوان نيكوس والصفاء والسعادة وباريز ومرجانة وغيرها والتي جتاوز أصحابها املساحة املرخصة بها مبساحات تتفاوت
بني  70و 200م ،²باإلضافة إلى استغالل بعض املقاهي حلدائق عمومية كمقهى مرجانة التي تستغل حديقة عمومية
تبلغ مساحتها حوالي  1.000م ²ومقهى الركن الذهبي التي تستغل حديقة مبساحة  500م.²
احتالل العديد من احملالت التجارية للملك العام اجلماعي في غياب الترخيص ومن دون أداء الرسم على
االحتالل
يتعلق األمر مبحالت تخفيضات عادل وتخفيضات أطلس و سناك مرجانة وفضاء دينا ،مبساحات تراوحت بني  50و 100م.²
وعليه ،يوصي اجمللي اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تصحيح املساحات املستغلة من قبل اخلاضعني للرسم على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض
جتارية أو صناعية أو مهنية من أجل الرفع من مداخيل هذا الرسم ؛
— — تنظيم شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا مبنقوالت وعقارات ترتبط مبمارسة نشاط جتاري أو صناعي
أو مهني ،وذلك مبنح رخص تسمح باالستغالل والعمل على استخالص الرسم على املساحات القانونية
املرخصة.
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2 .2الرسم على محالت بيع املشروبات
يوجد مبدينة قلعة السراغنة عدد من محالت بيع املشروبات حدد حسب قوائم وكالة املداخيل في ثالثة وستون محال.
وقد تبني بعد االطالع على ملفات هذه احملالت ،ما يلي :
ضعف أرقام املعامالت املصرح بها من قبل أصحاب محالت بيع املشروبات
ال تعكس األرقام املصرح بها حقيقة النشاط التجاري لهذه احملالت ،حيث ال يتجاوز متوسط رقم معامالتها اليومي
 150,00درهم.
عدم ممارسة اجلماعة حلق املراقبة واالطالع
بالرغم من تنصيص املادتني  149و 151من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية حلق اإلدارة في املراقبة
واالطالع على اإلقرارات والوثائق املعتمدة من أجل التحقق من صحة اإلقرارات والتصاريح املدلى بها ،إال أن اجلماعة ال
متارس هذا احلق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي محالت بيع املشروبات.
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —إجراء إحصاء حملالت بيع املشروبات بتراب اجلماعة وفرض الرسم على احملالت التي متارس نشاطها من دون أداء
الرسم ضمانا للعدالة الضريبية؛
— —حث امللزمني فيما يخص الرسم على محال بيع املشروبات على التصريح بأرقام معامالتهم احلقيقية أو
اتخاذ اإلجراءات التي تسمح بها مقتضيات املواد  149و 155من القانون رقم  47-06لتعديل التصاريح وجعلها
تناسب النشاط املزاول.

3 .3كراء احملالت السكنية والتجارية
تتوفر اجلماعة احلضرية لقلعة السراغنة على حوالي  29محال سكنيا و 122محال جتاريا موزعة على مختلف تراب
اجلماعة .وقد بلغ مجموع مداخيل كرائها  309.750,00درهم سنة  .2012في هذا اإلطار لوحظ ما يلي:
 ضعف مبالغ كراء العديد من احملالت السكنية والتجارية وعدم حتيني واجبات كرائها
تتراوح هذه الواجبات في أغلبها ما بني  80و 250درهم ،ومما يزيد من ضعف السومة الكرائية عدم اتخاذ اإلجراءات
القانونية من أجل حتيينها ،بحيث أن السومة القدمية لم تعرف أي تغيير منذ سنة  ،1990األمر الذي أثر بشكل سلبي
على مداخيل اجلماعة.
عدم تطبيق مقرر الزيادة في السومة الكرائية
لم يتم تطبيق مقرر الزيادة في السومة الكرائية الذي اتخذه اجمللس اجلماعي خالل دورة أبريل  2010والذي متت املصادقة
عليه خالل شهر أكتوبر ،2012واستمرار وكيل املداخيل في تطبيق السومة الكرائية القدمية بالرغم من أن القرار اجلبائي
القدمي لم يعد ساري املفعول.
عدم إلزام بعض املكترين بأداء واجبات الكراء
الزال العديد من املكترين ميتنعون عن األداء من دون أن تتخذ اجلماعة في حقهم أي إجراء ،وذلك بالرغم من كون الفصل
التاسع من عقد الكراء ينص على أن «العقد يصبح الغيا بعد إنذار املكتري كتابيا ...في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية
خالل األسبوع األول من الشهر املستحق» .وجتدر اإلشارة إلى أن العديد من املكترين ال زالت بذممهم مبالغ تتراوح بني
 5000,00و 20.000,00درهم ،حيث بلغ الباقي استخالصه إلى غاية أواخر شهر فبراير  2013ما مجموعه  25.680,00درهم
بالنسبة للمحالت السكنية و 369.840,00درهم بالنسبة للمحالت التجارية.
وعليه ،يوصي اجمللي اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية :
— —احلرص على تطبيق مقتضيات القانون  07.03بخصوص مراجعة السومة الكرائية للمحالت السكنية
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والتجارية واملهنية ،والذي يتيح إمكانية املراجعة بعد مرور ثالث سنوات على األقل من تاريخ االتفاق؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املتخلفني عن أداء الوجيبات الكرائية كما هو منصوص عليه في عقد
الكراء.

4 .4الرسم على عمليات جتزئة األراضي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم أداء معظم أصحاب التجزئات للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة
قامت مجموعة من الشركات واملقاوالت بإجناز مجموعة من التجزئات بتراب اجلماعة احلضرية لقلعة السراغنة ،وبعد
أدائها نسبة  %75من الرسم على عمليات جتزئة األراضي عند احلصول على رخص التجزيء ،بقيت وضعية  15جتزئة غير
مسواة من الناحية القانونية ،األمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل اجلماعة ،حيث لم يتم حتصيل املبالغ املتبقاة
من الرسم وذلك لسنوات عديدة.
عدم قيام اجلماعة باحتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي
لوحظ أن اجلماعة ال تقوم باحتساب الكلفة احلقيقية لتجهيز األراضي التي شملتها عمليات التجزئة ،بحيث تكتفي
باالعتماد على التكلفة احملتسبة واملصرح بها من قبل الشركة اجملهزة والتي تعتمد في جميع األحوال من قبل اجلماعة
ككلفة حقيقية ألشغال التجهيز دون التحقق من هذه التكلفة ،وذلك بطلب الوثائق املثبتة للتكلفة احلقيقية
للتجهيز .وجتدر اإلشارة أن مبلغ الرسم يصفى اعتمادا على التكلفة احلقيقية لألشغال احملتسبة من قبل اجلماعة،
الشيء الذي يجب أن يتم عند تسليم شهادة املطابقة كما هو منصوص عليه باملادة  62من القانون رقم  47-06املتعلق
باجلبايات احمللية .يتعلق األمر بثمانية عشر جتزئة عقارية لم يتعد متوسط تكلفة جتهيزها حسب املنعش العقاري مبلغ
 80,00درهم للمتر مربع ،في حني أن هذا املتوسط يبقى في حدود  300,00درهم حسب تكاليف التجهيز .وقد قدرت
املبالغ املالية الضائعة بسبب عدم احتساب اجلماعة للكلفة احلقيقية للتجهيز مبا يقارب  9.629.441,01درهم.
عدم أداء شركة العمران جلزء من الرسم على عملية التجزئة
قامت شركة العمران بطلب رخصة جتزيء «جتزئة السالم» باملدينة ،وحصلت على الترخيص خالل سنة  ،2006وأدت مبلغ
 571.513,46درهم كدفعة أولى من مبلغ الرسم على عملية التجزيء أي  % 75من الرسم املذكور .لكن ،من خالل القيام
بعملية حسابية للرسم املذكور اعتمادا على الكلفة األولية املقدرة من قبل الشركة لعملية التجزيء تبني أن نسبة
 %75من الرسم تساوي مبلغ  834.020,21درهم أي أن الفارق غير املؤدى من قبل الشركة بلغ  262.506,75درهم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على احتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي عند تصفية الرسم وعدم اعتماد الكلفة
التقديرية املعتمدة من قبل املقاولني ككلفة حقيقية ونهائية لعمليات التجهيز؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إلزام أصحاب التجزئات على أداء النسبة املتبقية من مبلغ الرسم على
عمليات التجزئة على أساس الكلفة احلقيقية لعمليات التجهيز.

5 .5تدبير سوق اجلملة للخضر والفواكه
تتوفر اجلماعة احلضرية لقلعة السراغنة على سوق للجملة مت إجنازه سنة  1985على مساحة  2,5هكتار .ويتوفر السوق
على  2مربعات مغطاة للخضر والفواكه الطرية و 21دكان للتخزين وقاعة للتبريد ،وقد ساهم إلى غاية نهاية سنة
 ،2012مببلغ مالي سنوي يناهز مليوني درهم في مداخيل اجلماعة .وقد لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
ضعف النشاط التجاري بسوق اجلملة
يعزى ضعف النشاط التجاري بسوق اجلملة إلى عدم ولوج معظم اخلضر والفواكه الواردة إلى املدينة إلى السوق ،األمر
الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل اجلماعة.
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انتشار ظاهرة اخملازن السرية للخضر والفواكه باملدينة
في غياب املراقبة والزجر ،لوحظ استفحال ظاهرة انتشار اخملازن السرية للخضر والفواكه ،خاصة بأحياء النخلة ولعوينة
والهناء.
 كثرة أعطاب امليزان العمومي لسوق اجلملة
يتعرض امليزان العمومي ،والذي اقتنته اجلماعة بتاريخ  05فبراير 2011مببلغ  199.900,80درهم ،الى أعطاب تقنية متكررة
مما يضطر اجلماعة إلى حتمل مصاريف إصالحه مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات في تدبير هذا املرفق احليوي.
 تعطل قاعة التبريد
يحتوي السوق اجلماعي على قاعة للتبريد ،لكن هذه األخيرة تتعرض للتعطيل في أغلب األحيان ،مما أثر سلبا على احلركة
التجارية بالسوق.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وبالتعاون مع السلطات احمللية من أجل محاربة ظاهرة اخملازن العشوائية
للخضر والفواكه باملدينة ،وذلك بهدف الرفع من النشاط التجاري لسوق اجلملة ؛
— —احلرص على احلصول على ضمانات عند اقتناء جتهيزات ملرافق عمومية من أجل تفادي ضياع مبالغ مالية في
عمليات اإلصالح املتكررة.

6 .6تدبير املسبح البلدي
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات ما يلي:
قيام املتعهد بإجناز بعض األشغال باملسبح بشكل غير قانوني
يتعلق األمر ببناء قاعة لألفراح مساحتها حوالي  400م ²ومرافق صحية ومسجد باإلضافة إلى بعض اإلصالحات
والتغييرات التي شملت بنايات أخرى ،وذلك في غياب املوافقة الكتابية لرئيس اجمللس اجلماعي كما ينص على ذلك
الفصل السادس من عقد اإليجار والفصل العاشر من كناش التحمالت ،ودون احلصول على ترخيص بالبناء.
 إبرام اتفاقية بني الرئيس والشركة املذكورة لتدبير املسبح بشكل غير قانوني
بعد إبرام عقد إيجار املسبح اجلماعي وبدء املتعهد في استغالل املرفق ,عمد رئيس اجمللس اجلماعي خالل سنة  ،2008إلى
إبرام اتفاقية مع الشركة املسيرة للمرفق من أجل تدبير وتسيير املسبح بعد انتهاء فترة اإليجار ،وذلك ملدة تسع سنوات
إضافية تبتدئ من 2011/ 07/ 01إلى غاية  2020 /06 /30قابلة للتجديد ،حيث مت حتديد السومة الكرائية في 17.775,00
درهم شهريا مع زيادة  % 3كل ثالث سنوات .وقد وافق اجمللس اجلماعي على االتفاقية املذكورة خالل الدورة العادية لشهر
فبراير  2008ومت إرسالها لسلطات الوصاية من أجل املصادقة ،إال أن هذه األخيرة لم تصادق على االتفاقية املذكورة وال
على دفتر التحمالت ومحضر طلب العروض ،األمر الذي جعلها غير قابلة للتنفيذ.
استمرار املتعهد في تدبير املسبح بالرغم من انتهاء مدة العقد الذي يربطه باجلماعة
بالرغم من أن عقد إيجار املسبح اجلماعي ينص في فصله الثاني على أن مدة اإليجار محددة في خمس سنوات تبتدئ من
 16يوليوز  2006إلى غاية  30يونيو  ،2011إال أن الشركة املتعهدة استمرت في استغالل املرفق بعد التاريخ املذكور دون
اتخاذ اجلماعة لإلجراءات الضرورية لوقف االستغالل غير القانوني للمسبح اجلماعي.
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عدم أداء املتعهد لواجبات كراء املسبح البلدي ملدة تفوق السنة في غياب تدخل اجلماعة
ينص الفصل التاسع من كناش التحمالت على أنه «تؤدى واجبات اإليجار بصفة منتظمة ودون أي تأخير خالل اخلمسة
أيام األولى من كل شهر ».إال أن الشركة متاطلت في األداء خالل سنة  ،2009وتقاعست بشكل نهائي عن األداء ابتداء من
سنة  ،2010حيث أن املبلغ غير املؤدى إلى غاية شهر يونيو  ،2011بلغ  308.825,00درهم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على فرض احترام مكتري املرافق اجلماعية ملقتضيات دفاتر
التحمالت وتطبيق اجلزاءات املنصوص عليها في حالة خرق تلك املقتضيات.

7 .7تدبير احملطة الطرقية
تبني بعد االطالع على الوثائق املبررة املتعلقة بتدبير احملطة الطرقية ما يلي:
 ضعف املداخيل احملصلة باحملطة الطرقية ،حيث لم تتجاوز ،خالل الفترة املمتدة من  2007إلى  2009مبلغ
 30,00درهم في اليوم.
عدم حتصيل مداخيل احملطة الطرقية منذ سنة  2010بالرغم من استمرار دخول احلافالت إليها
يرجع ذلك إلى أن اجلماعة لم تقم منذ سنة  2010باستخالص رسم العبور واحملدد ،حسب القرار اجلبائي ،في  20درهم
لكل حافلة عابرة كما لم تقم كذلك بتقدمي أية مبررات قانونية لعدم استخالص الرسم املذكور.
قيام أحد األشخاص باستغالل محطة لوقوف الدراجات النارية والعادية وحتصيل مداخيل من األشخاص
احملتلني للملك العام باحملطة في غياب أي عالقة تعاقدية مع اجلماعة
عدم استخالص مبالغ كراء بعض احملالت التجارية وعدم جتديد أو فسخ عقودها رغم انتهاء مددها
يتعلق األمر مبجموعة من احملالت التجارية قام الرئيس السابق بكراء ستة منها البنته ،ثالثة منها ابتداء من شهر أكتوبر
 ،2007وثالثة ابتداء من شهر يونيو  ،2009باإلضافة إلى محلني مكترين لسيدة أخرى منذ شهر مارس  .2009وجتدر اإلشارة
إلى أن جميع هذه العقود انتهت مددها القانونية احملددة في ثالث سنوات ولم تقم اجلماعة بتجديد العقود مع مكتريها
أو فسخها،
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حق مستغلي مرافق احملطة
الطرقية بشكل غير قانوني وعدم التفريط في املوارد املالية املترتبة عن تدبير هذا املرفق احليوي.

8 .8تدبير استغالل امللك العمومي من قبل شركات االتصاالت السلكية والالسلكية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
احتالل شركة «اتصاالت املغرب» للملك اجلماعي العام بواسطة اخملادع الهاتفية دون أداء الواجبات
القانونية ،بحيث لم تقم اجلماعة بأي إحصاء لهذه اخملادع وفرض الرسم اجلزافي احملدد في  25,00درهم.
احتالل الشركة للملك العام للجماعة بواسطة األلياف البصرية وعلب الربط دون أداء الواجبات
القانونية
إن هذا االحتالل يقتضي من اجلماعة اتخاذ التدابير القانونية الالزمة بحق الشركة ألداء ما عليها من واجبات اجتاه
اجلماعة ،التي مت حتديدها بالقرار اجلبائي في درهم واحد للمتر الطولي بالنسبة لأللياف البصرية و 100,00درهم للمتر
املربع بالنسبة لعلب الربط.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إصدار األمر باستخالص واجبات احتالل
امللك العمومي اجلماعي.
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 .2تدبير سيارة نقل املوتى
ينص الفصل  34من القرار اجلبائي رقم  19بتاريخ  ،2008/ 06/ 11بأن نقل األموات على منت السيارة اجلماعية يستوجب
أداء ثالثني درهم داخل دوائر اجلماعة ،وعشرة دراهم للكيلومتر خارج دوائر اجلماعة ،ويؤدى الرسم مسبقا إلى وكيل صندوق
املداخيل للجماعة وقت التصريح بالوفاة .إال أنه تبني ،بعد االطالع على الوثائق املثبتة ملداخيل اجلماعة أن وكالة املداخيل
ال تستخلص الرسم املذكور بالرغم من اعتماده بالقرار اجلبائي ،وبالرغم من االستعمال املكثف للسيارة املذكورة من
قبل املواطنني ،حيث تبث ،من خالل االطالع على السجل املمسوك من قبل سائق سيارة نقل املوتى ،أنه ،ابتداء من شهر
ماي  2010إلى غاية  30أبريل  ،2013مت استعمال السيارة داخل دوائر اجلماعة  524مرة ،وخارج دوائر اجلماعة  263مرة .وقد
قدرت املبالغ غير املستخلصة من قبل اجلماعة في  227.120,00درهم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي بخصوص االستفادة من
خدمات سيارة نقل املوتى.

احملور الثالث  -تدبير النفقات
يعاني تدبير بعض نفقات اجلماعة من مجموعة من االختالالت نوردها كما يلي:

1 .1تدبير قطع الغيار
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ارتفاع نفقات اقتناء قطع الغيار بشكل مبالغ فيه
بالرغم من عدم اقتناء شاحنات إضافية خالل سنتي  2011و  ،2012ارتفعت مصاريف قطع الغيار بنسبة قاربت % 40
باملقارنة مع سنة  ،2010و % 70باملقارنة مع سنة .2009
عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية
إن املسطرة املتبعة في عمليات اإلصالح ال حتترم قواعد االلتزام بالنفقات ،األمر الذي ال يتيح أية منافسة في هذا اإلطار
ويفتح اجملال الحتساب أثمنة مبالغ فيها ال تتناسب واألثمان املتداولة بالسوق.

2 .2تدبير أدوات املكتب
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
 عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بتدبير الصفقات العمومية
من خالل االطالع على الوثائق املبررة لعمليات اقتناء لوازم املكتب ،تبني أن اجلماعة تعتمد سندات الطلب بالرغم من جتاوز
السقف احملدد الستعمال هذه املسطرة واحملدد في  200.000,00درهم خالل السنة ،حيث أن جميع املقتنيات املتعلقة
بلوازم املكتب ميكن اقتناؤها لدى نفس املمون وبالتالي فمن الضروري العمل على إبرام صفقة عمومية من أجل حتقيق
االقتصاد في النفقات واحترام مبدأ املساواة واحلرية في الولوج للطلبيات العمومية.
 عدم تناسب الكميات املقتناة من لوازم املكتب مع حاجيات اجلماعة ،إذ تبني أن الكميات املقتناة من هذه
اللوازم مرتفعة جدا وال تتناسب مع احلاجيات احلقيقية للجماعة.

3 .3تدبير اقتناء الكتب واألدوات املدرسية
سجل في هذا الباب ما يلي:
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عدم احترام القواعد القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية
متت املصادقة على الصفقة رقم  20/2012مببلغ  186.672,00درهم ،بتاريخ  2012 /11 /02وصدر األمر ببدء التنفيذ بتاريخ
 .2012/ 11/ 05غير أن وصوالت استالم األدوات املدرسية املوقعة من طرف مديري املؤسسات التعليمية املستفيدة من هذه
العملية حتمل تواريخ ما بني  10و 15أكتوبر  ،2012أي قبل األمر ببدء التنفيذ وقبل املصادقة على الصفقة ،األمر الذي يبني
أن اجلماعة لم حتترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
 غياب لوائح املستفيدين من األدوات املدرسية موقعة من طرف أولياء أمورهم ومديري املؤسسات
التعليمية

4 .4حتميل ميزانية اجلماعة ملصاريف كراء بنايات تستغل من طرف الغير
قامت اجلماعة بكراء محل سكني لباشا املدينة مببلغ  6.000,00درهم شهريا وذلك منذ تاريخ  ،2008/ 01/ 22كما قامت
كذلك بكراء بناية لفائدة الدائرة احلضرية الثالثة بنفس املبلغ منذ  ،2009/ 01/ 22وقد حتملت اجلماعة بهذا اخلصوص ما
مجموعه  1.661.298,00درهم من دون أي سند قانوني.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —مسك محاسبة مادية لتتبع مقتنيات اجلماعة ؛
— — احترام مسطرة إبرام الصفقات العمومية وعدم اللجوء إلى جتزيء النفقات من نفس الطبيعة ؛
— — تصحيح وضعية البنايات املكتراة ملصالح خارجية من دون سند قانوني.

احملور الرابع  -تدبير مجال التعمير
تشتمل املنطقة احلضرية ملدينة قلعة السراغنة على مساحة إجمالية تقدر مبا يقارب  26كلم .2وتتوفر املدينة على
تصميم تهيئة متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم رقم  2.94.3الصادر بتاريخ  .04/01/1995وقد أسفرت مراقبة تدبير
مجال التعمير عن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1وثائق التعمير املطبقة مبدينة قلعة السراغنة
لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
 عدم احترام التوجهات العامة لتصميم التهيئة نتيجة اللجوء املتكرر ملسطرة االستثناء
اتضح أن اجملال الفالحي املسقي احمليط باملدينة من اجلهات األربع قد تقلص لصالح البناء اخملصص للسكن والتجارة،
وقد مت خلق العديد من التجزئات العقارية بهذا اجملال مثل جتزئة «البساتني « وجتزئة الهدى والرحمان وكذا جتزئات املنارة
 1و  2و.3
عدم تغطية جزء من املدار احلضري للمدينة بوثائق التعمير
ضعف نسبة إجناز التجهيزات العمومية
توقع تصميم التهيئة اخلاص مبدينة قلعة السراغنة ،إجناز العديد من الطرقات واملمرات وكذا الساحات ومواقف السيارات.
وقد لوحظ من خالل تتبع وتيرة إجنازها ما يلي:
— —الطرق العامة
لم تتجاوز الطرقات واملمرات املبرمجة ألول مرة أو تلك التي توقع تصميم التهيئة توسعتها نسبة  ، % 60كما أن تلك
املوجودة أصبحت تعرف ضغطا كبيرا نتيجة توسع حاضرة املدينة و تنامي عدد السيارات .إضافة لذلك فإن بعض
الطرقات املبرمجة لم يتم إجنازها إما نتيجة ترخيص اجلماعة احلضرية لبعض التجزئات السكنية فوق حدود األراضي
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التي من املفترض أن تقام عليها  ،أو نتيجة برمجة تصميم التهيئة لهذه الطرق فوق مبان قائمة يتعذر إخالؤها بواسطة
إعمال مسطرة نزع امللكية.
— —الساحات العمومية
لم تعمل اجلماعة منذ سنة  1995على خلق سوى أربع من أصل  10ساحات عمومية مبرمجة ،وقد لوحظ أن بعضها
قد مت إجنازها من طرف بعض املنعشني العقاريني في إطار منح تراخيص إحداث التجزئات السكنية.
— —املساحات اخلضراء
باستثناء املساحات اخلضراء املنشأة حديثا على طول شارع محمد اخلامس ،لم يتم خلق أي مساحة خضراء من طرف
اجلماعة واملبرمجة بالعديد من األحياء مبقتضى تصميم التهيئة .كما سجل غياب املساحات اخلضراء املفروضة على
املنعشني العقاريني في بعض التجزئات السكنية.
— —التجهيزات العمومية املرتبطة بقطاعات التعليم والصحة وكذا الثقافة
سجل اجمللس اجلهوي عدم االنسجام بني النمو العمراني املرتبط باألبنية اخملصصة للسكن والتجارة وتطور التجهيزات
املرتبطة بهذه القطاعات ،باإلضافة إلى عدم القيام ببناء املستوصفني املبرمجني بتصميم التهيئة ومؤسستني
تعليميتني من أصل ستة مبرمجة.
على ضوء ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —التعجيل بإعداد تصميم تهيئة جديد يغطي كل اجملال العمراني ملدينة بني مالل ،ويستوفي في إعداده جلميع
الشروط القانونية املعمول بها؛
— —احلرص على خلق جتهيزات عمومية كافية ،حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني باملدينة؛
— —العمل على تنزيل مقتضيات تصاميم التهيئة بالشكل الذي يضمن احلفاظ على نشاط كل منطقة على
حدة ويحد من استحواذ نشاط معني على نشاط آخر.

2 .2اختالالت على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزئات السكنية وعدم احترام بعض املقتضيات
القانونية في ميدان التعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
منح اجلماعة لرخص البناء على أراضي عارية غير مجهزة مبختلف الشبكات دون سلك مسطرة إحداث
التجزئة
عمدت اجلماعة منذ سنة  2006إلى غاية  2012على منح رخص بناء على أراض عارية غير مجهزة مبختلف الشبكات،
دون أن تفرض مسطرة إحداث جتزئة عقارية ،يتعلق األمر برخص بناء فيالت سكنية على أرض تقع مبدخل مدينة السراغنة
في اجلهة اليمنى من الطريق الوطنية املؤدية إلى مدينة مراكش.
تشجيع اجلماعة للبناء العشوائي بتعاونية احمليطة
رخصت اجلماعة ببناء دور سكنية « بدوار تعاونية احمليطة» غير املهيكل والذي ال يضم أي جتهيزات طرقية أو شبكة
للصرف الصحي وغيرها وذلك دون فرض تصميم للمباني املزمع إنشاؤها .ويتعلق األمر على سبيل املثال بالسيد «م ب»
القاطن باملنزل رقم  4والسادة «ع ه» و»م خ» و « س خ» القاطنني بالشقة رقم .87
اختالالت بتجزئة « أولي زمران» نتيجة غياب التتبع واملراقبة من قبل اجلماعة:
عرف الترخيص بإحداث هذه التجزئة االختالالت التالية:
— —السماح لصاحب هذه التجزئة ،من قبل اجلماعة ،ببناء فيالت سكنية مبوجب رخصة البناء عدد  479/07بتاريخ
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 2007/ 11/ 20دون أن يفرض عليه سلك مسطرة التجزيء؛
— —تأخر اجلماعة في إعمال مسطرة توقيف أشغال البناء التي عرفت تقدما كبيرا ،إذ تبني حسب املعاينة امليدانية
أن املنعش العقاري قام ببناء ما يزيد عن  50فيال نصف جاهزة على أرض عارية غير مجهزة دون أن تتدخل املصالح
اجلماعية؛
— —عدم وفاء صاحب املشروع بالتزاماته املتعلقة بإحداث دار للشباب وملعب متعدد االختصاصات بتجزئة الهناء كما
اشترطت ذلك جلنة االستثناءات وكما التزم بذلك املنعش العقاري بدفتر التحمالت؛
— —ضعف اإلقرار املقدم من طرف املنعش العقاري ،إذ تبني أن الرسم الذي فرضته اجلماعة على عملية التجزئة احتسبت
بناء على تكلفة ال تتجاوز  32,00درهم للمتر املربع ،كما مت احتساب ذلك من خالل اإلقرار املقدم من طرف صاحب
املشروع ،في حني أن متوسط التكلفة باملتر مربع املطبق عند إعداد التجزئات يبقى في حدود  300,00درهم للمتر
مربع .وقد لوحظ أن عدم مراجعة هذه التكلفة من قبل املصالح اجلماعية قد فوت على اجلماعة مبلغا ماليا قدره
 717.905,00درهم.
ربط قنوات الصرف الصحي اخلاصة بتجزئة املنارة  01بالقناة الرئيسية اخلاصة بتجزئة «النور  02امتداد»
دون احترام املعايير التقنية لذلك
لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
— —الترخيص بإحداث هذه التجزئة على أرض فالحية مسقية ،كما يتضح ذلك من خالل تصميم التهيئة ،دون العمل
على إخراج هذه األرض من دائرة األراضي السقوية.
— —منح الترخيص من قبل اجلماعة دون دراسة امللف التقني املتعلق بالتجزئة من قبل املصلحة التقنية التي يجب
أن تبدي رأيها حول مدى جاهزية األرض موضوع الترخيص الستقبال الشبكة الطرقية وشبكة الصرف الصحي
وصرف مياه األمطار ،وكذا أبنية من طابقني أو ثالث.
— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة واإلعداد ،بالرغم من عدم احترام صاحب التجزئة للشروط القانونية
املتعلقة بربط قنوات الصرف الصحي،حيث تعمد هذا األخير ربط القناة الرئيسية للصرف الصحي اخلاصة بهذه
التجزئة بالقناة الرئيسية للصرف الصحي اخلاصة بتجزئة النور  2امتداد،وذلك دون تقدميه لدراسة تبرر حتمل
واستيعاب القناة الرئيسية لتجزئة النور 2امتداد للمياه العادمة للتجزئتني.
— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال تهيئة التجزئة ،بالرغم من عدم إمتام أشغال التهيئة .
الترخيص بإحداث جتزئة املنارة  03رغم توفر عيوب بالتصميم
مت الترخيص بتاريخ  ،2011/04/05بإحداث جتزئة املنارة  03حتت عدد  ،02/2011وقد أفضت عملية فحص الوثائق املرفقة
بامللف واملعاينة امليدانية إلى الوقوف على خلل في التصميم املرخص ،يتمثل في تخطيط مرفق إداري فوق مسكن
عشوائي يثقل العقار موضوع إحداث التجزئة ،وقد اتضح من خالل فحص كناش التحمالت اخلاص بالتجزئة أن اجلماعة
لم تفرض على املنعش العقاري إخالء األرض من املسكن العشوائي الذي من احملتمل أن يعيق تخطيط الطرق ومختلف
الشبكات.
تغيير تخصيص بقعة أرضية من ملعب رياضي إلى جتزئة سكنية دون احترام الشروط امللتزم بها
مكنت عملية فحص ملف التجزئة العقارية عواطف التي مت استالم أشغال التهيئة بها خالل سنة  1998من الوقوف
على تغيير تخصيص البقعة األرضية اخملصصة مللعب رياضي حسب تصميم هذه التجزئة التي سلمت مؤقتا دون
تشييد امللعب املشار إليه ،إلى جتزئة سكنية مكونة من  174فيال سكنية نصف جاهزة أطلق عليها جتزئة « أولي
زمران» .وقد لوحظ أن تغيير التخصيص جاء بناء على املوافقة املبدئية للجنة االستثناءات بتاريخ  2007/02/08التي
اشترطت على صاحب التجزئة إنشاء ملعب وحضانة مقابل الترخيص له بإحداث هذه التجزئة ،إال أن التحريات أكدت
أن املعني باألمر لم يف بالتزاماته حتى حدود شهر مارس . 2013
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عدم احلرص على سلك مسطرة املصادقة على اتفاقية
لوحظ أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يحرص على سلك مسطرة املصادقة على اتفاقية الشراكة املوقعة من طرفه من
جهة ،و شركة «  »MONCEAU IMMO SARLصاحبة مشروع جتزئة الرحمان و شركة « »KSG GROUP SARLصاحبة
جتزئة الهدى من جهة ثانية ،و قد تبني أن الشركتني املشار إليهما آنفا لصاحبهما «اك» التزمتا مبوجب هذه االتفاقية
باملساهمة مببلغ  7.000.000,00درهم لتمويل أشغال لفائدة اجلماعة ،سيتم حتديدها من قبل اجمللس اجلماعي لقلعة
السراغنة ،واملالحظ ،من جهة ،أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يعرض قط هذه االتفاقية على أنظار اجمللس اجلماعي قصد
اتخاذ مقرر يقضي باملوافقة عليها وقصد حتديد الدراسات واألشغال املراد إجنازها واملوكولة له حتديدها مبوجب الفصل
الثاني من اتفاقية الشراكة املذكورة أعاله ،مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة اخلامسة من املادة  37من امليثاق اجلماعي
املتعلقة بالهبات والوصايا املمنوحة للجماعة ،كما لوحظ من جهة ثانية أن هذه االتفاقية لم يتم عرضها للمصادقة
على سلطة الوصاية حتى تصبح سارية املفعول.
خلل في مسطرة منح رخصة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة «جتزئتي النور  1و »2
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
— —منح شهادة االستالم املؤقت لألشغال من قبل اجلماعة للمنعش العقاري دون التأكد من تصفية الوعاء
العقاري ،بحيث اتضح أن األراضي موضوع إنشاء التجزئتني الزالت في ملكية الدولة ،واجلدير بالذكر أن ملفي طلب
احلصول على الترخيص بإحداث التجزئتني ال يضمان شهادة امللكية ،كما هو مطلوب مبوجب القانون رقم 90-25
املتعلق التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،وكما تشير إلى ذلك الدورية رقم 1500/2000
الصادرة بتاريخ  2000/ 10/ 06عن وزير السكنى وإعداد التراب الوطني املتعلقة بامللف الواجب إرفاقه بطلب احلصول
على رخصة التجزيء.
— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال تهيئة هاتني التجزئتني بالرغم من عدم إمتام صاحب املشروع لألشغال
املتفق عليها بكناش التحمالت ،حيث لوحظ عند الزيارة امليدانية ملوقع التجزئتني نقص في بعض التجهيزات
األساسية ،كغياب تزفيت طرق التجزئة والعديد من سدادات البالوعات ،كما أن ممرات الراجلني غير معبدة ،عالوة
على ذلك لم تقم الشركة املستفيدة من الترخيص ببناء مختلف املرافق كاملسجد واملناطق اخلضراء وغيرها.
— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة بالرغم من تسجيل القسم التقني للجماعة جملموعة
من اخلروقات التقنية من قبل الشركة املكلفة بالتهيئة ،كما مت إثبات ذلك بواسطة محضر مؤرخ في
.2006/ 06/ 15
— —عدم اتخاذ اجلماعة لإلجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير املنجزة ،بحيث لم تعمل على
مراسلة صاحب املشروع إلجباره على إنهاء أشغال التهيئة بالتجزئتني ولم تفعل مقتضيات املادة  26من القانون
رقم  25-90السالف الذكر ،التي تتيح للسلطة احمللية ،بصفة تلقائية ،القيام بإجناز التجهيزات الناقصة على
نفقة مالك األرض.
استغالل شبكة الصرف الصحي اخلاصة بتجزئة الهناء من قبل املنعش العقاري صاحب جتزئة الريحان
دون مراعاة املواصفات التقنية ودون تدخل اجلماعة لتصحيح الوضعية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
— —منح الترخيص من قبل اجلماعة بإحداث هذه التجزئة بالرغم من أن جزء من األرض موضوع إحداث التجزئة ال
ميلكها صاحب املشروع ،و ذلك خالفا ملقتضيات القانون رقم  25-90السالف الذكر ،وملا تنص عليه الدورية رقم
 1500/2000الصادرة بتاريخ  2000/10/ 06املتعلقة بامللف الواجب إرفاقه بطلب احلصول على رخصة التجزيء ،والتي
تشير إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة امللكية لألرض املزمع إقامة التجزئة عليها.
— —منح اجلماعة لشهادة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة بالرغم من عدم توفر مختلف الدراسات والشواهد
التي تشهد بسالمة عملية ربط قنوات الصرف الصحي اخلاصة بتجزئة الريحان ،حيث إن اجلماعة لم تأخذ
بعني االعتبار رأي اللجنة التقنية اجلماعية بخصوص هذه النقطة والتي فرضت على املنعش العقاري تقدمي دراسة
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تقنية تشهد مبدى قدرة حتمل قنوات الصرف الصحي اخلاصة بتجزئة الهناء للمياه العادمة اخلاصة بتجزئة
الريحان .
— —منح اجلماعة لشهادة التسليم املؤقت ألشغال التهيئة بالرغم من عدم وفاء صاحب التجزئة ببناء التجهيزات
العمومية التي تثقل التجزئة
— —التقليص من املساحة اخملصصة للتجهيزات العمومية دون مراعاة التوازن العمراني للتجزئة ،بحيث منحت
اجلماعة احلضرية رخصة ثانية للمنعش العقاري عدد  02/2011بتاريخ  ،2011/ 06/ 03وذلك بناء على تصميم
تعديلي غير مبوجبه عدد البقع اخملصصة للسكن الفردي التي مت الرفع من عددها مقابل النقص في عدد الفيالت
السكنية ،كما لوحظ أن هذا التصميم التعديلي خصص مساحة أقل للتجهيزات العمومية بحيث مت تقليص
هذه املساحة من  27.766م ²إلى مساحة تقل عن  3.000م . ²وجتدر اإلشارة إلى أن مقتضيات املادة  30من القانون
رقم  25.90السالف الذكر ،والتي تشير صراحة إلى أنه يجوز للجهة اخملتصة بتسليم اإلذن في القيام بإحداث
التجزئة أن تفرض على صاحب التجزئة إنشاء ارتفاقات تستجيب ملا تقتضيه متطلبات األمن العام والصحة واملرور
واملتطلبات اجلمالية ،وتكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات اجلماعية واملنشآت ذات املصلحة
العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة.
— —منح رخصة ثانية من قبل اجلماعة احلضرية بناء على تصميم تعديلي ألجل تسوية أشغال قائمة غير قانونية،
منحت اجلماعة احلضرية بتاريخ  ،2011/ 07/ 03ترخيصا ثانيا للمنعش العقاري صاحب جتزئة الريحان بناء على
تصميم تعديلي ،وقد لوحظ عند التحريات وفحص مختلف الوثائق املضمنة في ملف التجزئة ،أن هذا الترخيص
أريد به تسوية أشغال جتهيز غير قانونية قام بها املنعش العقاري .فهذا األخير لم يحترم األشغال املفروضة عليه
بناء على التصميم األول املرخص بتاريخ  ،2007/ 09/ 04بل تعمد إحداث تغييرات جوهرية على مستوى عدد البقع ،
حيث قلص من عدد البقع اخملصصة للفيالت السكنية لصالح البقع اخملصصة للسكن الفردي  ،كما تعمد تقليص
املساحة اخملصصة للتجهيزات العمومية .وبدل أن تتدخل اجلماعة وتعمل على فرض املسطرة القاضية بتوقيف
األشغال غير القانونية ،قامت بتسليم املنعش العقاري ترخيصا ثانيا يتضمن جميع التغييرات غير القانونية
املتعلقة بأشغال التهيئة .وما يؤكد جلوء املنعش العقاري لتسوية أشغال غير قانونية وسكوت اجمللس اجلماعي
عن ذلك ،هو الفارق الزمني بني الترخيص الثاني ( ،)2011/ 06/ 03وتاريخ شهادة نهاية األشغال التي على أساسها
منحت اجلماعة شهادة استالم أشغال التهيئة ( ،)2011/ 07/ 18والذي ال يتعدى شهرا ونصف ،إذ ال يعقل أن يقوم
املنعش العقاري بتعديالت جوهرية على أشغال تهيئة في زمن قياسي ال يتعدى الشهر والنصف شهر ،خاصة وأن
التجزئة أحدثت على مساحة كبيرة تتعدى  34هكتارا.
— —عدم مراجعة مصلحة اجلبايات لإلقرار الذي مت على أساسه احتساب الرسم املفروض على جتزئة األراضي،
حيث لوحظ عند فحص هذا اإلقرار أن املبلغ التقديري احتسب من قبل املنعش العقاري بناء على مساحة قدرها
 216284م . ²في حني أن املساحة احلقيقية للتجزئة تبلغ  356610م ، ²وبالتالي فإن اجلماعة مطالبة باستخالص
ضريبة إضافية قدرها  3.765.862,50درهم.
الترخيص بإحداث جتزئات سكنية على أراضي فالحية معرضة للفيضانات « جتزئة البساتني»
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
— —الترخيص بإحداث هذه التجزئة على أرض فالحية مسقية كما يتضح ذلك من خالل تصميم التهيئة ،دون
العمل على إخراج هذه األرض من دائرة األراضي السقوية.
— —الترخيص بإحداث هذه التجزئة دون الرجوع لرأي وكالة احلوض املائي كما تفرض ذلك مقتضيات املادة  20من
قانون املاء ،بحيث تبني أن األرض موضوع إنشاء التجزئة معرضة خلطر الفيضانات بحكم وقوعها بأرض منبسطة
محاذية لوادي «كاينو».
— —عدم مراجعة مصلحة اجلبايات لإلقرار الذي مت على أساسه احتساب الرسم املفروض على جتزئة األراضي،
حيث لوحظ عند فحص هذا اإلقرار أن املبلغ التقديري احتسب من قبل املنعش العقاري بناء على مساحة قدرها
 185.978م ، ²في حني أن املساحة احلقيقية للتجزئة تبلغ  601.734م ، ²وبالتالي فإن اجلماعة مطالبة باستخالص
ضريبة إضافية تبلغ  6.042.007,50درهم .
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— —عدم تضمني ملف التجزئة خلارطة هيدروليكية تبني األراضي العامة املعرضة للفيضانات.
وقد ترتب عن عدم إتباع املسطرة القانونية إلحداث هذه التجزئة ،التي تضم عمارات سكنية مخصصة للسكن
االجتماعي ،وضع أسس على أراضي هشة تبني حسب املعاينة امليدانية أنها تضم مستنقعات لقربها من الفرشة
املائية قد تعرضها للسقوط.
على ضوء ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي :
— —التأكد من ملكية األرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية ،واحترام النصوص القانونية املطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف املصالح اجلماعية؛
— —احلرص ،قبل منح الترخيص بإحداث جتزئة معينة ،على األخذ بعني االعتبار برأي القسم التقني الذي يجب أن
يقوم بدراسة هذا امللف وفرض مختلف الدراسات والتحاليل اخملتبرية الالزمة؛
— —التأكد من توفر جميع الوثائق القانونية مبلف طلب الترخيص بإحداث جتزئة معينة؛
— —جتنب الترخيص بالبناء حتى تستوفي التجزئة جميع أشغال التهيئة؛
— —العمل على األمر باستخالص فارق الرسم املفروض على إحداث التجزئة البالغ  10.525.775,00درهم
( 3.765.862,50درهم  6.042.007,50+درهم 717.905,00 +درهم) ؛
— —عدم الترخيص بإحداث جتزئات على أراضي هشة غير قابلة للبناء قد تتهدد حياة املواطنني.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لقلعة السراغنة
(نص اجلواب كما ورد)

احملور األول :تقييم املشاريع االستثمارية
أوال .مالحظات عامة
— —بخصوص املالحظة املتعلقة بالتأخير احلاصل في إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية ،نشير بأن الدراسة انطلقت في
السنة األولى من الفترة االنتدابية لهذا اجمللس  ،بتأطير من وكالة التنمية االجتماعية ،لتتوقف بعد ترجيح تصور
جديد لدى رئاسة اجمللس ،يتمثل في اللجوء إلى مكتب دراسات متخصص ،قصد إجناز مخطط جماعي للتنمية،
مبواصفات تتوفر فيها املهنية واالحترافية واالختصاص .وبناء عليه ،مت اإلعالن عن طلب عروض مفتوح في املوضوع،
وبعد فتح األظرفة ،تبني أن العروض املالية املقدمة ،تفوق بكثير االعتمادات املرصودة الجناز هذه الدراسة.
— —بعد ذلك مت اللجوء إلى برمجة االعتمادات املالية الكافية ،التي مت تقديرها في  800.000,00درهم .ومت اإلعالن عن
طلب عروض جديد في املوضوع ،وقد نال هذه الصفقة مكتب لالستشارة والهندسة ،بتاريخ  06دجنبر  ،2012وهو
اآلن بصدد إجناز املطلوب.
— —وفيما يتعلق بغياب استقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة اجتاه نائلي الصفقات ،كما تؤكد ذلك مقتضيات دفاتر
الشروط اخلاصة ،واملتمثلة في حتمل أصحاب الصفقات املصاريف املرتبطة باخلدمات املقدمة ،من قبل اخملتبرات
التي تقوم بالدراسات التقنية ومراقبة املواد واألشغال موضوع هذه الصفقات  ،نؤكد انه سيتم إعطاء التعليمات
للمصالح اخملتصة ،ألخذ هذه املالحظات بعني االعتبار ،أثناء إعداد الكنانيش السالفة الذكر.

ثانيا .املشاريع املتعلقة بأشغال الطرق واألرصفة

— —بخصوص عدم إجناز األشغال باألماكن احملددة بدفتر الشروط اخلاصة ،فاألمر أماله طابع االستعجال ،للتدخل من
أجل معاجلة وتهيئة بعض املواقع ،بالنظر لوضعيتها املزرية من جهة ،وأهميتها وحيويتها من جهة أخرى  ،وذلك
بناء على محضر رسمي للجنة مشتركة مكونة من مصالح اجلماعة والعمالة ومديرية التجهيز .وقد جاءت هذه
التدخالت ملعاجلة بعض االختالالت والنقائص التي شابت دراسة املشروع.
— —فيما يتعلق بالتفاوت بني املعطيات الواردة في جداول املنجزات وكشوفات احلسابات ،نشير بأن كشف احلساب رقم
 ،2هو كشف مؤقت ،وقد مت تدارك التفاوت املذكور في الكشوفات الالحقة ،وجتدر اإلشارة إلى أن املسؤول األول عن
إعداد هذه الكشوفات هو مكتب الدراسات.
— —أما بخصوص أداء اجلماعة ملبالغ مالية ،مقابل أشغال غير مبررة ،نشير إلى أن اجلماعة قامت بتسوية قيمة األشغال
املتعلقة بإعداد الورش على شطرين ،ويتعلق األمر هنا بخطأ غير متعمد ،في تنفيذ مسطرة أداء هذه النفقة،
والذي سيتم تالفيه مستقبال.
— —أما فيما يتعلق بالضعف املسجل على مستوى طريقة تقييم اخلدمات املقدمة من طرف مكتب الدراسات التقنية،
والناجتة عن تخصيص نسبة ضئيلة ال تتجاوز  12باملائة ملهمة املساعدة التقنية ،نؤكد بأن هذه املالحظة في
محلها ،وسيتم أخذها بعني االعتبار في املستقبل.
— —فيما يتعلق بعدم اللجوء إلى عقد ملحق ،عند تغيير طبيعة األشغال موضوع الصفقة ،نشير بأن هذه األشغال
مت اجنازها من طرف الشركة بدون مقابل ،وهي أشغال ذات طابع اجتماعي ،يتعلق بربط الدور السكنية بشبكة
التطهير ،وبالتالي لم يكن هناك داع ،لللجوء إلى عقد ملحق.
— —فيما يتعلق بإبرام الصفقة  ،2009 /12املتعلقة بالصيانة االعتيادية للطرق بتجزئة الليمون ،وبعد اإلطالع على
الوثائق ذات الصلة ،تبني بأن األمر يتعلق بتسوية وضعية أشغال منجزة ،جلأت إليها اجلماعة استجابة لطلبات
الساكنة امللحة ،لتهيئة الطرقات وشبكة التطهير من جهة ،واعتبارا للموقع االستراتيجي لهذه التجزئة وسط
املدينة من جهة أخرى .وجتدر اإلشارة إلى أن األشغال موضوع الصفقة ذات الصلة ،مت جتسيدها على أرض الواقع،
بالرغم من العيب الذي شاب املسطرة.
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ثالثا .املشاريع ذات الطابع االقتصادي
1 .1بناء املركز التجاري اجلوطية
— —فيما يتعلق بأداء اجلماعة ملبالغ غير مبررة ،نشير إلى أن صرف قيمة األشغال املتعلقة باحلفر ،مت خالل الوالية
السابقة ،بناء على املعاينة امليدانية ،مع إغفال نتائج الدراسة اجليو تقنية لألرض.
— —فيما يتعلق بعدم حتقيق الهدف املتوخى من املشروع نشير بأن هذا األخير تطلب اعتمادات مالية تتجاوز حجم
االعتمادات املرصودة بامليزانية .وفي هذا السياق لقد مت تخصيص مبلغ مالي يقدر ب  2.000.000,00درهم في إطار
برمجة الفائض .وقد مت إعداد صفقة في املوضوع ،و هي في طور املصادقة الجناز أشغال الكهرباء ،باعتبارها آخر
األشغال للشروع في استغالل املشروع.
— —بخصوص عدم تبرير املعطيات الواردة بكشوفات احلسابات بواسطة جداول املنجزات ذات الصلة،نشير بأن هذه
الوثائق موجودة بأرشيف القسم اخملتص ولذى املهندس املعماري املكلف بتتبع األشغال
— —وفيما يتعلق بالتفاوت بني املعطيات الواردة بالوضعية النهائية لألشغال ،وكشف احلساب رقم  ،5نشير بأن عملية
الصرف متت خالل الوالية السابقة .مع العلم أن مبلغ  77.789,62درهم ،يدخل ضمن األشغال اإلضافية املسموح
بها ،والتي ال تتجاوز سقف 10باملائة املسموح به قانونا.
— —وبخصوص عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات ،بشأن إجناز دراسة جيوتقنية للمشروع ،نؤكد أن هذا اإلجراء مت
اللجوء إليه ،خالل الفترة االنتدابية السابقة .ويستنتج من وثائق امللف ،بأن األمر يتعلق بتسوية وضعية ،كما متت
اإلشارة إليه في التقرير ،ونعتقد أن اإلجراء املذكور ،قد تكون أملته ظروف اجتماعية مرتبطة بطبيعة املشروع.

2 .2تهيئة املساحات اخلضراء
— —بخصوص املالحظة املتعلقة ،باجناز أشغال دون إتباع املسطرة القانونية ،ودون أداء قيمتها ،نشير إلى أن األمر،
فرضته ظروف تنفيذ اتفاقية الشراكة ،املبرمة بني اجمللس اإلقليمي واملكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي واملكتب
الوطني للماء الصالح للشرب ووكالة احلوض املائي ألم الربيع واجمللس البلدي ،حيث أن أشغال احلفر لم تكن مدرجة
بالصفقات ذات الصلة ،ونتيجة لذلك توقف املشروع ملدة أربعة أشهر .ورغبة من اجمللس في إخراج هذا املشروع
احليوي إلى حيز الوجود ،وتنفيذا لبنود االتفاقية السالفة الذكر ،وتسهيال ملأمورية بقية الشركاء ،إلجناز املطلوب،
بادرت اجلماعة إلى إعطاء األمر إلى الشركة نائلة الصفقة ،الجناز أشغال احلفر ،والتي متت تسوية الشطر األول منها
عن طريق سند طلب ،على أن تتم التسوية النهائية حني تتوفر االعتمادات املالية الالزمة.
— —وفيما يتعلق بالتفاوت احلاصل في الكميات املنجزة فعليا واملدرجة بكشف احلساب النهائي ،فاألمر يتعلق بخطأ
مادي في احتساب الكميات.
— —وفيما يتعلق بعدم اللجوء ،إلى عقد ملحق عند تغيير طبيعة األشغال ،نشير بأن املادة  51من املرسوم رقم .1087
 2 .99بتاريخ  04ماي  ،2000املصادق مبوجبه على دفتر الشروط اإلدارية املطبقة على صفقات األشغال املنجزة
حلساب الدولة واملطبق على اجلماعات احمللية ،واضحة في هذا الشأن ،وسيتم إعطاء التعليمات للمصالح اخملتصة،
قصد التقيد مبقتضياتها ،وتفادي مثل هذه الهفوات مستقبال.

3 .3تهيئة مساحات خضراء بحي امليل
— —بخصوص تهيئة هذه املساحة اخلضراء ،نشير بأن هذه األشغال أجنزت في عهد اجمللس السابق.

4 .4املرافــق اإلدارية
•مقر اجلماعة
— —فيما يخص إجناز أشغال قبل إعطاء األمر بتنفيذها ،نشير بأن األمر يتعلق باملشروع املتعثر لبناء مقر اجلماعة
والذي دام أكثر من عقد من الزمن .ولإلسراع بإخراج املشروع إلى حيز الوجود ،مت اإلعالن عن آخر صفقة الستكمال
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املشروع والتي تزامنت مع تعليمات السلطات اإلقليمية ،إلضفاء اجلمالية والتناسق على الواجهات في إطار عملية
تأهيل الشوارع الرئيسية والتي همت مقر الباشوية واتصاالت املغرب وبريد املغرب والقرض الفالحي .وبعد أن رست
الصفقة على املقاول ،شرع هذا األخير في إجناز بعض األشغال ،في انتظار املصادقة على الصفقة من لدن سلطة
الوصاية.
— —فيما يتعلق بغياب محاضر تتبع األشغال بالورش ،نشير إلى أن هذه الوثائق موجودة بأرشيف املصلحة اخملتصة
ولدى املهندس املشرف على املشروع.
— —بخصوص عدم اعتماد جداول املنجزات عند إعداد كشوفات احلسابات ،نشير إلى أن هذه األشغال أجنزت خالل الوالية
السابقة.
•بناء احملجر البلدي اجلديد
— —بخصوص أداء اجلماعة ملبالغ صورية ،نشير إلى أن األمر يتعلق باجناز صفقتني مختلفتني لكنهما متكاملتني،
وسنعمل على معاجلة اخللل أثناء إعداد كشف احلساب النهائي.
— —بشأن غياب جتارب املراقبة التقنية املنجزة من طرف اخملتبرات ،نشير إلى أن مصالح اجلماعة اخملتصة ،انتبهت لألمر
وتداركته أثناء إجناز الصفقة الثانية املتعلق باستكمال صور احملجر.

احملور الثاني  :تدبير املداخيل
•الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مبنقوالت أو عقارات
— —فيما يتعلق بتجاوز العديد من محالت بيع املشروبات ،ملساحات امللك اجلماعي املؤدى عنه ،نشير بأنه أثناء القيام
بتحيني اإلحصاء ،من قبل املصلحة اخملتصة ،تلتزم هذه احملالت باحترام املساحات احملصاة .لكن بني احلني واآلخر يتم
جتاوز هذه املساحات ،وبناء عليه فاملصالح البلدية اخملتصة بتنسيق مع السلطة احمللية ،تعمل حاليا على محاربة
هذه الظاهرة ،وإرجاع األمور إلى نصابها ،من خالل تطبيق الرسم املذكور عن املساحات الزائدة.
— —وبشأن احتالل العديد من احملالت للملك العمومي اجلماعي ،في غياب الترخيص وبدون أداء الرسم ،نشير إلى
أن املصالح البلدية اخملتصة ،تقوم حاليا بتحيني اإلحصاء ،وبناء عليه سيتم تسوية هذه الوضعية ،عبر منح
الترخيصات واستخالص الرسوم ذات الصلة.
•الرسم املفروض على محالت بيع املشروبات
— —فيما يخص ضعف أرقام املعامالت املصرح بها ،من قبل أصحاب محالت بيع املشروبات ،نشير إلى أن مصلحة
املراقبة التابعة لقسم اجلبايات ،سجلت هذه االختالالت وقامت مبراسلة املعنيني باألمر ،بشأن تصحيح ومراجعة
اإلقرارات ،طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل)...( .
— —وبشان عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس  ،نشير بأن مصلحة الوعاء اجلماعي ،التابعة
لقسم املوارد املالية ،بادرت إلى تفعيل املادة  67من القانون  ،47.06وذلك ابتداء من سريان مفعول القانون السالف
الذكر.
•كراء احملالت التجارية والسكنية
— —وفيما يخص ضعف مبالغ كراء احملالت التجارية والسكنية ،وعدم حتيني واجبات الكراء  ،نشير إلى أن اجمللس ،جلأ
إلى اعتماد بعض الزيادات خالل دورة أبريل  ،2010وذلك قصد الرفع من السومة الكرائية  ،إال أن تطبيق هذه الزيادة
على ارض الواقع اصطدم برفض امللزمني ،بحجة عدم قانونية الزيادة ،لكونها جتاوزت السقف املسموح به قانونا.
مع العلم أن جل املكترين رفضوا توقيع عقد اإليجار ،املتضمن للسومة الكرائية اجلديدة ،وبناء عليه مت التراجع عن
هذه الزيادة ،خالل دورة ابريل )...( .2002
— —أما بخصوص عدم تطبيق الزيادات ،التي متت املصادقة عليها في الفترة املمتدة بني  2010و ،2012فاألمر يعود إلى
عدم قانونية هذه الزيادة كما متت اإلشارة إلى ذلك آنفا.
— —فيما يتعلق بإلزام بعض املكترين بأداء واجبات الكراء ،نشير إلى أن املسطرة املتبعة في السابق ،كانت تتمثل في
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حترير أوامر باالستخالص ،وتوجيهها إلى القابض اجلماعي ،الستخالص املبالغ املستحقة .إلى حني توصل املصالح
البلدية ،برسالة من السيد القابض اجلماعي ،يؤكد فيها بأن الرسم املفروض على األكرية ،هو من اختصاص وكالة
املداخيل .وفي حالة امتناع املكترين عن األداء ،يتعني سلك املسطرة القضائية في حقهم .وستتم إحالة ملفات
املعنيني باألمر على أنظار القضاء.
•الرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي
— —فيما يتعلق بعدم أداء معظم أصحاب التجزئات ،للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة ،نشير إلى
أنه باستثناء جتزئتي «الن 1 .و  »2املسلمتني مؤقتا  ،فإن باقي التجزئات ،لم مينح بشأنها أي تسليم ،وبالتالي
فالزال باإلمكان ،مراجعة املبالغ املصرح بها عند التسليم املؤقت أو النهائي بتنسيق مع املصالح التقنية التابعة
للجماعة.
— —أما بخصوص املالحظة املتعلقة بعدم احتساب الكلفة احلقيقية لعملية جتزئة األراضي ،نشير إلى أن اجلماعة
دأبت على حساب هذه التكلفة ،انطالقا من التصريح املدلى به من قبل اجملزئ ،وبعد تسجيل املالحظة السالفة
الذكر ،ستعمل مصالح اجلماعة على تدارك األمر مستقبال ،من خالل طلب الوثائق املثبتة للكلفة احلقيقية
للتجهيز ،بتنسيق مع القسم التقني باجلماعة.
— —بخصوص ضياع مبالغ مالية بسبب عدم احتساب اجلماعة للتكلفة احلقيقة للتجهيز ،نشير بأن املصالح اخملتصة،
ستعمل على تصحيح هذه الوضعية ،مبناسبة أداء املعنيني باألمر لنسبة  25باملائة املتبقية من مجموع الرسم،
احملدد في  5باملائة من كلفة التجهيز احلقيقية.
— —وبشأن عدم أداء شركة «الع ».جلزء من الرسم على عملية التجزئة ،فاألمر يتعلق بتجزئة السالم ،التي كانت في
اسم شركة ص .ابتداء من سنة  ، 1996والتي باعت القطعة األرضية احملتضنة للتجزئة املذكورة لفائدة شركة
العمران ،وقد طالبت املصالح البلدية هذه األخيرة ،بأداء ما تبقى من الرسم املفروض على عمليات التجزئة ،علما
بأن هذا اإلجراء ،يفتقر إلى السند القانوني ،كما جاء في التقرير ،وسيتم تدارك األمر عند التسليم املؤقت للتجزئة
املذكورة .وسيتم إخبار شركة «الع ».بذلك.
•تدبير سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه
— —بخصوص ضعف النشاط التجاري بسوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه ،بسبب عدم ولوج معظم اخلضر والفواكه
الواردة إلى املدينة ،نشير إلى أن التراجع احلاصل في مداخيل هذا املرفق ،تزامن مع بداية ما سمي بالربيع العربي،
حيث مت التعامل مع هذه الظرفية ،بنوع من املرونة واحلذر من طرف املصالح البلدية والسلطة احمللية ،قصد جتنب
االحتكاك ،وتفادي عواقبه الوخيمة ،حفاظا على السلم االجتماعي .بعد ذلك مت عقد العديد من االجتماعات
بتنسيق مع جميع املتدخلني من سلطة محلية ومصالح أمنية ووكالء وأمناء اخلضارين ،قصد دراسة الوضعية،
وإيجاد احللول املالئمة ،وذلك من خالل اتخاذ العديد من التدابير أهمها تزويد جلنة املراقبة بالوسائل الوجستيكية،
من خالل وضع سيارة وشاحنة وأعوان رهن إشارة اللجنة ،وإجناز أشغال إصالح املاء الشروب والكهرباء واملرافق
الصحية بسوق اجلملة ،إضافة إلى اقتناء امليزان االلكتروني ،مع تدعيم اللجنة بعناصر أمنية .وعلى الرغم من ذلك
فإن املداخيل لم ترق إلى املستوى املطلوب ،الستمرار وجود إكراهات على مستوى تطبيق آليات املراقبة  ،وسنعمل
على معاجلة هذه الوضعية في املستقبل.
— —بخصوص انتشار ظاهرة اخملازن السرية للخضر والفواكه باملدينة في غياب املراقبة والزجر ،نشير إلى أنه مت التصدي
لهذه الظاهرة من خالل استصدار قرارات إغالق ،واتضحت بامللموس اآلثار اإليجابية لهذا اإلجراء على مستوى
ارتفاع نسبة مداخيل هذا املرفق .إال أنه وكما سلف الذكر ،عادت الظاهرة إلى البروز بسبب نقل هذه املستودعات
السرية حمليط املدار احلضري ،مما زاد في تعقيد عملية املراقبة ،هذا إضافة إلى تزامنها مع ظروف الربيع العربي ،والتي
اتسمت بنوع من االحتقان االجتماعي وكثرة االحتجاجات ،التي شلت العديد من املرافق اإلدارية .وحاليا مت الشروع
في التنسيق مع جميع املتدخلني قصد مواجهة هذه الظاهرة وإعادة األمور إلى نصابها.
— —وفيما يتعلق بكثرة أعطاب امليزان اإللكتروني ،البد من اإلشارة إلى أن اجلماعة قامت باقتناء هذا اجلهاز ،في إطار
عصرنة املرفق وإدخال النظام املعلوماتي في عمليات الوزن وضبط احلموالت  ،أما االعطاب املتكررة فهي راجعة
لسوء متوضع هذا اجلهاز الذي فرضته طبيعة العقار ،حيث أصبح عرضة ملياه التساقطات املطرية ،واجلماعة تباشر
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عملية اإلصالح ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك .مع العلم أن اجمللس ،يفكر جديا في بناء سوق جملة جديد لبيع
اخلضر والفواكه ،على اعتبار أن املرفق احلالي أصبح ميثل نقطة سوداء وسط التجمعات السكنية .وفي هذا السياق
فاجلماعة بصدد اقتناء عقار مبحيط املدينة ،على مساحة تتجاوز العشرين هكتارا ،الحتضان املرفق املذكور ،إضافة
الى اجملزرة والسوق األسبوعي.
— —فيما يخص قاعة التبريد مبرفق سوق اجلملة لبيع اخلضر والفواكه ،نشير بأنها معطلة منذ سنوات ،ونعتقد أنه
الفائدة من إصالحها ،انسجاما مع اإلستراتيجية التي ينهجها اجمللس ،واملتمثلة في حتويل هذا املرفق ،من خالل
بناء سوق جملة جديد مبواصفات عصرية ،تستجيب للتطورات العمرانية والدميغرافية التي تشهدها املدينة .وجتدر
اإلشارة إلى انه سبق للجماعة ،أن أعلنت عن طلب عروض مفتوح ،إليجار املرفق بناء على دفتر حتمالت ،إال أن اجلماعة
لم تتوصل بأي عرض في املوضوع.
•املسبـح البـلدي
— —بخصوص قيام املتعهد ،باجناز بعض األشغال باملسبح البلدي بشكل غير قانوني ،نشير بأن هذا املرفق كان يدبر من
طرف اجلماعة ،وفي غياب املهنية في هذه العملية ،تعرضت مرافق املسبح إلى اإلتالف وتوقف نشاطه ملدة طويلة،
ولم يعد يؤدي األدوار التي أجنز من أجلها ،كمتنفس لساكنة مدينة تتميز مبناخ قاري اجلاف واحلار صيفا.
— —وبناء عليه بادر اجمللس السابق ،إلى إيجار املرفق مببلغ شهري غير مسبوق انتقل من صفر درهم إلى  17.775,00درهم.
وتشجيعا لهذا املستثمر مت السماح له بإجناز مجموعة من البنايات ،املتمثلة في قاعة أفراح ومسجد ومرافق
صحية ،إضافة إلى تهيئة فضاء أخضر مبواصفات عالية اجلودة ،دون سلك مسطرة الترخيص .وملزيد من حتفيز هذا
املستثمر صادق اجمللس خالل دورة فبراير  ،2008على اتفاقية شراكة وكناش حتمالت ملدة سبع سنوات إضافية  ،لم
يحض باملوافقة من طرف سلطة الوصاية.
— —وبخصوص استمرار املتعهد باستغالل املسبح البلدي ،بالرغم من انتهاء مدة العقد الذي يربطه باجلماعة  ،فاإلدارة
كانت بانتظار رأي سلطة الوصاية في االتفاقية اجلديدة .لكن بعد رفض سلطة الوصاية املصادقة على االتفاقية،
ورفض املكتري إخالء املرفق املذكور ،بعد توصله برسالة في املوضوع ،مت اللجوء إلى رفع دعوى قضائية من شقني
ضد املتعهد ،فهناك املطالبة باإلفراغ من جهة ،والتعويض عن االستغالل غير القانوني للمرفق ّ من جهة ثانية ،هذا
إضافة إلى تسوية وضعيته املالية القدمية.
— —وبشأن عدم أداء املتعهد لواجبات كراء املسبح البلدي ملدة تفوق السنة ،في غياب تدخل اجلماعة ،نؤكد بأن املصالح
البلدية اخملتصة ،وجهت للمعني باألمر عدة مراسالت في املوضوع دون جدوى ،وبعدها جلأت اجلماعة إلى رفع دعوى
قضائية ضد املتعهد بشان أداء املستحقات املترتبة عن استغالل املرفق ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.
• تدبيـر احملطـة الطرقيـة
— —في ما يتعلق بتدبير احملطة الطرقية ،البد من اإلشارة إلى أن فكرة إحداث محطة طرقية ،مت التداول بشأنها من
طرف اجملالس السابقة ،وقد كانت هناك مبادرة إلنشاء هذا املرفق ،في إطار شراكة بني اجمللس وأرباب النقل ،على
بقعة أرضية بتجزئة املركب االقتصادي واالجتماعي ،لم يكتب لها النجاح .بعد ذلك مت التفكير في استغالل ماكان
يسمى باملعرض الفالحي كمحطة طرقية ،في انتظار بناء املرفق املذكور مبواصفات عصرية .وبالفعل مت الشروع
في استغالل هذا املعرض الفالحي كمحطة طرقية ،والذي لم يكن سوى ارضا عارية ترابية ،محاطة بسور وتفتقر
ألبسط التجهيزات األساسية  ،من مرافق صحية ومكاتب للتحصيل ومقرات لألمن ومفتشية النقل ،الشيء
الذي انعكس سلبا على عملية استخالص الرسوم املتعلقة مبنتوج احملطة .وكل ما يتم استخالصه ،يدخل في
إطار توافق ومرونة في التواصل مع أصحاب احلافالت ،الذين عادة ما يرفضون األداء بحجة عدم وجود محطة طرقية
حقيقية .وفي هذا السياق جلأ اجمللس الى طلب قرض من صندوق جتهيز اجلماعات احمللية ،قصد بناء محطة طرقية
باملواصفات العصرية ،وقد متكن اجمللس خالل الثالث سنوات األخيرة ،من إخراج هذا املرفق إلى حيز الوجود ،بالرغم
من التعثر الذي رافق إجناز املشروع ،والذي متثل في إلغاء الصفقة مع الشركة األولى ،التي بدأت األشغال .واآلن
سيتم الشروع في تنفيذ الصفقة املتعلقة بالتهيئة اخلارجية باعتبارها اللمسة األخيرة ،قبل اإلعالن عن انطالق
العمل باحملطة الطرقية اجلديدة .
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— —أما فيما يتعلق بعدم حتصيل مداخيل احملطة الطرقية منذ سنة  ،2010بالرغم من استمرار دخول احلافالت إليها،
نؤكد أن املرفق احلالي ،ال تتوفر فيه الشروط املوضوعية املوجبة لفرض الرسم املتعلق بالدخول إلى احملطة الطرقية،
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،رغم محاوالت املصالح البلدية اخملتصة املتمثلة في حمالت حتصيل الرسوم ذات
الصلة ،لكنها تصطدم برفض أصحاب احلافالت ،وتشبثهم بعدم األداء ،إال بعد استكمال أشغال املرفق املذكور.
— —وفيما يتعلق بقيام أحد األشخاص باستغالل محطة لوقوف الدراجات النارية والعادية ،وحتصيل مداخيل من
األشخاص احملتلني للملك العام فيما يسمى باحملطة الطرقية ،نشير بأن اجلماعة انتبهت لألمر ،وقامت بإدراج احملطة
املذكورة ضمن الئحة محطات الوقوف املعدة لإليجار.
— —وبخصوص عدم أداء بعض احملالت التجارية املتواجدة باحملطة لواجبات الكراء ،نشير الى أن اجلماعة ظلت تستخلص
واجبات اإليجار إلى حدود  31دجنبر  ،2012وفي هذا السياق نشير بأن املصالح اخملتصة ،ستعمل على مراسلة
املعنيني باألمر ،من أجل جتديد عقد اإليجار ،مع العلم أن هذه الوضعية ستنتهي مباشرة ،بعد تشغيل احملطة
الطرقية اجلديدة ،املرتقب مع بداية .2014
• الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية
— —في ما يتعلق باحتالل شركة «ات .الم ».للملك اجلماعي العام بواسطة اخملادع الهاتفية دون أداء الواجبات القانونية،
نشير بأن املصالح البلدية اخملتصة قامت مبراسلة الشركة املذكورة في املوضوع ،وتوصلت مبا يفيد إعفاء الشركة
من الرسم املذكور طبقا ملقتضيات القانون  ،24.96بشأن البريد واملواصالت والظهير الشريف الصادر في فاحت
شتنبر  ،1915املتعلق بإقامة اخلطوط التليغرافية والهاتفية ومتعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذي يخول
لهذه اإلدارة ،حق االحتالل املؤقت للملك العام دون أداء الرسوم املستحقة .وبعد إثارة هذه املالحظة في التقرير،
والتي رفعت الغموض الذي ظل يكتنف عملية االستخالص ،ستعمل املصالح اخملتصة على تطبيق القانون في
حق شركة اتصاالت املغرب ،واستخالص ما بذمتها من رسوم لفائدة اجلماعة ،علما بأنه مت تشكيل جلنة ،عهد لها
بإحصاء هذه املادة الضريبية ،ومت الشروع في القيام باملطلوب.
— —وبخصوص احتالل الشركة للملك العام للجماعة بواسطة األلياف البصرية وعلب الربط ،دون أداء الواجبات
القانونية ،نشير الى انه وطبقا ملا جاء في التقرير ،فإن املادة املشمولة باإلعفاء ،هي األشغال الضرورية لتمرير
اخلطوط التلغرافية والتلفونية ذات النفع العام ،وليس األلياف البصرية وعلب الربط واخملادع الهاتفية ،باعتبارها
ذات طبيعة جتارية .وبناء عليه فإن املصالح اجلماعية اخملتصة ستباشر اإلجراءات املسطرية في حق الشركة بشأن
استخالص الرسوم ذات الصلة.
•تدبير سيارة نقل املوتى
— —بخصوص تدبير سيارة نقل املوتى وعدم استخالص الرسم املفروض على نقل املوتى ،طبقا ملقتضيات الفصل 34
من القرار اجلبائي اجلماعي ،نشير إلى أن األمر يتعلق بصعوبات في التطبيق ،وخاصة خارج تراب اجلماعة ،فنقل
جثمان من مدينة الرباط إلى مدينة قلعة السراغنة على سبيل املثال ،يتطلب مبلغا يصل إلى  6000درهم ،علما
بأن املستفيدين هم من ذوي الدخل احملدود ،وتدخل اجلماعة في هذا اجملال له طابع اجتماعي وإنساني محض،
وسنعمل على طرح املوضوع على أنظار اجمللس خالل دورة قادمة  ،تقترح فيه إعادة النظر في التسعيرة املعمول
بها ،أما فيما يتعلق بالرسم املفروض على نقل املوتى داخل املدار احلضري واحملدد في  30درهم ،فستشرع املصالح
اخملتصة في استخالصه ،طبقا ملقتضيات القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل.

احملور الثالث :تدبير املصاريف
•تدبـير قطـع الغـيار
— —بخصوص ارتفاع مصاريف اقتناء قطع الغيار بشكل مبالغ فيه ،بالرغم من عدم ارتفاع عدد الشاحنات والسيارات
واآلليات ،نشير إلى أن اجلماعة أقدمت على اقتناء شاحنتني جلمع النفايات من نوع «سينوتروك» من احلجم الكبير
في أواخر  ،2010تتوفر على  10عجالت لكل شاحنة ،تكلف اجلماعة ما يناهز  40مليون سنتيم في السنة لوحدها،
مع اعتبار أن هذا النوع من الشاحنات يستدعي استبدال العجالت مرتني في السنة  ،ومعلوم أن الثمن الفردي
للعجلة الواحدة يتراوح مابني  6000و  8000درهم ،الشيء الذي يبرر ارتفاع نفقات قطع الغيار مقارنة مع السنوات
الفارطة.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

33

— —بخصوص عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية ،فيما يتعلق بإصالح السيارات والشاحنات واآلليات،
نشير إلى أن هذه العملية ،تطرح مشكال حقيقيا في التدبير ،فاملصالح البلدية جتد صعوبة في كيفية اختيار
شركة الصيانة  ،تتمثل في تشخيص األعطاب املتكررة .وفي هذا السياق نتساءل هل كلما حصل عطب لشاحنة
أو آلة يتطلب األمر من اجلماعة القيام بتشخيص واإلعالن عن طلب عروض؟ علما بأنه خالل سنتي  2012و ،2013
مت فتح منافسة في وجه العديد من شركات الصيانة العاملة باملدينة عن طريق رسائل دورية في املوضوع ،لكن
اجلماعة ال تتوصل في الغالب إال بعرض واحد وتكون مجبرة على التعامل معه ،ألن كل تأخير في عملية اإلصالح
والصيانة ينعكس سلبا على السير العادي لعملية النظافة باملدينة.
•تدبير أدوات املكتب
— —فيما يتعلق بعدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ،نشير بأن أدوات املكتب ،تدخل
ضمن التوريدات التي ينص القانون صراحة على اقتنائها إما بواسطة سند الطلب أو طلب عروض مفتوح.
— —وبخصوص عدم تناسب الكميات املقتناة من لوازم املكتب ،مع حاجيات اجلماعة ،نشير بأن املصلحة اخملتصة تقوم
بتشخيص احلاجيات ،انطالقا من الكميات املستهلكة خالل السنة الفارطة ،وتلك املتبقية باخملزن .وبناء عليه نقوم
بتحديد احلاجيات احلقيقية.
— —وفي اآلونة األخيرة وبرسم سنة  ،2013مت اعتماد صيغة جديدة ،تتمثل في توزيع استمارات على رؤساء األقسام
واملصالح اجلماعية ،للتعبير عن احلاجيات احلقيقية واملوضوعية من أدوات املكتب ،وبعد عملية التفريغ ،وحترير
محضر بشأن أدوات املكتب املتوفرة باخملزن .سيتم اإلعالن عن طلب العروض املفتوح ،القتناء املطلوب فقط ،وهذا
التوجه يعكس حرص اجمللس على ترشيد النفقات.
•اقتناء الكتب واألدوات املدرسية.
— —بشأن عدم احترام القواعد القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية ،نؤكد بالفعل انه مت الشروع في تنفيذ
الصفقة  2012 /20املتعلقة باقتناء األدوات املدرسية مببلغ  186.672,00درهم ،قبل تاريخ املصادقة عليها من طرف
سلطة الوصاية ،والذي استغرق ما يزيد عن أربعني يوما .وانتظار املصادقة ،كان سيفرغ عملية توزيع احملافظ واألدوات
املدرسية من محتواها ،إذا علمنا أن املوسم الدراسي ،ينطلق مع منتصف شهر شتنبر ،أما املصادقة فقد كانت
بتاريخ  02نونبر .2012
— —وفيما يتعلق بغياب لوائح املستفيدين من األدوات املدرسية ،موقعة من طرف أولياء أمورهم ومديري املؤسسات
التعليمية  ،نشير إلى أنه مت التعامل في عملية التسليم مباشرة مع ممثلي النيابة ومدراء املؤسسات التعليمية.
— —بخصوص حتميل ميزانية اجلماعة ملصاريف كراء بنايات تستغل من طرف الغير  ،نشير إلى أن إيجار منزل لسكن
باشا املدينة مؤقتا ،يندرج في إطار عملية التهيئة وتوسعة ساحة محمد السادس ،والتي فرضت هدم السكن
الوظيفي لباشا املدينة ،وهذا املشروع يندرج في إطار اتفاقية التأهيل احلضري للمدينة .مع العلم أنه مت فسخ عقد
اإليجار خالل هذه السنة ،بعد انتهاء أشغال مشروع السكن الوظيفي اجلديد لباشا املدينة املمول من طرف وزارة
الداخلية .
— —أما بخصوص امللحقة احلضرية الثالثة ،فقد مت إيجار مقرها من طرف اجلماعة ،لكونها حتتضن مصالح احلالة املدنية
وتصحيح اإلمضاءات ،تطبيقا للقانون احملدث للملحقات اإلدارية الثالثة باملدينة ،وقد مت فسخ عقد اإليجار ،مباشرة
بعد استكمال بناء مقر امللحقة اإلدارية الثالثة بحي عواطف.

احملور الرابع  :تدبير مجال التعمير
بخصوص املالحظات املتعلقة بالهيكل التنظيمي اخلاص بقسم التعمير ،نقدم التوضيحات التالية :
— —بناء على الهيكل التنظيمي املعمول به ،يتكون قسم التعمير واملمتلكات باجلماعة ،من مكتب ضبط داخلي،
مصلحة املراقبة ،مصلحة تسليم الرخص والشواهد اإلدارية ،املصلحة اإلدارية ،مصلحة الشباك الوحيد ومصلحة
املمتلكات اجلماعية.
— —وبشأن إسناد تدبير قسم التعمير ،إلى نائب من نواب رئيس اجمللس اجلماعي دون إشراك فعلي لرئيس قسم التعمير
34
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في تدبير القسم  ،الذي تبقى مهامه األساسية مرتبطة بتحضير امللفات واحلضور إلى بعض االجتماعات  ،نشير
إلى أن األمر يتعلق بتفويض في املهام بقطاع التعمير ،تطبيقا ملقتضيات امليثاق اجلماعي والدورية الوزارية ذات
الصلة .علما بأن املفوض في القطاع ورئيس القسم ،يزاوالن املهام املنوطة بهما ،كل في مجال اختصاصه.
— —بخصوص التدبير املزدوج بني قسم التعمير ومصلحة الطرق والشبكات اخملتلفة ،نشير إلى أن األمر يتعلق بتكامل
بينهما  ،حيث تعرض ملفات التجزئات على قسم التعمير إلبداء الرأي في األمور التي تدخل في اختصاصاته ،في
حني حتال امللفات التقنية على أنظار مصلحة الطرق والشبكات اخملتلفة قصد الدراسة .وفي هذا السياق نشير
إلى أن التراخيص اخملتلفة ،املتعلقة باملشاريع الكبرى والصغرى ،كانت تصدر عن قسم التعمير .ولتفادي تشتت
امللفات التقنية واإلدارية بني قسم التعمير ومصلحة الطرق والشبكات اخملتلفة ،مت إحداث مصلحة التجزئات
بالهيكل اإلداري اجلديد ،أسندت لها مهام الترخيص ودراسة ملفات املشاريع الكبرى ،بعد التنسيق وأخذ رأي قسم
التعمير في املوضوع.
— —بخصوص تدبير مخزن األرشيف ،نشير الى أنه مباشرة بعد نقل املصالح التقنية إلى املقر اجلديد للجماعة ،مت
جتميع األرشيف باخملزن اجلديد ،وسنعمل على تنظيمه ،طبقا للمعايير والضوابط املعمول بها ،علما بأن اجلماعة
تتوفر على معدات إطفاء احلريق.
— —بشأن املالحظة املتعلقة باملراقبة في مجال ضبط مخالفات التعمير ،نشير إلى أن اجلماعة تسخر املوارد املتاحة
لها ،البشرية واملادية املتمثلة في  12إطارا تقنيا ،يعهد لها مبراقبة  12منطقة بتراب املدينة ،ووضعت رهن إشارتهم
 12دراجة نارية  ،واملصلحة املعنية تقوم باملهام املنوطة بها ،وسيتم تعزيز مجال املراقبة ،بإحداث جلنة يقظة ،يعهد
لها باملراقبة الدورية قصد التتبع وتدعيم عمل املراقبة في مجال البناء.
— —و فيما يخص تتبع امللفات املتعلقة باملشاريع العقارية املرخصة باالستثناء ،نشير إلى أنه من بني املهام املنوطة
مبصلحة التجزئات احملدثة مؤخرا ،هو دراسة ملفات املشاريع الكبرى من الناحية التقنية والقانونية وتدبيرها ،
مبا في ذلك املشاريع العقارية املرخصة باالستثناء ،والسهر على احترام التحفظات الواردة بشأنها .وقد أعطيت
التعليمات لهذه املصلحة ،ملتابعة تفعيل بقية التحفظات بناء على احملاضر ذات الصلة.
— —بخصوص غياب التنسيق بني قسم التعمير واملصلحة التقنية (مصلحة التجزئات حاليا ) ،نشير بأن هذه األخيرة
مت إحداثها لتدبير ملفات التجزئات ،منذ اإلحداث إلى غاية التسليم النهائي و التنسيق مع جميع املتدخلني في هذا
اجملال .وفي موضوع وجود املياه اجلوفية بتجزئة البساتني ،فقد بادرت املصالح اجلماعية اخملتصة ،إلى توقيف األشغال
في حينه ،ومتت املطالبة بدراسة جيوتقنية جديدة ،ورأي وكالة احلوض املائي ألم الربيع في املوضوع.
— —وبشأن إحلاق طرق التجزئات وشبكات املاء واجملاري والكهرباء واملساحات غير املبينة واملغروسة باألمالك العامة،
نشير إلى أن الهيكل اإلداري اجلديد املعتمد ،ضم مصلحة املمتلكات اجلماعية لقسم التعمير ،والتي مت تعزيزها
بأطر تقنينة وإدارية للقيام باملهام املنوطة باملصلحة على أحسن وجه ،ومت إعطاء التعليمات قصد التنسيق بني
املصالح املعنية لتدبير األمالك العامة اجلماعية .
•وثائـق التعــمير
— —بخصوص املالحظات املتعلقة بعدم احترام التوجهات العامة لتصميم التهيئة نتيجة اللجوء املتكرر ملسطرة
االستثناء ،نؤكد كما جاء في التقرير ،بأن صالحية تصميم التهيئة انتهت منذ  ،2005وبالتالي فاملرجعية القانونية
املتاحة ،أصبحت هي اللجوء إلى البدائل التقنية (  )variantesاملعتمدة من طرف اإلدارات املعنية بشؤون التعمير
باملدينة  ،وأن الترخيص للمشاريع الكبرى ،يكون بناء على محضر يحمل توقيعات اللجنة اخملتلطة اخملولة لدراسة
هذه املشاريع ،حتت رئاسة الوكالة احلضرية.
— —وبشأن عدم تغطية جزء من املدار احلضري للمدينة بوثائق التعمير ،فان مشروع تصميم التهيئة اجلديد ،الذي
يغطي مجموع تراب اجلماعة ،قد وصل مراحله النهائية وبالتالي سيتم حل جميع املشاكل املطروحة بالتجمعات
السكنية امللحقة مؤخرا باملدار احلضري ،علما بأن هذه األخيرة قد خضعت إلعادة الهيكلة من طرف مؤسسة
العمران.
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•ضعف إجناز التجهيزات العمومية .
— —فيما يتعلق بإجناز املساحات اخلضراء ،فاجلماعة قامت بإحداث نسبة مهمة من هذه املساحات ،وفق االعتمادات
املالية املتاحة .وباملقابل فقد مت مؤخرا تهيئة وإحداث مساحات خضراء جديدة ،في إطار اتفاقية التأهيل احلضري
للمدينة ،حيث جتاوز عددها اخلمسة عشر فضاء .وبشأن غياب املغروسات بالتجزئات احملدثة باملدينة ،نشير إلى وجود
التزامات ،من طرف الشركات اجملزئة  ،إلجناز املطلوب بعد إمتام نسبة مئوية مهمة من البنايات ،بعد أن تبث أن هذه
املغروسات ،تتعرض لإلتالف نتيجة عمليات البناء.
•اختالالت على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزئات السكنية وعدم احترام بعض املقتضيات
القانونية في ميدان التعمير
— —بخصوص التراخيص لبناء فيالت سكنية ،فقد مت منحها في عهد اجمللس السابق ،بناء على تصاميم مصادق عليها
مبصالح العمالة ،وقد متت حاليا تسوية املشاكل املطروحة بعد إحداث جتزئة مدخل السراغنة.
— —أما بشأن تشجيع البناء العشوائي بتعاونية احمليطة ،فاألمر يتعلق مبنح تراخيص إصالح وترميم بعض البنايات
اآليلة للسقوط ،باعتبارها تقع ضمن التجمعات السكنية امللحقة مؤخرا باملدار احلضري.وسنعمل بتنسيق مع
اجلهات املعنية إلدراج هذا الدوار ضمن إطار برنامج إعادة الهيكلة.
— — بخصوص جتزئة « او .ز ».فالترخيص مت منحه في عهد اجملالس السابقة ،وبعد تفحص امللف ،تبني بأن املعني
باألمر ،يتوفر على رخصة البناء ورخصة التجزئة ،وجتدر اإلشارة إلى أن املصالح اجلماعية اخملتصة ،قامت بتوقيف
األشغال إلى حني تسوية الوضعية .وبعد معاجلة اجملزئ للمشاكل املطروحة ،وإمتام األشغال ،وقبل منح التسليم
املؤقت ،ستعمل اجلماعة على إلزام املعني باألمر ،بتنفيذ مضمون محضر جلنة االستثناءات ،بشأن بناء دار للشباب
وملعب متعدد االختصاصات بتجزئة الهناء .وبشأن ضعف اإلقرار املعتمد من طرف املنعش العقاري ،سنعمل على
تصحيحه عند استخالص نسبة  25باملائة املتبقية.
— —بخصوص ربط قنوات الصرف الصحي اخلاصة بتجزئة منارة ،1بالقناة الرئيسية بتجزئة النور  2امتداد ،نشير إلى أن
هذا الربط ،مت وفق املعايير التقنية ،بناء على دراسة تقنية ،قام بها مكتب دراسات.
— —أما فيما يتعلق بشهادة االستالم املؤقت لتجزئة «الم ،»1.نشير إلى أن األشغال غير املنجزة الواردة في التقرير ،هي
موضوع التزام مبحضر رسمي موقع من طرف جلنة مختلطة ،باستكمال أشغال التهيئة قبل التسليم النهائي.
وفي هذا السياق فاملنعش العقاري صاحب التجزئة ،قد وضع لدى املصالح اجلماعية اخملتصة ،ملفات التهيئة ذات
الصلة.
— —أما فيما يخص الترخيص بإحداث جتزئة «الم ،»3.رغم توفر عيوب بالتصميم ،نشير بأن الترخيص مت بناء على دراسة
امللف من طرف اللجنة اخملتصة.أما بشأن تخصيص مرفق إداري فوق سكن عشوائي يثقل العقار موضوع إحداث
التجزئة،نؤكد بأن صاحب السكن استفاد من تعويض في املوضوع وبالتالي سيتم هدم هذا السكن .
— —وبخصوص تخصيص بقعة أرضية من ملعب رياضي إلى جتزئة سكنية ،فقد مت الترخيص للمشروع بناء على رأي
جلنة االستثناءات واللجنة اإلقليمية ،أما عن الوفاء بااللتزام ببناء ملعب رياضي وحضانة ،فان اجلماعة ستظل
حريصة على التنفيذ ،ولن يتم التسليم النهائي للتجزئة إال بعد إعمال الالزم.
— —وبشأن عدم حرص رئيس اجمللس على سلك مسطرة املصادقة على اتفاقية الشراكة بني صاحب جتزئة «الر».
و «اله ».من جهة ورئيس اجمللس من جهة أخرى ،حول متويل أشغال لفائدة اجلماعة ،نؤكد بأنه ال وجود لالتفاقية
املشار إليها أعاله.
— —بخصوص اخللل املسجل في مسطرة منح رخصة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة املتعلقة بتجزئة «الن 1 .و ،»2
نشير بأن هذا الترخيص منح في عهد اجمللس السابق ،علما بأن هذا التسليم مت بناء على محضر اللجنة اخملتلطة،
وبناء على شهادة انتهاء أشغال التجهيزات األساسية ،املسلمة من طرف مكتب الدراسات املعتمد إضافة إلى
التقرير التركيبي للمختبر.
— —وبشأن استغالل شبكة الصرف الصحي لتجزئة «اله ،».من قبل صاحب جتزئة «الر ،».نشير إلى أن عملية الربط
هذه ،جاءت بناء على دراسة وشهادة مكتب الدراسات «الت ».التي اعتبرت أن العملية مستوفية للشروط التقنية.
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أما بشأن عدم وفاء صاحب التجزئة ببناء التجهيزات العمومية ،نشير إلى أن كناش التحمالت املتعلق بالتجزئة
لم يشر صراحة إلى إلزامية بناء املرافق املذكورة ،بل فقط ينص على تخصيص بقع أرضية الحتضان مثل هذه
املشاريع.
— —فيما يخص التقليص من املساحات اخملصصة للتجهيزات العمومية في إطار التصميم التعديلي ،فإن املوضوع مت
التداول بشأنه في إطار اللجنة اإلقليمية اخملتلطة املكونة من الوكالة احلضرية وقسم التعمير بالعمالة ومصالح
السكنى والتعمير واملكتب الوطني للماء والكهرباء والوقاية املدنية وبريد املغرب  ،وحظي باملواقفة.
— —وبخصوص املالحظة املتعلقة مبنح رخصة ثانية من قبل اجلماعة ،بناء على تصميم تعديلي ،ألجل تسوية أشغال
غير قانونية بتجزئة الريحان ،نشير إلى أن املسطرة اإلدارية املتبعة بخصوص دراسة التصميم التعديلي واضحة،
فاملشروع يعرض على أنظار اللجنة اإلقليمية برئاسة الوكالة احلضرية ،التي تبدي املالحظات التقنية املمكنة
وتقرر القبول أو الرفض ،وبالتالي فهي التي تتحمل املسؤولية ،وتسهر على تطبيق األنظمة والقوانني اجلاري بها
العمل ،وبناء عليه وبعد موافقة هذه اللجنة مت منح الترخيص املشار إليه أعاله.
— —وبشأن عدم مراجعة مصلحة اجلبايات ،لإلقرار املقدم من طرف املنعش العقاري نشير إلى أن اإلقرار املقدم من طرف
املنعش العقاري يعتبر إقرار مؤقتا ،وأن املبالغ املستخلصة حتتسب على مبلغ تقديري لتكلفة إجناز املشروع ،وعند
االنتهاء من األشغال وإجناز التسليم النهائي للتجزئة ،فان املنعش العقاري يعمل على تقدمي إقرار نهائي مصحوب
بالفواتير املتعلقة باألشغال املنجزة ،ويتم احتساب املبلغ املستحق على الفواتير النهائية للمشروع .إن تكلفة
اجناز املشروع ،حتتسب على مجموع الفواتير التي يتم تقدميها من طرف املنعش العقاري وليس على متوسط
تكلفة املتر املربع كما جاء في التقرير.
— —بخصوص الترخيص بتجزئة سكنية على أراضي فالحية معرضة للفيضانات ،ويهم األمر جتزئة «البس» ،نؤكد مرة
أخرى بأن تصميم التهيئة القدمي انتهت صالحيته منذ  ،2005وحلت محله البدائل التقنية ،التي مت اعتمادها في
انتظار املصادقة على تصميم التهيئة اجلديد ،والذي يصنف املناطق املذكورة كمناطق سكنية .وجتدر اإلشارة إلى
أنه بعد إجناز السد التلي على وادي كاينو والقيام بأشغال توسيعه وتنقيته ،مت وضع حد للفيضانات التي كانت
تهدد هذه املناطق ،وذلك بشهادة وكالة احلوض املائي الم الربيع ،والتي حضر ممثلها اجتماعات دراسة مشروع
تصميم التهيئة.
— —وبخصوص عدم مراجعة القرار الذي مت على أساسه إحتساب الرسم املفروض على جتزئة «البس» ،نشير إلى أن
اإلقرار املقدم من طرف املنعش العقاري يعتبر إقرار مؤقتا ،وأن املبالغ املستخلصة حتتسب على مبلغ تقديري
لتكلفة اجناز املشروع ،وعند االنتهاء من األشغال وإجناز التسليم النهائي للتجزئة ،فإن املنعش العقاري يعمل
على تقدمي إقرار نهائي مصحوبا بالفواتير املتعلقة باألشغال املنجزة ،ويتم احتساب املبلغ املستحق على الفواتير
النهائية للمشروع .كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن تكلفة اجناز املشروع ،حتتسب على مجموع الفواتير التي
يتم تقدميها من طرف املنعش العقاري وليس على متوسط تكلفة املتر املربع كما جاء في التقرير .إن املساحة
اإلجمالية التي وردت في اجلدول أي  601.734متر مربع هي املساحة الشاملة للمشروع وإن نصف هذه املساحة مت
تخصيصها ملناطق خضراء ومناطق مخصصة لأللعاب والتي اليتم جتهيزها وال ربطها بقنوات الصرف الصحي
واملاء والكهرباء ،لذا وجب عدم إدخالها في احتساب الرسوم املتعلقة بالتجزئة.

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

37

اجلماعة احلضرية شيشاوة
تقع اجلماعة احلضرية شيشاوة بجهة مراكش تانسيفت احلوز على مساحة  37كلم ،2وقد أحدثت بلدية شيشاوة إثر
التقسيم اإلداري لسنة  ،1992والذي اقتطع من ترابها جماعتي آيت هادي وأهديل ،وتعتبر الفالحة والتجارة واخلدمات
من األنشطة االقتصادية الرئيسية املهيمنة باجلماعة ،ويتولى حاليا تدبير شؤونها مجلس جماعي يضم 25عضوا من
بينهم امرأتان.

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
احملور األول :تقييم املشاريع االستثمارية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

أوال .مالحظات عامة
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات مجموعة من املالحظات العامة نوردها كما يلي:

1 .1اعتماد مخططني مختلفني للتنمية في ظرف وجيز في غياب دراسات قبلية حلاجيات اجلماعة وفي
غياب اإلمكانيات الضرورية إلجنازها
ذلك أن عملية إعداد مخطط للتنمية لم تكن مسبوقة بإجناز دراسات حتليلية دقيقة تشخص الواقع االقتصادي
واالجتماعي والثقافي للجماعة وحتدد احلاجيات ذات األولوية واملوارد والنفقات التقديرية ،وذلك حتى يتم حتديد العجز
االستثماري لدى اجلماعة بكل دقة ،أخذا بعني االعتبار اإلمكانيات التمويلية املتاحة لسده ،كما أنه لم يتم وضع برنامج
عمل مفصل للمشاريع ومكان إجنازها؛

2 .2عدم توفر شروط استقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة جتاه نائلي الصفقات
إذ لوحظ ،من خالل االطالع على دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقات املبرمة إلجناز املشاريع املبرمجة من قبل
اجلماعة ،أن الشركات نائلة صفقات األشغال تتعاقد وتتحمل املصاريف املتعلقة باخلدمات املقدمة من طرف اخملتبرات
التي تقوم بالدراسات التقنية ومراقبة املواد واألشغال موضوع هذه الصفقات ،الشيء الذي من شأنه احلد من استقاللية
اخملتبرات جتاه هذه الشركات واملس مبصداقية اخلدمات املقدمة من طرف مكاتب الدراسات واملراقبة؛

3 .3عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تقام عليها املشاريع اجلماعية
إذ لوحظ ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة باملشاريع املنجزة ،أن اجلماعة عمدت إلى إصدار األمر ببدء إجناز األشغال
دون قيامها مسبقا باإلجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يستوعب البناية أو املرفق املراد إجنازه،
حيث تبني أن اجلماعة غالبا ما تواجه ،عند قيامها بعملية حتديد أو إعداد موقع املشروع ،بتعرضات من طرف الغير؛

4 .4غياب الدقة في حتديد مكونات وأماكن إجناز بعض املشاريع
حيث تبني ،من خالل االطالع على دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بإجناز بعض املشاريع ،عدم اإلشارة في فصولها بشكل
واضح إلى املواقع املستهدفة التي تعتزم اجلماعة إجناز األشغال بها ،وذلك بسبب غياب برمجة وتخطيط مسبق لألشغال
املراد إجنازها قبل الشروع في تنفيذها ،مما يؤدي إلى إحداث تغييرات وتعديالت على مسار ووثيرة إجناز هذه األشغال أو
تعثرها وتوقفها.
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5 .5كثرة توقفات األشغال باألوراش
حيث لوحظ أن مجموعة من املشاريع اجلماعية عرفت تسجيل تأخير كبير في تقدم األشغال مقارنة مع اآلجال املتعاقد
بشأنها بسبب كثرة التوقفات التي تخللت هذه األشغال من دون مبرر أحيانا.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —إعداد مخطط تنموي ،يتم من خالله حتديد برنامج استثماري مبني على دراسة قبلية للمشاريع التنموية،
أخذا بعني االعتبار األولويات واحلاجيات احلقيقية للجماعة على املدى القريب واملتوسط والبعيد ،وكذا املوارد
املالية املتاحة والكافية لتحقيق هذا البرنامج؛
— —إبرام صفقات للدراسات واملراقبة التقنية الالزمة خالل جميع أطوار إجناز املشاريع ،حتى يتسنى التأكد من
كون األشغال موضوع الصفقات قد أجنزت وفق التصاميم والوقوف على صحة عمليات تسلم هذه األشغال،
وذلك ضمانا الستقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة؛
— —اإلسراع بتتميم اإلجراءات الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تستوعب املشاريع املنجزة أو
تلك التي تعتزم إجنازها؛
— —السهر على احترام البرامج الزمنية احملددة للمشاريع ،عن طريق حتديد التوجهات اإلستراتيجية للعمل
اجلماعي ورصد فعلي لالعتمادات الالزمة لها وحرص اجلماعة على عدم الشروع في إجناز األشغال في غياب
الدراسات القبلية الشاملة والدقيقة لها ومباشرة عملية التتبع واملراقبة جلميع مراحل إجناز األشغال؛
— —احلرص على حتديد مكونات ومواقع املشاريع املزمع إجنازها بالدقة الالزمة عند إعداد دفاتر الشروط اخلاصة،
حتى تتمكن اجلماعة من توفير االعتمادات الكافية للمشاريع وتتبع تنفيذها.

ثانيا .املشاريع ذات الطابع االقتصادي
و يتعلق األمر باملشاريع التالية:

1 .1بناء مركز جتاري
شابت مراحل تنفيذ أشغال بناء هذا املرفق االقتصادي االختالالت التالية:
— —تعثر أشغال املشروع نتيجة كثرة التوقفات التي تخللت األشغال باألوراش ٬والتي فاقت في مجموعها ٬إلى غاية
االستالم املؤقت لها ،سبعة عشر شهرا؛
— —ضعف الدراسة القبلية للمشروع ،ذلك أنه إلى جانب عدم إعداد دراسة للوضعية القانونية للعقار املقام عليه
املشروع ،لم تباشر اجلماعة إجناز دراسة جيوتقنية لألرض التي استوعبت املشروع ٬والتي تقع في وضعية غير
مستوية .وقد انعكس ذلك سلبا على التقديرات املالية للمشروع ؛
— —إجناز أشغال النجارة في غياب التصاميم التفصيلية اخلاصة باملشروع ٬والتي يتعني على املهندس املعماري
إعدادها قبل األمر ببدء األشغال ؛
— —تفاوت بني املعطيات الواردة بالكشوفات التفصيلية والكميات املنجزة فعليا ،حيث تبني ،من جهة ،من خالل
مقارنة كميات األشغال املنجزة في إطار الصفقتني رقم  03/2009ورقم  ،24/2010املدرجة بجداول املنجزات
والكميات الواردة بالكشوفات التفصيلية ،اختالفا في هذه الكميات بقيمة إجمالية بلغت  41.980,00درهم .كما
لوحظ ،من جهة أخرى ،من خالل االطالع على املعطيات الواردة بكشوفات احلسابات النهائية املتعلقة بالصفقتني
أعاله ،ومن خالل معاينة بناية املركز التجاري ،اختالف في حجم األشغال املبينة بهذه الكشوفات وحجم األشغال
املنجزة فعليا بهذه البناية قبل إجناز الشطر الثالث من املشروع ،بقيمة  34.002,00درهم؛
— —ظهور عيوب ونقائص على مستوى إجناز أشغال املركز التجاري التي تسلمتها اجلماعة مؤقتا بتاريخ  26دجنبر
 ،2011وذلك دون أن تبادر هذه األخيرة إلى إلزام نائل الصفقة بإصالحها وتصحيح هذه العيوب؛
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— —عدم اعتماد جداول املنجزات إلعداد الكشوفات التفصيلية املتعلقة بالصفقة رقم  ،24/2004والتي كان من
املفترض أن يتم على أساسها إعداد هذه الكشوفات؛
— —عدم حتقيق األهداف املتوخاة من املشروع ،حيث إنه بالرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ االستالم املؤقت
لألشغال موضوع املشروع ،ال يزال غير مستغل من طرف اجلماعة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على عدم الشروع في إجناز األشغال في غياب التصاميم الهندسية والتقنية املتعاقد بشأنها مع
مكاتب مختصة للدراسات ،تفاديا ألي تعثر في مشاريع اجلماعة التنموية؛
— —ضرورة القيام بدراسة جيوتقنية ملواقع املنشآت قبل إعداد دفاتر الشروط اخلاصة وإبرام الصفقات ،لتحديد
حجم وطبيعة األشغال املتعلقة باحلفر وبناء األساسات بشكل دقيق؛
— —احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بالكشوفات التفصيلية ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا ،حتى
يتم احتساب مستحقات نائلي الصفقات على أسس صحيحة؛
— —احلرص على املراقبة اإلدارية والتقنية لألشغال للتأكد من إجنازها وفقا ملا هو متعاقد بشأنه وتفاديا لعيوب
محتملة في اإلجناز وضمانا للسالمة واجلودة املطلوبني في املنشآت؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقار وتسريع عملية كراء الدكاكني املوجودة باملركز
التجاري واالستفادة من املشروع ،حتى يحقق األهداف املتوخاة من إجنازه.

2 .2بناء مجزرة جماعية
بخصوص هذا املشروع لوحظ ما يلي:
خلل على مستوى الدراسة القبلية للمشروع ،ذلك أنه إلى جانب كون اجلماعة لم تول أي اهتمام لتسوية
الوضعية القانونية للعقار املقام عليه املشروع ،فإن إعداد التصميم األولي للمرفق لم يأخذ بعني االعتبار
الشروط التقنية والصحية الواجب توفرها فيه لتكون مطابقة للمعايير املنصوص عليها بدفتر التحمالت
املتعلق باجملازر البلدية ،كما أن غياب دراسة جيوتقنية لألرض املقامة عليها اجملزرة ترتب عنه توقف األشغال
بهدف إحداث تعديالت بالتصاميم الهندسية وتصاميم اخلرسانة املسلحة .وبالرغم من إعداد املهندس
املعماري لتصاميم تعديلية للمرفق ،فالزالت البناية تشوبها عيوب على مستوى ربط قاعة التبريد باجملزرة،
عالوة على ذلك ،فإن اجلماعة لم تأخذ بعني االعتبار عند دراسة املشروع تأثيره على البيئة خصوصا وأن اجملزرة
توجد مبوقع مجاور التجزئة السكنية «اخلير».
إصدار أوامر صورية بوقف األشغال ،حيث لوحظ أن اجلماعة قامت بإصدار األمر بوقف األشغال بتاريخ 13
نونبر  2007واألمر باستئناف هذه األشغال بتاريخ  5يناير  ،2009بينما تبني من خالل االطالع على محضر تتبع
األشغال بالورش املؤرخ في  29أكتوبر  ،2008أن األشغال موضوع الصفقة الزالت مستمرة خالل فترة التوقف؛
عدم حتقيق األهداف املتوخاة من املشروع ،إذ بالرغم من حتمل ميزانية اجلماعة ملبالغ مالية مهمة إلجناز
مشروع مجزرة جماعية باملدينة ،فإن استغالل هذا املرفق يبقى رهينا باكتمال األشغال النهائية وتوفير
التجهيزات الضرورية وإحداث التغييرات الالزمة حتى تكون مطابقة للتصميم املديري للمجازر البلدية.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على إجناز األشغال املتعلقة ببناء اجملزرة اجلماعية وفق املواصفات املطلوبة ،حتى يتم إخراج هذا
املشروع إلى حيز الوجود؛
— —الكف عن إصدار أوامر صورية لوقف األشغال بالورش؛
— —احلرص على عدم االستالم املؤقت لألشغال دون إمتامها.
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3 .3تهيئة املسبح البلدي الكائن بحي القدس
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بهذا الشأن عدم التزام اجلماعة بقواعد تنفيذ النفقات العمومية ،ذلك أنه ومن
خالل اإلطالع على امللف املتعلق بالنفقات ،لوحظ أن اجلماعة عمدت خالل سنة  2010إلى إجناز أشغال تهيئة املسبح
البلدي دون إصدار سند طلب بذلك .وقد مت إصدار سند الطلب رقم  23/2012بتاريخ  14مايو  2012من أجل تسوية
األشغال املنجزة ،التي تقدر مببلغ  100.663,80درهم ،الشيء الذي يدل على أن الوثائق املقدمة ،لتبرير النفقة املذكورة،
غير صحيحة وأن األمر يتعلق فقط بسند طلب لتسوية األشغال املنجزة.

ثالثا .املشاريع املتعلقة بأشغال الطرق واألرصفة
1 .1تهيئة شارع محمد السادس ومحمد اخلامس
اللجوء إلى إبرام صفقة تسوية ،حيث لوحظ أن اجلماعة عمدت إلى إبرام صفقة تكميلية رقم 13/2011
تهم نفس طبيعة األشغال املنجزة في إطار الصفقة األصلية رقم  ،13/2010وذلك لتسوية قيمة األشغال
التي أجنزتها الشركة والتي جتاوزت مبلغ الصفقة األصلية ،حيث تبني من خالل كشف احلقوق املكتسبة
املوقع من طرف رئيس اجمللس اجلماعي ،أن مجموع املبالغ املستحقة لفائدة نائل الصفقة حددت في مبالغ
 1.256.371,20درهم بتاريخ  17أكتوبر  ،2011في حني يرجع تاريخ إجناز األشغال املتعلقة بالكشف التفصيلي
املؤقت رقم  1إلى  19دجنبر  ،2011وهو تاريخ الحق للتاريخ األول.
إجناز املشروع بتكلفة مالية مبالغ فيها ،حيث لوحظ تفاوت بني أثمان الصفقتني املبرمتني إلجناز املشروع
والتي فاقت ،بخصوص بعض األشغال ،أكثر من الضعف ،مع العلم أن األمر يتعلق بنفس املقاولة وبنفس
الفترة.

2 .2تهيئة الساحة املقابلة ملقر اجلماعة
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات ،في هذا اإلطار ،عدم تبرير املعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول املنجزات
املتعلق به ،إذ لوحظ ،من خالل اإلطالع على ملف النفقة ،غياب جدول املنجزات املتعلق باألشغال املنفذة والتي مت على
أساسها إعداد الفاتورة املؤرخة في  29مايو  ،2009مما ال يسمح من التأكد من صحة املبالغ املؤداة لفائدة املقاولة نائلة
الصفقة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تبرير املعطيات الواردة بسندات الطلب بواسطة جداول
املنجزات املتعلقة بها والتي من املفروض أن تعكس حقيقة ما مت إجنازه فعليا.

رابعا :تهيئة املساحات اخلضراء
1 .1تهيئة حديقة عمومية بشارع محمد اخلامس
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
عدم التقيد بقواعد االلتزام بالنفقة ،إذ لوحظ ،من خالل االطالع على محضر إعداد موقع الورش املؤرخ
في  29شتنبر  ،2010املتعلق بالصفقة رقم  15/2010املبرمة إلجناز الشطر الثاني من املشروع ومحضر تتبع
أشغال الورش املؤرخ في  11أكتوبر  ،2010أن األشغال املتعلقة باحلفر ،مت الشروع في إجنازها قبل تاريخ إصدار
األمر ببدء األشغال من طرف اجلماعة واملؤرخ في  18أكتوبر .2010
عدم احترام املقتضيات املتعلقة بالصفقات العمومية ،حيث تبني ،من خالل محضر تتبع أشغال الورش
املؤرخ في  4يونيو  2010املتعلق بالصفقة رقم  ،6/2009أن اجلماعة طالبت نائلة الصفقة للقيام بعملية
صيانة احلديقة ملدة  24شهرا بعد التسلم املؤقت لألشغال موضوع الصفقة ،بدل  4أشهر احملددة في دفتر
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

41

الشروط اخلاصة ،وإجناز أشغال تهيئة للساحة املقابلة ملسجد عمر بن اخلطاب وتلك املقابلة ملستوصف بحي
زاوية بلمقدم .وقد متت تسوية قيمة هذه األشغال بواسطة الزيادة في حجم األشغال املتعلقة بأشغال
« »Pergolas en boisو «. »Engazonnement
تفاوت بني كميات األشغال الواردة في الكشوفات التفصيلية وتلك املنجزة فعليا ،إذ لوحظ من خالل
املعاينة امليدانية لألشغال املنجزة ،اختالف بني الكميات املضمنة في كل من جداول املنجزات والكشوفات
التفصيلية من جهة ،والكميات املنجزة فعليا من جهة أخرى بقيمة  240.379,00درهم.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —التقيد بالقواعد القانونية املتعلقة بااللتزام بالنفقات العمومية وعدم الشروع في إجناز األشغال موضوع
الصفقة قبل إصدار أمر كتابي ببدء األشغال من طرف اجلماعة ؛
— —احترام املقتضيات املتعلقة بالصفقات العمومية وعدم تغطية نفقات بواسطة اعتمادات غير مرصودة لها؛
— —احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات احلسابات ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا.

2 .2تسوية أشغال تهيئة حديقة عمومية بحي املسيرة في تاريخ الحق لتاريخ إجناز األشغال
لقد تبني ،من خالل االطالع على جدول املنجزات املتعلق بهذه األشغال املؤرخ في  9أكتوبر  ،2012أن اجلماعة عمدت إلى
إجناز أشغال بقيمة  72.000,00درهم ،ومتت تسويتها بإصدار سند طلب للتسوية رقم  41/2012بتاريخ  15أكتوبر ،2012
كما أن تواريخ جداول األثمان املضادة املقدمة من طرف الشركات املتنافسة جاءت الحقة لتاريخ اإلجناز الفعلي لألشغال.

خامسا .املرافق اإلدارية
و يتعلق األمر باملرافق التالية:
 1 .1أشغال بناء مسكنني وظيفيني بحي الروس
في هذا اإلطار ،مت تسجيل املالحظات التالية:
عدم حتقيق األهداف املنشودة من املشروع ،إذ بالرغم من انتهاء أشغال بناء املسكنني وتسلم اجلماعة
نهائيا لهما بتاريخ  9يناير  ،2012وإنفاق ما مجموعه  239.875,60درهم إلجناز الشطر األول ،و مبلغ 179.368,92
درهم إلجناز الشطر الثاني ،إال أنه لم يتم استغالل املسكنني بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار
املقام عليهما.
إصدار أوامر صورية بوقف األشغال
إذ لوحظ بخصوص الشطر األول من املشروع ،أن اجلماعة قامت بإصدار أمر بوقف األشغال بتاريخ  22أكتوبر  ،2008وأمر
باستئنافها بتاريخ  15يناير 2009؛ بينما تبني ،من االطالع على محضر تتبع األشغال بالورش رقم  2بتاريخ  3دجنبر ،2008
أن األشغال الزالت مستمرة خالل هذه الفترة.
أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة
حيث لوحظ ،من خالل االطالع على محضر تتبع األشغال بالورش املؤرخ في  31مارس  2009واملتعلق بالصفقة رقم
 ،11/2008تقدم األشغال املتعلقة ببناء اجلدران الداخلية للمبنى بنسبة  ،% 10في حني وصلت كمية األشغال املتعلقة
باللبنات ،بتاريخ  20فبراير  ،2009تاريخ تسلم األشغال موضوع الكشف التفصيلي رقم  ،1إلى  246,01م ،²وهي الكمية
املسجلة بالكشف التفصيلي النهائي املؤرخ في  10أبريل .2009
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لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•تسوية الوضعية العقارية والقانونية للعقارات التي يتم إجناز مشاريع تنموية للجماعة فوقها حتى
يتم حتقيق األهداف املتوخاة من املشاريع املنجزة ؛
•الكف عن إصدار أوامر صورية لوقف األشغال بالورش.

2 .2أشغال بناء مستوصف بحي زاوية بلمقدم
و في هذا الباب ،سجل اجمللس اجلهوي للحسابات املالحظتني التاليتني:
إجناز أشغال في غياب التصاميم التفصيلية و التعديلية ،حيث لوحظ ،من خالل االطالع على امللف املتعلق
بهذه الصفقة ،أن اجلماعة قامت بإصدار أمر ببدء األشغال بتاريخ  20أكتوبر  ،2008وذلك قبل إعداد املهندس
املعماري للتصاميم التفصيلية و التعديلية املتعلقة باملشروع ،الشيء الذي تسبب في عرقلة سير األشغال
بالورش؛
 تفاوت بني الكميات الواردة في سند الطلب وتلك املنجزة فعليا ،ذلك أن اجلماعة أجنزت األشغال املتعلقة
ببناء السور بواسطة سند الطلب رقم  13/2010بتاريخ  24مايو  2010مببلغ  79.980,00درهم .إال أنه لوحظ
من خالل املعاينة امليدانية لهذا السور ،بحضور أحد تقنيي اجلماعة ،اختالف بني الكميات املضمنة بسند
الطلب والكميات املنجزة فعليا ،بقيمة  32.055,60درهم.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
•احلرص على إعداد الدراسات وتهيئ التصاميم العامة والتفصيلية املتعلقة بإجناز املشاريع من طرف
املهندس املعماري قبل إصدار األمر ببدء األشغال ،جتنبا لكل عرقلة أو تعثر في التنفيذ؛
•احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بالفواتير ومطابقتها ملا مت إجنازه فعليا ،حتى يتم
احتساب مستحقات نائلي الصفقات على أسس صحيحة.

احملور الثاني  :تدبير املداخيل
تعاني اجلماعة احلضرية لشيشاوة من بعض االختالالت في تدبير مداخيلها خصوصا فيما يتعلق مبداخيل كراء احملالت
التجارية والسكنية والرسوم املرتبطة باحتالل امللك العمومي وكذا بعض الرسوم التي تستدعي إعادة النظر في تدبيرها
حتى تساهم بشكل فعال في تطوير املوارد املالية للجماعة .وتتمثل أهم االختالالت في هذا الباب في املالحظات التالية:

1 .1استغالل امللك العمومي من أجل نصب اللوحات اإلشهارية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :
عدم تنفيذ الشركة اللتزاماتها املالية املنصوص عليها في دفتر التحمالت واحملددة في  130.000,00درهم
سنويا عن استغالل  13موقعا لنصب اللوحات اإلشهارية باملدينة حسب قرار رئيس اجمللس البلدي لشيشاوة
عدد  04بتاريخ  06أبريل  ،2006حيث اكتفت الشركة بنصب أربع لوحات فقط ما بني شهر غشت وشهر
دجنبر من سنة  2010وأدت لصندوق اجلماعة مبلغ  40.000,00درهم سنويا إلى غاية نهاية سنة  ،2010ثم
قامت ابتداء من سنة  2011بنصب خمس لوحات إضافية ،دون تقدمي أي مبرر لعدم تنفيذ بنود الصفقة ودون
تدخل اجلماعة إلجبار الشركة على تنفيذ التزاماتها املالية واملتمثلة في أداء  130.000,00درهم سنويا ؛
عدم تقدمي الشركة ألي إقرار سنوي برقم معامالتها منذ بدء االستغالل ،حيث تكتفي بأداء املبلغ األدنى
احملدد في  10.000,00درهم لكل لوحة إشهارية ،دون التصريح برقم املعامالت السنوي الذي يستوجب أداء
مستحقات سنوية تساوي  % 25من رقم معامالت الشركة من كراء الركائز اإلشهارية حسب مضمون
الفصل الثالث من قرار الترخيص ،وذلك باحتساب الفرق بني الدفعات واملبلغ الواجب أداؤه حتى تتم تسوية
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

43

الوضعية املؤقتة ملا مت أداؤه من دفعات؛
عدم وضع ضمانة مالية لدى اجلماعة تتخذ شكل كفالة بنكية يوازي مبلغها األدنى اإلتاوة املستحقة
عن سنة ،عن مجموع اللوحات املقامة فوق امللك العمومي للجماعة .وتبقى رهن إشارة اجلماعة طيلة مدة
االستغالل املؤقت تطبيقا ملقتضيات الفصل الثاني عشر في دفتر التحمالت ؛
عدم مراجعة اإلتاوة السنوية بإضافة نسبة  % 4إلى مبلغ احلد األدنى كما هو محدد في الفصل الثالث
عشر من دفتر التحمالت ،األمر الذي أثر سلبا على مالية اجلماعة خاصة وأنه لم يعد باإلمكان مراجعة اإلتاوة
إال بالنسبة للسنوات األربع األخيرة نتيجة التقادم احلاصل بالنسبة للسنوات األخرى.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —إلزام الشركة باحترام وتنفيذ التزاماتها املالية املتفق عليها واملتمثلة في أداء  130.000,00درهم سنويا بغض
النظر عن عدد اللوحات املستغلة ؛
— —وضع عداد كهربائي بشكل دائم تطبيقا ملقتضيات الفصل الرابع من قرار الترخيص باحتالل امللك العمومي،
وذلك حتى يتم احتساب كمية االستهالك بشكل دقيق ؛
— —إلزام الشركة بوضع إقراراتها باملداخيل السنوية لتمكني اجلماعة من احتساب نسبة  % 25من املداخيل
السنوية حتى تتم تسوية الوضعية املؤقتة ملا مت أداؤه من دفعات ؛
— —مراجعة اإلتاوة السنوية بزيادة  % 4في مبلغ احلد األدنى املشار إليه في الفصل احلادي عشر عند نهاية كل
سنة ،وتسوية وضعية السنوات السابقة.

2 .2استغالل مقلع واد شيشاوة
من خالل االطالع على ملف تدبير استغالل مقلع واد شيشاوة ،تبني ما يلي :
تخفيض وكالة احلوض املائي للكمية املسموح باستخراجها دون تعزيز آليات املراقبة
خالل السنة املالية  2011حصلت الشركة املعنية حتت طلبها على مقرر للترخيص باستخراج كميات من املواد أقل
من السنتني السابقتني ،حيث حددت الكمية في  9.500م 3بدل  15.000م 3احملددة في التراخيص السابقة ،وذلك في
غياب أي تقارير معدة من طرف وكالة احلوض املائي جلهة تانسيفت تبرر خفض الكميات املسموح باستخراجها .وقد
تبني ،بعد الزيارة امليدانية للمقلع املذكور رفقة وكيل املداخيل باجلماعة بتاريخ  06نونبر  ،2012وبعد االطالع على قوائم
الكميات املستخرجة باملقلع لسنوات  2009و 2010و ،2011أن الكميات التي مت استخراجها تفوق بكثير الكميات احملددة
في الترخيص ،حيث تظهر األرقام املدونة بقوائم الشركة استخراج حوالي  45.000م 3سنويا ،أي بفارق  30.000م 3عن
الكميات املرخص باستخراجها خالل السنة.
عدم احترام الشركة ملقتضيات دفتر التحمالت بخصوص العديد من االلتزامات
خالل فترة تدبير الشركة املعنية ملقلع واد شيشاوة ،قامت العديد من اللجان اخملتلطة بزيارات ملراقبة مدى احترام
الشركة املستغلة ملقتضيات دفتر التحمالت ،وقد مت تسجيل العديد من املالحظات على الشركة في محاضر مختلفة
وبحضور مختلف األجهزة اإلدارية وعلى رأسها ممثل عن وكالة احلوض املائي جلهة تانسيفت احلوز ،ومت منح آجال متعددة
للشركة من أجل الوفاء بالتزاماتها ،وقد تبني ،بعد الزيارة امليدانية ،أن الشركة لم تف بأي من هذه االلتزامات في خرق تام
ملقتضيات مقرر الترخيص ودفتر التحمالت ،ومع ذلك الزالت متارس نشاطها دون أن تتخذ في حقها أية إجراءات زجرية.
وفيما يلي أهم املالحظات التي مت تسجيلها على الشركة املستغلة:
— —غياب حتديد منطقة االستخراج من طرف الشركة كما هو محدد بدفتر التحمالت؛
— —عدم وضع عالمات التشوير؛
— —عدم اإلدالء بالسجل اخلاص بالكميات املستخرجة بعني املكان؛
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— —عدم اإلدالء بوصوالت الشحن؛
— —عدم جتهيز املقلع مبيزان القبان؛
— —استمرار الشركة في االستغالل برسم سنة  2012بالرغم من غياب الترخيص.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي اجلماعة مبا يلي :
•إلزام الشركة املستغلة ملقلع واد شيشاوة باحترام دفاتر التحمالت ومقررات الترخيص وعدم جتاوز
الكميات املسموح باستخراجها؛
•مراسلة وكالة احلوض املائي بخصوص جتاوز الكميات املسموح باستخراجها من قبل الشركة وتعزيز
آليات املراقبة باتفاق مع جميع املتدخلني في امليدان؛
•إلزام الشركة باحترام مقتضيات دفتر التحمالت بخصوص العديد من االلتزامات املتفق عليها واتخاذ
اإلجراءات القانونية في حقها في حالة عدم احترام تلك املقتضيات.

3 .3كراء احملالت السكنية والتجارية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
 تخفيض السومة الكرائية للمحالت التجارية املتواجدة باملركز التجاري في غياب مصادقة سلطة
الوصاية
اتخذ اجمللس اجلماعي السابق ،خالل الدورة العادية لشهر فبراير  2006والدورة االستثنائية لشهر يناير  ،2007باقتراح من
رئيس اجلماعة السابق ودون دراسة املقترح من قبل جلنة املالية ،مقررا يقضي بتخفيض السومة الكرائية للعديد من
احملالت التجارية بكل من املركز التجاري وحي القدس وحي املسيرة باإلضافة إلى السوق األسبوعي ،وقد برر الرئيس ذلك
بالشكايات العديدة التي توصلت بها اجلماعة بخصوص الواجبات املرتفعة للكراء ،لكن تنفيذ هذا املقرر ابتداء من شهر
يناير  2007لم يخضع للمسطرة القانونية التي تفرض عرضه على مصادقة سلطة الوصاية قبل التنفيذ كما تنص
على ذلك املادة  69من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه بالقانون .17.08
ونظرا لعدم مصادقة سلطة الوصاية على املقرر املذكور ،رفض رئيس مصلحة املمتلكات جتديد عقود الكراء التي
شملها التخفيض ،كما رفض وكيل املداخيل استخالص واجبات الكراء بعد عملية التخفيض ،مما دفع الرئيس إلى حتمل
املسؤولية بشكل شخصي وتوجيه أمرين كتابيني إلى املوظفني من أجل تنفيذ مقتضيات املقرر دون مصادقة من سلطة
الوصاية.
ضعف مبالغ كراء العديد من احملالت السكنية والتجارية وعدم حتيني واجبات كرائها ،حيث تبني ،من خالل
االطالع على قوائم احملالت التجارية التابعة للملك اجلماعي أن السمة املشتركة فيما بينها تتمثل في ضعف
السومة الكرائية لهذه احملالت والتي تتراوح في أغلبها ما بني  75درهم و 300درهم ،ومما يزيد من ضعف هذه
السومة عدم قيام املصلحة اخملتصة بتحيينها من خالل تطبيق الزيادات القانونية ،األمر الذي أثر بشكل
سلبي على مداخيل اجلماعة.
عدم توفر اجلماعة على عقود كراء بعض احملالت السكنية والتجارية ،حيث لوحظ أن بعض احملالت
السكنية والتجارية ال تتوفر على عقود كراء بالرغم من استغاللها من طرف محتليها الذين يرفضون إجناز
هذه العقود .يتعلق األمر بثمان محالت سكنية بكل من حي القدس وحي الروس ،باإلضافة إلى أحد احملالت
التجارية املتواجدة باملركز التجاري واملكتراة من طرف أحد املستشارين اجلماعيني (أ .م) والذي أدى واجبات
الكراء لثالثة أشهر األولى احملددة في  7.500,00درهم بواسطة الوصل رقم  5357بتاريخ  ،1996/ 05/ 20ولم يؤد
بعد ذلك أي مبلغ للجماعة منذ ذلك التاريخ باإلضافة إلى رفضه توقيع العقد مع اجلماعة.
عدم إلزام بعض املكترين بأداء واجبات الكراء ،إذ بالرغم من ضعف السومة الكرائية لغالبية احملالت
التجارية والسكنية التابعة للجماعة إال أن العديد من املكترين ميتنعون عن األداء من دون أن تتخذ اجلماعة
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في حقهم أي إجراء ،مما زاد من ارتفاع مبلغ الباقي استخالصه اخلاص بكراء احملالت التجارية والذي بلغ إلى غاية
 31دجنبر  2011ما مجموعه  737.955,40درهم.
تنازل العديد من املكترين عن احملالت التجارية لصالح أشخاص آخرين دون موافقة اجلماعة ودون تعديل
شروط العقد،
إذ تبني ،من خالل االطالع على مختلف ملفات مكتري احملالت التجارية التابعة للجماعة ،أن أغلبية املكترين األصليني
تنازلوا عن تلك احملالت ألشخاص آخرين ،مقابل مبلغ مادي ،بواسطة عقود تنازل مت إجنازها بني الطرفني في غياب أي تدخل
من قبل اجلماعة السترجاع حقوقها على احملالت التجارية املتنازل عنها للغير.
وعليه  ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة ب:
— —ضرورة احترام املساطر القانونية التي تستوجب مصادقة سلطة الوصاية عند اتخاذ أي مقرر بتخفيض
السومة الكرائية للمحالت السكنية أو التجارية؛
— —احترام النصوص القانونية املنظمة للعالقة بني املكري واملكتري وتطبيق املساطر القانونية املتعلقة بعمليات
حتيني السومة الكرائية ،وذلك بهدف ضمان حقوق اجلماعة والرفع من مردودية أمالك اجلماعة؛
— —اتخاذ التدابير القانونية اجتاه املتخلفني عن أداء ما بذمتهم من واجبات الكراء وإجناز عقود كراء مع املكترين
الذين يستغلون احملالت السكنية والتجارية في غياب هذه العقود؛
— —إعداد دفتر حتمالت يوضح العالقة بني اجلماعة واملكتري وعلى اخلصوص في حال تنازل أحد املكترين ملكتر آخر
وذلك بهدف محاربة ظاهرة التنازل في غياب موافقة اجلماعة.

4 .4الرسم على عمليات جتزئة األراضي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم أداء مجموعة العمران للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة ،ذلك أن مجموعة العمران
قامت بإجناز مجموعة من التجزئات بتراب اجلماعة ،وبعد أداء نسبة  % 75من الرسم على عمليات جتزئة
األراضي وبعد انتهاء األشغال ،حصلت على شواهد التسلم املؤقت بالنسبة للتجزئات املنجزة ،إال أنها لم
تؤد لصندوق اجلماعة النسبة املتبقية من مبلغ الرسم واحملددة في  % 25في غياب تدخل اجلماعة من أجل
اتخاذ اإلجراءات القانونية الستخالص املبلغ املتبقي من الرسم .وقد بلغ مجموع املبالغ غير املؤداة من قبل
الشركة والتي تهم اجلزء املتبقي من الرسم على عمليات التجزئة واخلاصة بإحدى عشرة جتزئة باملدينة مبلغ
 873.770,32درهم.
عدم قيام اجلماعة باحتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي ،إذ تبني ،من خالل االطالع على
الوثائق املبررة املتعلقة باستخالص الرسم أن اجلماعة ال تقوم باحتساب الكلفة احلقيقية لتجهيز األراضي
التي شملتها عمليات التجزئة ،بحيث تكتفي باالعتماد على التكلفة املقدرة من قبل الشركة اجملهزة والتي
تعتمد من قبل اجلماعة في جميع األحوال ككلفة حقيقية ألشغال التجهيز دون التحقق من حقيقة هذه
التكلفة وذلك بطلب الوثائق املثبتة للتكلفة احلقيقية للتجهيز ،على اعتبار أن مبلغ الرسم يصفى باعتبار
التكلفة احلقيقية لألشغال وليس التكلفة املقدرة ،األمر الذي يجب أن يتم عند تسليم شهادة املطابقة
طبقا للمادة  62من القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتتبع إجناز التجزئات املرخصة بتراب اجلماعة ،والتأكد من أداء الرسوم
القانونية وخصوصا الشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزئة ،والذي يفرض التأكد من حقيقة تكلفة
أشغال التجهيز وعدم التهاون في استخالص الرسم املذكور.
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5 .5الرسم على عمليات البناء
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
منح إعفاء جزئي من الرسم على عمليات البناء لبعض األشخاص من دون سند قانوني،
إذ لوحظ أن رؤساء اجمللس اجلماعي املتعاقبني  ،منذ سنة  ،2000قاموا مبنح بعض األشخاص الذين قاموا بعمليات بناء
ملساكن ومحالت جتارية باملدينة ،إعفاءات جزئية من الرسم على عمليات البناء من دون أي سند قانوني يسمح للرئيس
باتخاذ مثل هذه القرارات .يتعلق األمر بعشرين مستفيد من اإلعفاءات اجلزئية بخصوص الرسم املذكور ،حيث وصل
املبلغ غير املؤدى من قبل هؤالء امللزمني  615.290,80درهم.
السماح لبعض األشخاص بأداء الرسم على عمليات البناء في شطرين وفي فترات زمنية متباعدة ،إذ
بالرغم من تنصيص املادة  53من القانون رقم  06-47املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على أن الرسم على
عمليات البناء «يؤدى مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء» ،إال أن رئيس اجلماعة منح رخصا للبناء مع
تقسيم مبلغ الرسم إلى شطرين في خرق واضح للمقتضيات القانونية املشار إليها أعاله .كما هو الشأن
بالنسبة للرخص رقم  046/2004و  144/2007و  177/2007و  101/2010و  119/2010و .085/2011
منح إعفاء كلي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض األشخاص دون سند قانوني ،حيث قام الرئيس
السابق مبنح رخص البناء املتعلقة ببعض البنايات السكنية من دون استخالص مبلغ الرسم املترتب عن
عمليات البناء باإلضافة إلى الرسم على احتالل امللك العام مؤقتا لغرض البناء .يتعلق األمر بثالث ملفات
استفادت من اإلعفاء الكلي من أداء الرسم عن  667م ²من دون أي سند قانوني.

احملور الثالث :تدبير املمتلكات اجلماعية
تعاني اجلماعة احلضرية لشيشاوة من العديد من املشاكل املرتبطة بتدبير املمتلكات ميكن تلخيصها كما يلي :

أوال .تدبير املمتلكات املنقولة
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
عدم توفر اجلماعة على سجل جرد ميكن من تتبع املمتلكات املنقولة ،إذ لوحظ غياب أي معطيات بالسجل
املعمول به في اخلانة اخملصصة خلروج املقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها ،باإلضافة إلى
غياب ثمن االقتناء ومراجع االقتناءات من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات  ...إلخ.
عدم وضع األرقام التسلسلية لسجل اجلرد على العديد من املعدات املقتناة من أجل التمكن من تتبع
استعماالتها وحمايتها ،األمر الذي ال يساعد على معرفة مآل كل املعدات املنقولة التي مت اقتناؤها من قبل
اجلماعة.
عدم مسك سجل محني ميكن من تتبع استهالك جميع املقتنيات من لوازم املكتب ،إذ لوحظ غياب
املعطيات املتعلقة بدخول جميع املقتنيات من اللوازم من أرقام سندات الطلب وتواريخها ،كما ال يتضمن
املعلومات املتعلقة بلوازم املكتب املتبقية في نهاية السنة والتي يتم نقلها إلى السنة املوالية.
غياب التنسيق بني املسؤول عن تدبير لوازم املكتب ومسؤولي باقي املصالح اجلماعية ،الشيء الذي
ال ميكن من معرفة استهالك كل مصلحة من املصالح اجلماعية لكميات وأنواع لوازم املكتب نظرا لغياب
طلبات املصالح املذكورة لدى املكلف بتدبير هذه اللوازم موقعة من طرف الرئيس.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —تضمني سجل اجلرد جلميع املعطيات التي تضمن حماية ومراقبة وتتبع املمتلكات املنقولة للجماعة ،من
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قبيل ثمن االقتناء ومراجعه من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات  ...إلخ؛
— —وضع األرقام التسلسلية لسجل اجلرد على جميع املعدات املتواجدة باجلماعة؛
— —إجناز إحصاء سنوي ملعدات وآليات اجلماعة من أجل حتيني وضعيتها باملقارنة مع ما هو مقيد بسجل اجلرد.

ثانيا .تدبير الوقود وقطع الغيار
تتوفر اجلماعة احلضرية لشيشاوة على حظيرة سيارات وشاحنات وآليات تتكون من ثالث شاحنات وأربع سيارات وثمانية
دراجات نارية ،كلفت ميزانية اجلماعة خالل األربع سنوات األخيرة مبلغ  2.052.076,00درهم من مصاريف استهالك الوقود
والزيوت وشراء قطع الغيار واإلصالح والصيانة .وقد تبني ،من خالل االطالع على الوثائق والسجالت ما يلي:
عدم تبرير جزء مهم من مصاريف تدبير الوقود ،إذ تعتمد اجلماعة في صرف النفقة املتعلقة باقتناء الوقود
والزيوت على إصدار سند الطلب أو إبرام صفقة .وقد لوحظ أن جزء مهما من املبالغ اخملصصة لتدبير الوقود
لم تقدم بشأنها أية مبررات من قبل وكيل املصاريف املكلف بتدبير هذه النفقات ،ذلك أن الوثائق والسجالت
املتوفرة تبني بشكل دقيق االستهالك اخلاص بكل سيارة أو شاحنة خالل السنة والذي ال يتجاوز  % 50من
مجموع املبالغ التي مت تنفيذها كل سنة ،حيث مت تقدمي الوثائق املثبتة املتعلقة مببلغ  683.100,00درهم
في حني لم يتم تقدمي أية مبررات بشأن أوجه صرف باقي املبالغ اخملصصة لهذا الفصل واحملددة في مبلغ
 756.900,00درهم بقي في ذمة اآلمرين بالصرف املتعاقبني على رئاسة اجمللس اجلماعي خالل الفترة املعنية.
عدم احترام مبدأ املنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية بخصوص قطع الغيار ،حيث
لوحظ أن اجلماعة تعتمد في صرف النفقة املرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات على إصدار سندات
للتسوية الحقة لعملية االقتناء ،إذ تعمل على االستالم التدريجي لقطع الغيار وعلى إصالح سياراتها
وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى املنافسة كما تقتضي ذلك القوانني املنظمة للصفقات العمومية،
مقابل إعداد سندات ألجل يعتمدها املمون في آخر السنة إلعداد الفاتورات املقابلة لها ليتم تسويتها من
قبل اجلماعة عن طريق إصدار سندات للتسوية في فترة الحقة ،األمر الذي يخالف قواعد االلتزام بالنفقات
على اعتبار أن اجلماعة تطلب بيانات األثمان املضادة من مختلف املمونني بتاريخ الحق لتاريخ التوصل بقطع
الغيار وإجناز خدمة إصالح مختلف السيارات واآلليات.
عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطع الغيار ،بحيث لوحظ غياب مبررات صرف عدة مبالغ مقابل
اقتناء قطع غيار وعمليات إصالح لم تستفد منها اجلماعة بلغت  400.308,45درهم عن سنوات  2009و2010
و 2011و.2012
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باعتماد صفقات إطار ألكثر من سنة أو اعتماد مسطرة الشيات باعتبارها
الطريقة األنسب من الناحية القانونية لتدبير اقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات ،والقيام بعد ذلك بتدبير هذه
العمليات مع املمون نائل الصفقة حسب حاجيات اجلماعة السنوية.

ثالثا .املمتلكات العقارية
في هذا اإلطار ،لوحظ ما يلي:
— —عدم توفر اجلماعة على رصيد عقاري يساعد حسن تدبيره على الرفع من مداخيلها ،وذلك بالرغم من تقدمي مديرية
األمالك اخملزنية كل املساعدات من أجل متكني اجلماعة من اقتناء مجموعة من العقارات التابعة مللك الدولة وبأثمنة
رمزية؛
— —إجناز العديد من املرافق االجتماعية واالقتصادية واإلدارية على امللك العام للدولة؛
— —عدم توفير املوارد املالية الالزمة من أجل اقتناء العقارات املقامة عليها مجموعة من املرافق اإلدارية واالقتصادية
واالجتماعية؛
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— —تسجيل بطء كبير في املساطر املتبعة القتناء مجموعة من العقارات التابعة للملك العام للدولة؛
— —عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية وغياب سندات ووثائق امللكية؛
— —غياب مخطط متوسط وطويل املدى من أجل إغناء الرصيد العقاري للجماعة؛
— —غياب عقود كراء بعض احملالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة؛
— —عدم إعمال مسطرة إحلاق االرتفاقات التابعة للتجزئات بامللك اجلماعي العام.
بهذا اخلصوص ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية:
— —وضع مخطط متوسط وطويل املدى من أجل إغناء الرصيد العقاري للجماعة وتوفير املوارد املالية الالزمة
لذلك؛
— —إعطاء األولوية في عمليات االقتناء للعقارات التي صدرت بشأنها مراسيم والتي متت املوافقة على أثمان
اقتناءها من قبل اجلهات اخملتصة؛
— —استصدار سندات امللكية والقيام بعمليات حتفيظ املمتلكات من أجل حمايتها وتثمينها؛
— —إجناز عقود الكراء بالنسبة للمحالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة والتي ال تتوفر على هذه العقود؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة من أجل إعمال مسطرة إحلاق االرتفاقات التابعة للتجزئات بامللك اجلماعي العام.

احملور الرابع  :تدبير مجال التعمير
عرف اجملال الترابي ملدينة شيشاوة ،في السنوات األخيرة ،توسعا عمرانيا ال بأس به ،متثل في إجناز العديد من املشاريع
السكنية والتجارية والصناعية .وقد ساعد هذا التوسع العمراني على إفراز العديد من املشاكل ،ارتبطت باألساس
بظهور جتمعات سكنية هامشية غير خاضعة لضوابط التعمير ،وبكثرة التجاوزات في مجال الترخيص بإحداث التجزئات
والتجمعات السكنية والبناء ومنح تراخيص السكن.
وقد أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير عن تسجيل مجموعة من املالحظات نوردها كما يلي:

أوال .مالحظات عامة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1منح رخص البناء من قبل اجلماعة ملشاريع أقيمت على أراض معدة لتشييد جتهيزات إدارية وجتارية
حيث مكنت معاينة مختلف رخص البناء والزيارة امليدانية إلى موقع إحداث بعض التجزئات العقارية من الوقوف على
عدة مالحظات تتعلق مبنح اجلماعة لتراخيص بناء غير قانونية .يتعلق األمر على سبيل املثال بتراخيص البناء التي منحت
لبعض املستثمرين على أراضي خصصت الستقبال جتهيزات إدارية وجتارية تابعة لتجزئة الزهرة باحلي احملمدي.

2 .2عدم جتديد رخص التجزيء من طرف بعض املنعشني العقاريني
يسقط اإلذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت ثالث سنوات من تسليمه دون إجناز أشغال التجهيز طبقا ألحكام املادة 11
من القانون رقم  .25-90وقد لوحظ من خالل فحص مجموعة من امللفات املتعلقة بإحداث جتزئات سكنية ،أن بعض
املنعشني العقاريني لم يقوموا بتجديد رخصة التجزئة املمنوحة من طرف اجلماعة احلضرية بالرغم من انصرام آجال هذه
الرخصة احملددة في ثالث سنوات إبتداء من تاريخ تسلم الترخيص.
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3 .3عدم قيام اجلماعة بالتسلم النهائي ألشغال جتهيز التجزئات
حيث إنه بناء على املادة  27من القانون رقم  25.90السالف ذكره ،تقوم نفس اللجنة التي تتولى التسلم املؤقت بعملية
التسلم النهائي ألشغال التجهيز بعد مضي سنة على حترير محضر التسلم املؤقت لألشغال .واملالحظ ،بعد فحص
مختلف امللفات املتعلقة بإحداث جتزئات وجتمعات سكنية ،عدم قيام اجلماعة بإجراءات التسلم النهائي ألشغال
التجهيز ،إذ مت الوقوف على غياب محاضر جلنة املراقبة املنصوص عليها في املادة  24من نفس القانون املشار إليه جلل
التجزئات والتجمعات السكنية والصناعية املرخصة .وقد مكنت املعاينة امليدانية جملموعة من التجزئات والتجمعات
السكنية من الوقوف على العديد من العيوب همت أساسا الشبكة الطرقية وشبكة املياه العادمة.

4 .4كثرة التجزئات السرية غير القانونية التي تضم أبنية عشوائية غير مرخصة
حيث مكنت عملية املعاينة امليدانية خملتلف أحياء املدينة من الوقوف على العديد من األبنية العشوائية .وقد لوحظ،
من جهة ،على إثر التحريات بأن هذه األبنية غير املرخصة أحدثت نتيجة إنشاء جتزئات سكنية غير قانونية من قبل بعض
مستغلي بعض األراضي العارية بتراب اجلماعة احلضرية .وقد مت الوقوف على عدة جتزئات عشوائية ساهمت بشكل
سلبي في تفاقم مشكل البناء العشوائي والسكن غير الالئق باملدينة.
كما لوحظ من جهة ثانية ،أن كل هذه التجزئات احملدثة نتجت عن تقسيم أراضي ،من قبل بعض األشخاص ،تابعة إما
لألراضي الساللية أو لألمالك اخملزنية .وقد اكتفت اجلماعة بإتباع املسطرة الزجرية دون أن حتث السلطة احمللية بتفعيل
مقتضيات املادة  71من القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير والذي يتيح وقف األشغال بشكل فوري بأمر من عامل
اإلقليم .يتعلق األمر بإحداث  36جتزئة غير قانونية بكل من حي النهضة وبعض الدواوير مثل دواري حمادة واخلريبات.

5 .5إحداث أبنية دون ترخيص
يتعلق األمر بالسيد «ع.ف» الذي استفاد من القطعة األرضية رقم  ،09عدد  29/2002إلحداث مشروع استثماري يتعلق
ببناء عمارة سكنية رخصت باالستثناء .وقد اتضح عند الزيارة امليدانية لهذه البقعة وجود أبنية تتمثل في عمارة من
طابقني ومحالت جتارية بنيت على مساحة 1054م .2وقد لوحظ أن اجلماعة لم تقم بأي إجراء يقضي بإيقاف أشغال البناء
أو اللجوء إلى املسطرة الزجرية القاضية بتحرير شكاية في املوضوع ميكن على إثرها أن تأمر احملكمة ،بناء على املادة 68
من القانون رقم  12-90املشار إليه أعاله ،بهدم األبنية والتجهيزات املنجزة من أجل إحداث جتزئة أو مجموعة سكنية
دون احلصول على اإلذن املنصوص عليه في املادة  2من هذا القانون على نفقة مرتكب اخملالفة .واجلدير بالذكر أن عملية
إنشاء أبنية بدون ترخيص تتكرر كثيرا مبختلف أحياء املدينة ،وهي مناسبة لبعض امللزمني للتملص من أعباء املساطر
القانونية التي تفرض عليهم أداء رسوم مقابل الترخيص بعملية البناء.

6 .6التأخر في إعمال مسطرة متابعة اخملالفني لضوابط التعمير
إذ من خالل فحص مختلف محاضر اخملالفات لضوابط التعمير الواردة على اجلماعة احلضرية ،لوحظ أن من بني أهم
أسباب تأخر تفعيل مسطرة املتابعة ،تأخر بعض ممثلي السلطة احمللية في إرسال الشكايات التي تعدها املصالح
اجلماعية املكلفة بتجهيز ملفات اخملالفات قصد تفعيل مسطرة املتابعة القضائية في حق اخملالفني ،والتي حتيلها على
ممثلي السلطة احمللية قصد التأشير عليها .وقد تبني أن هناك فارق كبير بني تاريخ إثبات اخملالفة وتاريخ توصل اجمللس
اجلماعي بالشكاية مؤشر عليها من قبل ممثل السلطة احمللية يصل إلى خمسة أشهر .
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بخصوص ما يلي :
— —جتنب منح تراخيص البناء في غياب شهادة االستالم املؤقت للتجزئة؛
— —العمل على توفير موارد بشرية كافية مكلفة بضبط اخملالفات في ميدان التعمير؛
— —السهر على سلك املسطرة الزجرية وتطبيقها على اجملزئني العقاريني السريني؛
— —العمل على تطبيق مسطرة إحلاق االرتفاقات اخلاصة بالتجزئة بامللك العام اجلماعي.
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ثانيا .وثائق التعمير املطبقة مبدينة شيشاوة
لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

1 .1عدم تطبيق بعض املشاريع املدرجة بتصميم التهيئة
ويتعلق األمر على سبيل املثال بالطريقني رقم  4و 5اللذين خططا فوق التجزئة السكنية «احلي احملمدي» والتي مت
الترخيص بإحداثها وإسكانها قبل صدور املرسوم املطبق ملقتضيات تصميم التهيئة ،وكذا الطريق اجلماعية رقم 22
والتي لم تفرض اجلماعة إنشاءها على املنعش العقاري الذي أجنز جتزئة النهضة ،بحيث مت إنشاء عدة أبنية على جزء كبير
من هذه الطريق املبرمجة في تصميم التهيئة؛

2 .2ضعف وتيرة إجناز التجهيزات العمومية
حيث توقع تصميم التهيئة اخلاص مبدينة شيشاوة ،املصادق عليه مبوجب املرسوم رقم  2-01-216بتاريخ  23أبريل ،2001
إجناز ما يزيد عن  60طريق وممر للراجلني وجب إحداثها أو توسعتها أو إعادة هيكلتها ،وثالث ساحات وسبع مواقف
للسيارات وكذا ثالث مناطق خضراء عمومية:
•الطرق العامة
بالنسبة للطرقات واملمرات املبرمجة ألول مرة أو تلك التي توقع تصميم التهيئة توسعتها ،لم يتم إجناز إال  % 10منها.
وتعتبر هذه النسبة جد ضعيفة إذا ما قورنت باحلاجيات احلقيقية للمدينة من طرقات ،خاصة وأن تلك املوجودة أصبحت
متهالكة بل وفي غالبيتها غير معبدة ،أضف إلى ذلك أن جل الطرق املنجزة ،أنشأت من طرف املنعشني العقاريني ،حيث
لوحظ أن اجلماعة تعمل على فرض إجناز مقاطع من الطرق العامة املبرمجة على املنعشني العقاريني كما هو الشأن
بالنسبة للطريقني رقم  47ورقم  48من قبل املنعش العقاري الذي أجنز جتزئة النهضة توسيع ،في حني أن بعض الطرقات
املبرمجة لم يتم إجنازها وذلك إما نتيجة ترخيص اجلماعة احلضرية لبعض التجزئات السكنية فوق حدود األراضي التي
من املفترض أن تقام عليها هذه الطرق ،أو نتيجة برمجة تصميم التهيئة لهذه الطرق فوق مبان قائمة يتعذر إخالؤها
بواسطة إعمال مسطرة نزع امللكية ،إما لتكلفتها الباهظة أو حفاظا على التوازنات االجتماعية باملدينة.
•الساحات العمومية واملساحات اخلضراء
لم تعمل اجلماعة منذ سنة  2001على إحداث سوى ساحة واحدة من أصل ثالث مبرمجة .أما فيما يخص املساحات
اخلضراء ،فإنه بالرغم من قلة املساحات املبرمجة في تصميم التهيئة ،والتي ال تتعدى ثالث مساحات خضراء ،إال أن
اجلماعة لم تعمل على إحداث أي منها.
باإلضافة إلى ذلك ،لم تتمكن اجلماعة من إحداث التجهيزات الدينية والرياضية كما هو مبرمج بتصميم التهيئة إذ لم
يتم إحداث املسجد الكبير الوحيد الذي متت برمجته في تصميم التهيئة ،كما أن اجلماعة لم تعمل منذ سنة 2001
على إنشاء أي ملعب رياضي من أصل ثالثة مبرمجة.
•التجهيزات العمومية املرتبطة بقطاعات التعليم والصحة وكذا الثقافة
بخصوص هذه التجهيزات ،مت تسجيل عدم انسجام بني النمو العمراني املرتبط باألبنية اخملصصة للسكن والتجارة
وتطور التجهيزات املرتبطة بهذه القطاعات ،إذ تفتقد العديد من األحياء باملدينة إلى مثل هذه التجهيزات العمومية
مما خلق عدم توازن في اجملال العمراني الذي يطغى عليه الطابع السكني على حساب املرافق ذات املنفعة العامة .وقد
مت تسجيل عدم بناء املستشفى اإلقليمي الذي يعتبر املستشفى الوحيد املبرمج بتصميم التهيئة ،وذلك بالرغم من
أن مدينة شيشاوة ال تتوفر سوى على مركز صحي واحد وتفتقد إلى مستوصفات ،في هذا الصدد مت تسجيل بناء
مستوصف بدوار الزاوية لم تتم برمجته في األصل في تصميم التهيئة.
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3 .3عدم تغطية جزء من املدار احلضري للمدينة بوثائق التعمير
حيث اتضح بأن هذا اجملال عرف ضم مجموعة من الدواوير والتجمعات السكنية كانت تابعة للجماعات القروية احمليطة
باملدينة .كمثال على ذلك ،دواوير بن حمادة واخلريبات وبلباشير .واملالحظ أن وثائق التعمير لم تواكب هذا التطور الذي
عرفه تراب اجلماعة احلضرية إذ لم يتم تغطية الدواوير اجلديدة بوثائق للتعمير بالرغم من احلاجة امللحة لذلك.

4 .4عدم احترام تصميم التهيئة من خالل اللجوء املتكرر ملسطرة االستثناء
حيث تنص املادة  19من القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير على أنه من بني ما يهدف إليه تصميم التهيئة ،هو
تخصيص مختلف املناطق بحسب الغرض األساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي
ميكن أن متارس فيها مثل إحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة جتارية ومنطقة سياحية وغيرها .وقد حدد
تصميم التهيئة املطبق مبدينة شيشاوة مبوجب املرسوم رقم  2.01-216بتاريخ  ،2001 / 04 / 23تخصيص بعض املناطق
إلجناز جتهيزات إدارية وصحية وثقافية وغيرها ،إال أن املالحظ أن بعض املشاريع التي رخصت باالستثناء أجنزت على أراض
كانت ،حسب تصميم التهيئة مخصصة إلجناز بعض املرافق العمومية ،كمثال على ذلك األرض التي تبلغ مساحتها
 4000متر مربع ذات الصك العقاري عدد /9028م ،موضوع إجناز املشروع االستثماري ملف رقم  ،62/2002والتي أنشأت
عليها مجموعة سكنية بدل توسيع املركز الصحي كما هو متوقع بتصميم التهيئة.
على ضوء ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يقترح ما يلي :
— —التعجيل بإعداد تصميم تهيئة جديد يغطي كل اجملال العمراني ملدينة شيشاوة ،ويستوفي في إعداده جلميع
الشروط القانونية املعمول بها؛
— —احلرص على إحداث جتهيزات عمومية كافية ،حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني باملدينة؛
— —العمل على تنزيل مقتضيات تصاميم التهيئة بالشكل الذي يضمن احلفاظ على نشاط كل منطقة على
حدة ويحد من استحواذ نشاط معني على نشاط آخر.

ثالثا .اختالالت على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية
من خالل االطالع على ملفات طلب احلصول على رخصة التجزيء وامللفات املرتبطة باالستالم املؤقت ألشغال التهيئة
وامللفات املرخصة عن طريق االستثناء ،مت الوقوف على عدة مالحظات مرتبطة بالتجزئات العقارية التالية:

1 .1جتزئة الزهرة
منحت اجلماعة بتاريخ  30دجنبر  2011شهادة التسلم املؤقت لألشغال املتعلقة بهذه التجزئة دون أن ينجز صاحب
املشروع كل أشغال اإلعداد كما تشترط ذلك مقتضيات املادة  23من القانون رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية
واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات .وقد لوحظ بعد فحص ملف التجزئة والزيارة امليدانية عدم إجناز أشغال التهيئة
جزئيا ،بحيث لم يتم جتهيز األرض اخملصصة الستقبال التجهيزات اإلدارية والتجارية واملرافق االجتماعية مبختلف
الشبكات املتعلقة باإلنارة والصرف الصحي والطرق وغيرها ،كما لوحظ بأن البقع اخملصصة كمناطق خضراء لم يتم
جتهيزها لتبقى عبارة عن أراض عارية تستعمل من قبل الساكنة كمطارح خملتلف النفايات.

2 .2جتزئة النهضة
مت الترخيص للمؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء ،منطقة تانسيفت ،بإحداث جتزئة النهضة بتاريخ  10مارس  2006حتت
عدد  .01/2006وقد لوحظ بعد فحص ملف طلب احلصول على الترخيص وبعد املعاينة امليدانية ما يلي:
— —منح اجلماعة هذا الترخيص على ملك الغير ،بحيث تعتبر األرض موضوع إنشاء التجزئة ملكا للجموع ،وليس
ملكا للجماعة احلضرية كما سطر ذلك بكناش التحمالت .واجلدير بالذكر بأن ملف طلب احلصول على الترخيص
بإحداث التجزئة ال يضم شهادة امللكية كما هو مطلوب مبوجب القانون رقم  25-90املشار إليه أعاله و الدورية رقم
 1500/2000الصادرة بتاريخ  2000/10/06املتعلقة بامللف الواجب إرفاقه بطلب احلصول على رخصة التجزيء ،والتي
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تشير مقتضياتها إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة امللكية لألرض املزمع إقامة التجزئة عليها؛
— —غياب امللف التقني ،بحيث مت إجناز أشغال التهيئة دون االعتماد على هذا امللف كما هو منصوص عليه في املادة
اخلامسة من القانون رقم  25-90املشار إليه ،والذي يضم وثائق من قبيل املستندات املتعلقة بالتصور املعماري
للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) واملستندات الفنية املتعلقة بإجناز الطرق
ومختلف شبكات املاء والصرف الصحي والكهرباء ؛
— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال تهيئة هذه التجزئة بالرغم من عدم إمتام صاحب املشروع لألشغال املتفق
عليها في كناش التحمالت ،إذ مت تسجيل غياب تزفيت طرق التجزئة والعديد من سدادات البالوعات ،كما أن جل
ممرات الراجلني غير معبدة ؛
— —عدم أداء صاحب املشروع جلزء من الرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي ،بلغ  96.250,00درهم ( % 25من
الواجب أدائه) وعدم اتخاذ اجلماعة لإلجراءات الضرورية قصد استخالص هذا املبلغ ؛
— —عدم اتخاذ اجلماعة لإلجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير املنجزة ،بحيث لم تعمل على تفعيل
مقتضيات املادة  26من القانون رقم  25-90املشار إليه أعاله والتي تتيح للسلطة احمللية ،بصفة تلقائية ،القيام
بإجناز التجهيزات الناقصة على نفقة مالك األرض.

3 .3جتزئة الفضل
مت إحداث هذه التجزئة من طرف مجموعة العمران ،جهة تانسيفت ،دون ترخيص مسبق من طرف املصالح اجلماعية،
وذلك بناء على املوافقة املبدئية بتاريخ  2010/10/18التي اشترطت تسوية الوعاء العقاري .وقد نتج عن إحداث جتزئة
الفضل بدون ترخيص ،عدة اختالالت تتمثل فيما يلي:
— —إحداث جتزئة فوق امللك اخلاص للدولة دون تسوية الوعاء العقاري كما اشترطت ذلك جلنة االستثمارات؛
— —نقائص على مستوى أشغال التهيئة املتعلقة بهذه التجزئة والتي عرفت عدم إمتام أشغال تعبيد طرق التهيئة
وعدم جتهيز األراضي املعدة الستقبال التجهيزات اإلدارية والتجارية وكذا املناطق اخلضراء ،وكذا خصاص في
سدادات البالوعات وغيرها؛
— —عدم استالم األشغال من قبل مصالح اجلماعة مما يخالف مقتضيات املادة  24من القانون رقم  25-90السالف الذكر
التي تنص على أن جلنة تضم ممثلني عن اجلماعة احلضرية أو القروية وممثلني عن اإلدارة حتدد السلطة التنظيمية
عددهم وصفتهم ،تتولى التسلم املؤقت لألشغال ،كما تضم ممثال للمصالح املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء؛
— —عدم اتخاذ اجلماعة احلضرية لإلجراءات الضرورية لتطبيق اجلزاءات نتيجة إحداث جتزئة دون ترخيص كما تقتضي
ذلك املادة  63من القانون رقم 90-25املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
— —عدم أداء صاحب املشروع جلزء من الرسوم القانونية املفروضة على جتزئة األراضي؛
— —منح اجلماعة رخصا للبناء بالبقع التابعة للتجزئة ،دون التأكد من إمتام التجهيزات الضرورية من قبل صاحب
املشروع.

4 .4جتزئة النصر
لقد رخصت اجلماعة احلضرية ،بتاريخ  ، 2008/02/22لشركة العمران بإحداث التجزئة الصناعية «النصر» .وقد شاب
استالم أشغال التهيئة عدة عيوب ،حيث تبني بعد الزيارة امليدانية ملوقع التجزئة وفحص امللف ما يلي:
— —الترخيص بإحداث هذه التجزئة دون تسوية صاحب املشروع للوعاء العقاري ،حيث تبني بعد التحريات بأن األرض
موضوع إحداث التجزئة تابعة لألمالك اخملزنية؛
— —عدم إرفاق امللف التقني بطلب التجزيء وعدم فرض اجلماعة ألي شروط تقنية تتعلق باملعايير الواجب احترامها
عند بناء الطرقات ومختلف الشبكات ،مما نتج عنه إجناز أشغال تهيئة ناقصة تشوبها عدة عيوب على مستوى
طرق التجزئة التي لم تقم الشركة بتزفيتها؛
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— —منح شهادة االستالم املؤقت ألشغال التهيئة من طرف اجلماعة بالرغم من وجود عدة عيوب بالتجزئة وعدم
إمتام أشغال التهيئة ،كما أن اجلماعة لم تعمل على تفعيل مقتضيات املادة  26من القانون رقم  25-90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تتيح للسلطة احمللية ،بصفة تلقائية ،القيام
على نفقة مالك األرض بإجناز املنشآت الالزمة.
على ضوء ما سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي :
— —التأكد من ملكية األرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية ،واحترام النصوص القانونية املطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف املصالح اجلماعية؛
— —احلرص على عدم الترخيص ببناء مساكن على أراض مخصصة الستقبال جتهيزات إدارية؛
— —احلرص ،قبل منح الترخيص بإحداث جتزئة معينة ،على األخذ بعني االعتبار برأي القسم التقني الذي يجب أن
يقوم بدراسة هذا امللف وفرض مختلف الدراسات والتحاليل اخملتبرية الالزمة؛
— —التأكد من توفر جميع الوثائق القانونية في ملف طلب الترخيص بإحداث جتزئة معينة؛
— —جتنب الترخيص بالبناء قبل التسلم املؤقت ألشغال التجزئة حتى تستوفي التجزئة جميع أشغال التهيئة؛
— —العمل على احترام تنفيذ الشروط الواردة في محضر جلنة االستثناءات ،وجتنب منح التراخيص دون وفاء
صاحب املشروع بهذه الشروط؛
— —العمل على ضبط اخملالفات وتوجيهها إلى اجلهات املعنية.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لشيشاوة
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي لشيشاوة بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية حربيل
)عمالة مراكش(

تقع اجلماعة القروية حربيل باجلهة الشمالية الغربية ملدينة مراكش ،حيث متتد على مساحة  264كلم مربع .وقد مت
إحداث املدينة اجلديدة تامنصورت على تراب هذه اجلماعة ،حيث بدأت األشغال بها خالل سنة  .2004ويستدعي التدبير
املزدوج لقطبني مختلفني ،األول قروي والثاني حضري ،تقييما خاصا لتدبير اجلماعة والتي تعترضها إكراهات محدودية
مواردها املالية ،حيث لم يتجاوز الفائض املبرمج خالل سنة  2012مبلغ مليارين ومائتي مليون سنتيم.

I .Iمالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير اجلماعة  ,عن تسجيل ممجموعة من املالحظات همت اجملاالت التالية :

أوال .تدبير املشاريع االستثمارية
في إطار تقييم املشاريع االستثمارية املنجزة ما بني سنتي  2008و ،2012مت تسجيل مجموعة من املالحظات همت بعض
االختالالت على مستوى إعداد املشاريع من دراسات قبلية وبرمجة وإبرام للصفقات ،وكذا على مستوى اإلجناز الفعلي
لهذه املشاريع.

1 .1مشروع كهربة دواري اعزيب باكري وسيدي امبارك
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ضعف الدراسة القبلية للمشروع
لم حترص اجلماعة على إجناز دراسات قبلية دقيقة ملكونات املشروع ،معتمدة كليا على الدراسة القبلية التي أعدها
املكتب الوطني للكهرباء ،بصفته اجلهة املشرفة على املشروع .وقد مت تسجيل غياب هذه الدراسة ،التي لم تضعها
اجلماعة رهن إشارة قسمها التقني إلبداء رأيه فيها ،الشيء الذي انعكس سلبا على التقديرات املالية للمشروع ،والتي
لم تكن في مستوى الكلفة احلقيقية لألشغال النهائية املنجزة .وقد ترتب عن ذلك جلوء املقاول نائل الصفقة إلى الزيادة
في حجم األشغال نتيجة تغيير مسار خطوط وأعمدة الكهرباء ذات التوتر املتوسط والتي تبني ،حسب التصاميم،
أنها اخترقت ممتلكات خاصة بالساكنة الذين اعترضوا وحالوا دون تنفيذ الصفقة حسب الدراسة التي قام بها املكتب
الوطني للكهرباء .وقد اضطر هذا األخير ،بإيعاز من اجلماعة ،إلى تغيير التصاميم املرفقة بالدراسة لتجنب وضع أعمدة
باملمتلكات اخلاصة ،الشيء الذي ترتب عنه توقفات في اإلجناز وأشغال إضافية مكلفة للجماعة.
إصدار سند طلب لتسوية نفقة سابقة تتعلق بأشغال أجنزت في إطار صفقة
عمدت اجلماعة إلى إصدار سند الطلب رقم  31/2011مببلغ  195.891.60درهم تهم نفس طبيعة األشغال املنجزة في
إطار الصفقة األصلية رقم  04/2010املتعلقة بكهربة بعض الدواوير ،وذلك لتسوية قيمة األشغال اإلضافية التي
أجنزتها الشركة والتي جتاوزت مبلغ الصفقة األصلية .فقد أصدر رئيس اجمللس اجلماعي سند الطلب املشار إليه بتاريخ
الحق إلجناز األشغال كما هو مبني بجدول تتبع إجناز األشغال األخير املتعلق بالصفقة رقم  ،04/2010حيث مت إجناز أشغال
إضافية من طرف نفس الشركة «ش ع» دون احترام مبدأ املنافسة ،وبالتالي فإن الوثائق املقدمة من طرف اجلماعة
واملرفقة بسند الطلب املشار إليه تبقى غير صحيحة.
اللجوء إلى إصدار سند طلب بدل إبرام عقد ملحق
لوحظ أن أشغال الكهربة جتاوزت نسبة  % 10من الثمن األولي للصفقة ،إال أن اجلماعة بدل اللجوء إلى إبرام عقد ملحق
مع املقاول عندما تقتضي طبيعة األشغال إضافة نسبة مئوية تفوق  % 10من القيمة األولية للصفقة ،اكتفت بإصدار
سند طلب إضافي تفوق قيمته نسبة  % 15من مبلغ الصفقة دون أي سند قانوني.
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2 .2مشروع تزويد بعض الدواوير باملاء الصالح للشرب
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
صرف مبالغ مالية مهمة مقابل جتهيز آبار ضعيفة املردودية املائية
تبني من خالل تتبع صرف النفقة املتعلقة باقتناء بعض جتهيزات اآلبار أن اجلماعة قامت بتجهيز بئرين بدواري الرميلة
مبوجب سند الطلب رقم  22/2009وانزالت احلسني مبوجب سند الطلب رقم  ،28/2012وذلك بغرض ضخ املياه من البئرين
وتزويد ساكنة الدوارين باملياه الصاحلة للشرب ،إال أن الغرض من صرف النفقة املذكورة لم يتحقق ،حيث تبني ،من خالل
املعاينة ،ضعف كمية املياه التي يتم ضخها وعدم انتظام استفادة الساكنة منها ،وقد كان على اجلماعة التفكير أوال
في ضمان نسبة ضخ مهمة ملياه البئرين املعنيني وذلك بتعميقهما قبل حتمل نفقات جتهيز البئرين.
عدم استفادة جميع الدواوير من املاء الصالح للشرب
لوحظ من خالل املعاينة امليدانية عدم استفادة بعض الدواوير من املاء الصالح للشرب ،حيث تبني أن نسبة االستفادة ال
تتعدى  ،% 30إذ لم يتم تزويد سوى أربع دواوير مبوجب اتفاقية شراكة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب وخمسة
دواوير مبوجب آبار مجهزة .وقد أوضح تقنيي اجلماعة أن الفرشة املائية باجلماعة ضعيفة ،مما يحتم على هذه األخيرة
التفكير في توسيع اتفاقية الشراكة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتشمل جميع الدواوير ،خاصة وأن
العديد منها يعرف نقصا حادا في هذه املادة احليوية مثل دواوير ايت باكري وايت اسعيد وبوشنت و ملية وانزالت الدرب
وانزالت احلسني واوالد اسعيد الرحماني وغيرها...

 3 .3صرف نفقة لبناء سور مقبرة تابعة ملدينة تامنصورت دون مبرر
أصدر رئيس اجمللس اجلماعي بتاريخ  16مايو 2012سند طلب رقم  24/2012قصد إصالح وترميم سور املقبرة الواقعة
مبدينة تامنصورت ،وقد أبرزت التحريات واملعاينة امليدانية ألشغال الترميم أن األمر يتعلق بعملية بناء سور واقي للمقبرة
املعنية .لكن ،من خالل االطالع على التصميم وكناش التحمالت اخلاص بالتجزئة التي على أساسها مت إحداث مدينة
تامنصورت ،تبني أن هذه األشغال كان قد فرض إجنازها على شركة العمران ،إال أن اجلماعة قامت بتسلم تدبير املدينة
دون إثبات أشغال بناء املرافق ،التي لم تنجز مبحضر ومطالبة الشركة املعنية بإجنازها قبل استالم تدبير املدينة املعنية.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش يوصي مبا يلي:
— —االعتماد في إجناز املشاريع على دراسات قبلية حتدد بشكل دقيق الكلفة احلقيقية للمشاريع املزمع إجنازها
تفاديا للزيادات غير املتوقعة في األشغال ؛
— —إبرام عقود ملحقة بدل سندات الطلب في حالة الزيادة في األشغال بنسبة تفوق  % 10من القيمة األولية
للصفقة ؛
— —احلرص على توفير املاء الشروب لساكنة الدواوير التابعة للجماعة وذلك بتوفير التجهيزات الضرورية التي
متكن من تعميق وجتهيز مختلف اآلبار املتواجدة بدواوير اجلماعة ؛
— —العمل على استرجاع املبالغ املالية التي حتملتها اجلماعة لبناء سور املقبرة التي بقيت في ذمة شركة
العمران.

ثانيا .تقييم مجال التعمير
تتوفر اجلماعة على تصميم تهيئة يحدد احمليط احلضري ملركز اجلماعة مت إصداره مبوجب املرسوم رقم  2.07.117بتاريخ
 ،2007/02/20هذا املركز الذي يضم بداخله تصميم التجزئة الذي مت مبوجبه إحداث مدينة تامنصورت.
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1 .1مالحظات عامة في مجال التعمير
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
غياب التنسيق بني قسم التعمير و وكالة املداخيل
تبني من خالل فحص سجل رخص البناء املؤدى عنها ،الذي ميسكه وكيل املداخيل ،أن بعض رخص البناء مت منحها من
قبل اجلماعة ألزيد من  3سنوات ،كما أن قسم التعمير ال ميد وكيل املداخيل بالئحة امللزمني احلاصلني أو غير احلاصلني على
رخص السكن حتى يتمكن هذا األخير من احتساب وفرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،طبقا للمادة رقم 42
من القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية ،وكذا رسم االحتالل املؤقت للملك العمومي ألجل أغراض البناء.
عدم قيام اجلماعة بالتسلم النهائي ألشغال جتهيز التجزئات وبالتالي عدم إحلاق مختلف االرتفاقات
باألمالك العامة للجماعة
بناء على املادة  27من القانون رقم  25.90السالف ذكره ،تقوم نفس اللجنة التي تتولى التسلم املؤقت بعملية التسلم
النهائي ألشغال التجهيز بعد مضي سنة على حترير محضر التسلم املؤقت لألشغال .و قد تبني بعد فحص مختلف
امللفات املتعلقة بإحداث جتزئات وجتمعات سكنية ،عدم قيام اجلماعة بإجراءات التسلم ألشغال التجهيز ،إذ مت الوقوف
على غياب محاضر جلنة املراقبة املنصوص عليها في املادة  24من نفس القانون املشار إليه بالنسبة جلل التجزئات
والتجمعات السكنية والصناعية املرخصة .وقد مكنت املعاينة امليدانية جملموعة من التجزئات والتجمعات السكنية
من الوقوف على العديد من العيوب همت أساسا الشبكة الطرقية وشبكة الصرف الصحي.
و يترتب عن عدم التسلم النهائي ألشغال التجزئة ،عدم التمكن من إحلاق طرق التجزئة وشبكات املاء واجملاري والكهرباء
واملساحات اخلضراء ،باألمالك اجلماعية ،عمال مبقتضيات املادة  29من القانون رقم  25-90سالف الذكر

2 .2نقائص على مستوى وثائق التعمير املطبقة باجلماعة القروية حربيل
لوحظ في هذا اجملال ما يلي:
عدم تفعيل اجلماعة ملضامني قانون التعمير بصفتها سلطة مانحة لرخصة التجزئة
طبقا ملقتضيات املادة  30من القانون رقم 25.90املشار إليه أعاله ،يجوز للجهة اخملتصة بتسليم اإلذن في القيام بإحداث
التجزئة أن تعلق إذنها على إدخال تعديالت على املشروع إذا رأت منفعة في ذلك ،كما يجوز لها على سبيل املثال أن تفرض
على صاحب التجزئة تكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات اجلماعية واملنشآت ذات املصلحة العامة
التي يستلزمها إحداث التجزئة ،إال أن اجلماعة ،بصفتها السلطة التي منحت الترخيص بإحداث التجزئة موضوع بناء
«مدينة تامنصورت» ،لم تعمل على فرض أي تعديل على التصاميم ،كما أنها لم تفرض تكوين أي مساحات احتياطية
إضافية تخصص للتجهيزات العمومية ،وذلك رغم حاجتها امللحة لذلك.
غموض على مستوى املسطرة املتبعة إلحداث «مدينة تامنصورت»
مت إحداث «مدينة تامنصورت» بناء على الترخيص باالستثناء بتاريخ  ،2004/ 02/ 18وذلك على مساحة تقدر ب 1180
هكتار ،وقد لوحظ من خالل املعاينة امليدانية ألشغال تهيئة هذه املدينة ،وكذا من خالل فحص مختلف التراخيص
بإحداث جتزئات داخلها من الوقوف على عدة مالحظات مرتبطة بطبيعة املسطرة القانونية املعتمدة إلحداث هذه
املدينة ،هل يتعلق األمر بإحداث املدينة في إطار املسطرة املتبعة إلحداث جتزئة عقارية أو أن املدينة مت إحداثها بناء على
الترخيص باالستثناء ألشغال إعداد كبرى.
واملالحظ أن شركة العمران صاحبة املشروع تتبنى هذه املسطرة أو تلك حسب مصلحتها اخلاصة لتتملص تارة من
أداء الرسم املفروض على إحداث جتزئة عقارية وتارة للتهرب من أداء الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية.
ويالحظ أن األمر يتعلق مبسطرة اإلعداد والتهيئة وذلك بالنظر إلى اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها شركة العمران
مع بعض املنعشني العقاريني والتي اشترطت مبوجبها على هؤالء املنعشني ضرورة إعداد وجتهيز القطع األرضية التي
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تسلمها إياها ،كما أن السلطة احمللية توافق هذا الرأي حيث وجهت للجماعة إرسالية عدد  22826بتاريخ  30دجنبر 2010
حول تطبيق الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية حتث فيها اجلماعة بضرورة تطبيق مقتضيات املادة  42من القانون
رقم  47.06و التي تعفي مؤقتا من الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ملدة  7سنوات األراضي التي الزالت في ملكية
شركة العمران والتي تخضع لعملية التهيئة.
نقص التجهيزات واملرافق العمومية مبدينة تامنصورت
بالرغم من أن التصاميم املرافقة لرخصة إحداث مدينة تامنصورت برمجت إعداد وبناء أكثر من  205مرفقا عموميا،
إال أن املعاينة امليدانية أبانت على أن نسبة حتقيق هاته التجهيزات واملرافق على أرض الواقع ال تتعدى في املتوسط % 9
بالنسبة لألشطر الثمانية ،حيث مت إجناز  19مرفقا عاما فقط من أصل  205مبرمجة في األشطر الثمانية املنجزة ،وذلك
بالرغم من مرور ما يقرب من عشر سنوات على انطالق أشغال إعداد وجتهيز املدينة ،إذ يطغى الطابع السكني على
النسق العمراني للمدينة.
عدم مواكبة القدرات املالية واإلدارية للجماعة حلاجيات التدبير اليومي ملدينة تامنصورت
بناء على اتفاقية الشراكة ملواكبة التسيير احلضري ملدينة تامنصورت املوقعة بني املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء
لتانسيفت واجلماعة القروية حلربيل ،التزم الطرف األول باتخاذ جميع التدابير الالزمة الهادفة إلى تسيير وتدبير مدينة
تامنصورت حلساب اجلماعة ملدة ال تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ املصادقة على مشروع االتفاقية ،ويشمل هذا
التدبير صيانة الطرق وجمع النفايات وصيانة وسقي املناطق اخلضراء واإلنارة العمومية ،واملالحظ أن اجلماعة ،عند انتهاء
اآلجال احملددة باالتفاقية اخلاصة بتدبير مدينة تامنصورت خالل سنة  ،2012لم تكن مستعدة لتحمل أعباء تسيير مدينة
يبلغ تعداد سكانها ،حتى حدود سنة  ،2012ما يقرب من  54.000نسمة ،وقد مت اعتماد عدة مؤشرات الستنتاج هذه
اخلالصة ،منها ما يرتبط بقلة املوارد البشرية اجلماعية ،وكذا بضعف اإلمكانات اللوجيستيكية ،باإلضافة إلى ضعف
املوارد املالية للجماعة ونقص التجهيزات واملرافق العمومية.

3 .3اختالالت على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزئات واجملموعات السكنية
أسفرت مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا اجملال عن تسجيل املالحظات التالية:
منح شهادة االستالم املؤقت لبعض التجزئات دون التأكد من إجناز املرافق العمومية
مكنت املعاينة امليدانية ملدينة تامنصورت من الوقوف على غياب شبه تام للمرافق والتجهيزات العمومية ذات الطابع
االجتماعي والرياضي والتجاري وغيرها ،وقد لوحظ عند فحص ملفات بعض التجزئات التابعة ملدينة تامنصورت ،أن
اجلماعة تقوم باستالم أشغال التهيئة دون استالم أشغال إعداد وبناء هذه املرافق ،كمثال على ذلك ،تسلمت اجلماعة
أشغال التجزئات املتواجدة بالشطر األول املتواجد مبدينة تامنصورت دون استالم املرافق التالية :مركز صحي ومستوصف
ومكتبة عمومية وحضانة و مدرستني ومركب رياضي متعدد االختصاصات  ...إلخ.
الترخيص بإحداث كل التجزئات العقارية دون دراسة مسبقة للملف التقني
تبني ،من خالل فحص بعض امللفات املتعلقة بطلبات إحداث جتزئات عقارية ،أن منح الترخيص بإحداث جتزئة معينة يتم
دون معاجلة امللف التقني ،الذي ال تطالب به اجلماعة ،بحيث لوحظ غياب رأي املصلحة التقنية حول املعطيات التقنية
التي يقدمها صاحب الطلب الراغب في احلصول على رخصة إحداث جتزئة ،مما نتج عنه منح تراخيص ال تراعي املعطيات
التقنية اخلاصة بالتموضع والتصور العمراني العام املتعلق باملنطقة اخملصصة للتجزيء وعدم احترام املعايير التقنية
ألشغال اإلعداد و التهيئة ،وقد اتضح في هذا اجملال وجود عدة عيوب على مستوى أشغال اإلعداد ،ويتعلق األمر مثال
بعملية رياض الفتح  1و  2وعملية رياض الصنوبر وغيرها .واجلدير بالذكر أنه حسب مقتضيات منشور السيد وزير إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد  1500/2000بتاريخ  6أكتوبر  2000املتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر
دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،فإن القسم التقني
باجلماعة يجب أن يقوم بدراسة جميع طلبات الترخيص.
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منح اجلماعة لرخص بناء مجموعات سكنية في غياب امللفات املتعلقة بأشغال تهيئة و جتهيز
التجزئات التي ستقام عليها
لوحظ من خالل فحص ملفات طلبات احلصول على الترخيص بإحداث اجملموعات السكنية مبدينة تامنصورت بأن اجلماعة
اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  57من القانون
رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،والتي تنص على أن األحكام املقررة في
الباب األول ،من نفس القانون ،املتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على اجملموعات السكنية .وقد انعكس عدم فرض هذه
املسطرة سلبا على مداخيل اجلماعة ،حيث لم يتم فرض الرسم على جتزئة األراضي إلى قطع .وفيما يلي حتليل تفصيلي
حلالة املشاريع املستفيدة من هذه الرخص:
•اجملموعة السكنية رياض الريحان
خصصت شركة العمران اجملموعة السكنية رياض الريحان لبناء فيالت سكنية ،وقد تبني بأن اجلماعة القروية سمحت
لهذه الشركة بالبناء مبوجب الرخصة عدد  304/2006دون إجبار هذه األخيرة على تقدمي طلب إحداث التجزئة للمصالح
اجلماعية ،وقد لوحظ من خالل االطالع على ملف طلب احلصول على إحداث اجملموعة السكنية ما يلي:
— — منح اجلماعة لرخصة البناء دون دراسة امللف التقني املتعلق باجملموعة السكنية
لوحظ عدم توصل اجلماعة بالوثائق القانونية املنصوص عليها في املادة اخلامسة من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات
العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،فباستثناء التصميم الذي عرف املوافقة من طرف جلنة االستثمار،
لم تتوصل اجلماعة بأي من هذه الوثائق من قبيل شهادة امللكية وامللف التقني ومختلف التصاميم املتعلقة بتموقع
التجزئة والتصاميم الهندسية املتعلقة بقنوات الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب مصادق عليها من طرف املكتب
الوطني للماء الصالح للشرب ،وكذا التصميم الهندسي املصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية ،ومختلف الشواهد
املفروضة على صاحب املشروع مبوجب القانون.
— —عدم فرض اجلماعة للرسم املتعلق بإحداث التجزئة نتيجة لعدم فرض مسطرة التجزئة
لم تعمل اجلماعة على فرض هذا الرسم كما هو منصوص عليه في القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية.
•اجملموعة السكنية رياض الصنوبر
منحت اجلماعة بتاريخ 2011/ 09/ 26رخصة حتت عدد  175/2011ببناء اجملموعة السكنية الصنوبر على مساحة 698820
مترا مربعا ،واملالحظ عند الزيارة امليدانية للمشروع ،أن شركة العمران استغلت رخصة البناء هذه للقيام بأشغال تهيئة
تستوجب احلصول على رخصة التجزئة ،كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم  25.90املشار إليه أعاله.
وقد مكنت معاينة هذه اجملموعة السكنية وفحص ملف طلب احلصول على رخصة البناء ما يلي:
— —عدم فرض املسطرة القانونية التي تقتضي احلصول على ترخيص بإحداث جتزئة من قبل اجلماعة
لوحظ بأن اجلماعة القروية سمحت لصاحب املشروع بالبناء دون إجبار هذا األخير على تقدمي طلب إحداث التجزئة
للمصالح اجلماعية ،ذلك أن اجلماعة لم تتوصل بالوثائق القانونية املنصوص عليها في املادة اخلامسة من القانون رقم
 25-90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،كما أنها لم تتوصل ،باستثناء التصميم
الذي عرف املوافقة من طرف جلنة االستثمار ،بأي من الوثائق املطلوبة من قبيل شهادة امللكية وامللف التقني ومختلف
التصاميم املتعلقة بتموقع التجزئة والتصاميم الهندسية املتعلقة بقنوات الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب
مصادق عليها من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،وكذا التصميم الهندسي املصادق عليه من طرف
اللجنة الطرقية ،وكذا مختلف الشواهد املفروضة على صاحب املشروع مبوجب القانون.
— —عدم احتساب وفرض الرسم املتعلق بتجزئة األراضي
بلغت قيمة الرسم الذي لم يتم احتسابه حسب متوسط الكلفة املطبقة بالدرهم للمتر مربع ،ما مجموعه
 1.397.640,00درهم.
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•عمليتا رياض الفتح  1ورياض الفتح 2
من خالل فحص مختلف الوثائق املتوفرة املتعلقة بهاتني العمليتني ومن خالل املعاينة امليدانية ،تبني أن اجلماعة التي
رخصت بإحداث هاتني التجزئتني بتاريخ  03/01/2011حتت عددي  06/2011و 07/2011لم تعمل على فرض مسطرة التجزئة
ولم تقم بعملية تتبع أشغال التهيئة ،كما هو الشأن بالنسبة لعمليتي رياض الريحان والصنوبر ،كما لوحظ ،من جهة
أخرى ،أن هذه األخيرة لم تعمل على فرض واستخالص الرسم املفروض على إحداث جتزئة عقارية ،بحيث بلغ هذا الرسم
حسب الكلفة املتوسطة ألشغال جتهيز التجزءات العقارية ما قدره  50.016,00درهم.

4 .4إحداث جتزئات عقارية دون ترخيص
يتعلق األمر بالتجزئات العقارية التالية:
•جتزئة رياض البطحاء
من خالل املعاينة امليدانية خملتلف التجزئات املرخصة مبدينة تامنصورت ،تبني أن شركة عمران تامنصورت أحدثت جتزئة
رياض البطحاء دون ترخيص مسبق من اجلماعة ،واملالحظ أيضا أن هذه األخيرة لم تطالب الشركة املعنية بضرورة
إتباع مسطرة إحداث جتزئة عقارية ،وبالتالي لم تتوصل مبلف تقني ميكنها من تتبع ومراقبة أشغال تهيئة هذه التجزئة
املمتدة على مساحة  28.050متر مربع .كما أنها لم تعمل على فرض الرسم على جتزئة األراضي إلى بقع والذي بلغ ما
مجموعه  2.284.400,00درهم.
وقد تبني أيضا أن اجلماعة لم تتخذ اإلجراءات الضرورية لتطبيق اجلزاءات نتيجة إحداث جتزئة دون ترخيص ،كما تقتضي
ذلك املادة  63من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
•جتزئة املدينة « »Hالواقعة بالشطر األول
تبني أن صاحب هذا املشروع بدء في إعداد التجزئة دون تقدميه لطلب احلصول على رخصة التجزئة مخالفا بذلك قوانني
التعمير اجلاري بها العمل ،كما لوحظ أيضا أن اجلماعة لم تقم بإثبات اخملالفة مبحضر ،وبالتالي لم تتخذ اإلجراءات
لتطبيق اجلزاءات الضرورية وفرض مسطرة التجزئة على املنعش العقاري وكذا الرسوم املقابلة للرسم املفروض على
جتزئة األراضي إلى قطع.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —التعجيل بإعداد تصميم تهيئة جديد يغطي كل اجملال العمراني للجماعة القروية حربيل يستوفي في إعداده
جلميع الشروط القانونية املعمول بها ؛
— —احلرص على إحداث جتهيزات عمومية كافية ،حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني مبدينة تامنصورت؛
— —احلرص ،قبل منح الترخيص بإحداث جتزئة معينة ،على األخذ بعني االعتبار رأي القسم التقني الذي يجب أن
يقوم بدراسة هذا امللف وفرض مختلف الدراسات والتحاليل اخملتبرية الالزمة ؛
— —التأكد من توفر جميع الوثائق القانونية مبلف طلب الترخيص بإحداث جتزئة معينة ؛
— —جتنب الترخيص بالبناء في غياب أشغال التهيئة ؛
— —العمل على ضبط اخملالفات وتوجيهها إلى اجلهات املعنية ؛
— —فرض مسطرة التجزئة على جميع املنعشني العقاريني الذين يتقدمون بطلب الترخيص لبناء مجموعات
سكنية ؛
— —احلرص على اتخاذ التدابير الالزمة قصد تطبيق العقوبات اآلنية من توقيف لألشغال وهدم لألبنية اخملالفة
لضوابط التعمير؛
— —العمل على توفير موارد بشرية كافية مكلفة بضبط اخملالفات في ميدان التعمير؛
— —العمل على تطبيق مسطرة إحلاق االرتفاقات اخلاصة بالتجزئة بامللك العام اجلماعي.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

61

ثالثا .تدبير املداخيل
تتمثل أهم االختالالت التي مت تسجيلها في هذا اجملال فيما يلي:

1 .1عدم حتيني القرار اجلبائي
تبني ،من خالل فحص الوثائق املتعلقة مبداخيل اجلماعة ،أن آخر حتيني للقرار اجلبائي عدد  1/2008بتاريخ  5يونيو 2008
اجلاري به العمل ،يرجع إلى تاريخ  19غشت  2011مبوجب القرار التنظيمي اجلماعي عدد  ،1/2011األمر الذي يجعله في
حاجة ماسة إلى حتيني لعدم حتديده لبعض نسب وأسعار بعض الضرائب والرسوم املستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة،
مثل الرسم املفروض على إتالف الطرق والرسم املفروض على رفع مخلفات البناء ،حيث اتضح ،من خالل املعاينة امليدانية،
ضرورة حتديد هذا الرسم ملواجهة أكوام األتربة ومخلفات البناء مبدينة تامنصورت التي التزمت اجلماعة بتدبيرها ابتداء
من فاحت يناير  2012مبوجب االتفاقية التي أبرمتها مع شركة العمران صاحبة املشروع.

2 .2اختالالت على مستوى استغالل امللك العمومي اجلماعي من أجل نصب اللوحات اإلشهارية
أسفرت مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا اجملال عن تسجيل املالحظات التالية:
حتمل اجلماعة ملصاريف إنارة بعض اللوحات اإلشهارية بدل شركات اإلشهار
لوحظ عند املعاينة امليدانية للوحات اإلشهارية التي مت نصبها بالطريق الوطنية رقم  7أن بعض امللزمني قاموا باستغالل
اإلنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها اجلماعة القروية حربيل دون سند قانوني ،واملالحظ أن اجلماعة لم تتخذ أي إجراءات
لردع اخملالفني واسترجاع املبالغ املقابلة لالستغالل غير القانوني لإلنارة العمومية ،وقد متت معاينة بعض اللوحات التي
تستغل اإلنارة العمومية ،حيث جهزت مبصابيح قوية دون جتهيز اللوحة بعداد ميكن من معرفة كمية االستهالك من
الكهرباء ،مما يصعب معه حتديد املبالغ التي يجب على اجلماعة مطالبة اخملالفني بأدائها زيادة على الغرامات املقررة في
هذا اإلطار.
تهاون اجلماعة في فرض واجبات عن احتالل امللك العمومي بواسطة اللوحات اإلشهارية
يتعلق األمر ببعض املشاريع املتواجدة على طول الطريق الوطنية رقم  ،7التي تخترق اجلماعة القروية على طول يفوق
عشر كلم ،وقد لوحظ عند معاينة هذه الطريق ،كثرة عدد اللوحات التي مت نصبها بأشكال وأحجام مختلفة من دون
ترخيص ،بحيث إن منها تلك التي حتجب رؤية عالمات املرور عن مستعملي الطريق ،كما لوحظ أنه لم يتم احترام
مسافة معقولة بني اللوحات اإلشهارية ،مما أثر بشكل سلبي على جمالية وطبيعة املنظر العام للطريق الوطنية.
 عدم احترام مبدأ املنافسة فيما يتعلق مبنح الترخيص لنصب اللوحات اإلشهارية اخلاصة بشركات
اإلشهار
لوحظ بأن اجلماعة ال تقوم باحترام مسطرة املنافسة قبل منح التراخيص بنصب اللوحات اإلشهارية كما حتث على ذلك
دورية وزير الداخلية رقم  118م.م.ج.م .بتاريخ  2يوليوز  ،2001حيث جلأت اجلماعة إلى الترخيص املباشر دون اتباع مسطرة
طلب العروض.

3 .3الرسم املفروض على استغالل مواد املقالع
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات بخصوص هذا الرسم مجموعة من املالحظات همت الشركات التالية:
شركة « »CA
•عدم تصريح الشركة ملصالح اجلماعة بالكميات احلقيقية املستخرجة
لوحظ من خالل املعاينة امليدانية وفحص سندات تسليم مواد البناء خالل يوم  ،2013 /05 /23أن املستفيد من الترخيص
يستخرج كميات أكبر بكثير من تلك املصرح بها .على سبيل املثال ،صرح املستغل ،خالل الربع الرابع من سنة ،2012
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بكمية مستخرجة قدرها  7500متر مكعب ،في حني تبني أن الكمية التي باعها من الساعة اخلامسة والنصف صباحا
حتى الساعة العاشرة من يوم  ،2013 /05 /23حسب الوثائق املتوفرة ،بلغت ما قدره  431متر مكعب ،واعتبارا أن املستغل
يعمل عشر ساعات يوميا فإن قيمة مواد البناء التي سيبيعها تقدر مبا يقرب من  860متر مكعب يوميا  ،أي 365 * 860
=  313.900متر مكعب  ،وهي كمية تتجاوز بكثير الكميات املرخص بها .كما أن جلنة املراقبة التي عاينت وتيرة االستغالل
باملقلع خالل هذا اليوم ثبت لها ،كما دونت ذلك مبحضر ،أن كمية مواد البناء املستخرجة خالل هذا اليوم بلغت 1500
متر مكعب ( ،)20 x 5 x 15وذلك أخدا بعني االعتبار عدد الشاحنات التي حتمل املواد املستخرجة وحمولتها التي تعادل
18متر مكعب للشاحنة ،وكذا عدد الرحالت التي تقوم بها كل شاحنة من مكان االستغالل إلى مكان تكسير األحجار
وغسل الرمال والتي تبلغ أزيد من  20رحلة في اليوم لكل شاحنة .وقياسا على ذلك ،فإن الكميات املستخرجة خالل
السنة تبلغ 1500متر مكعب  547.500 =365 xمتر مكعب .وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب أن تضاف إلى هذه الرسوم غرامة
مالية قدرها  500,00درهم عن كل متر مكعب من املواد يفوق الكمية املرخص بها ،تستخلص من طرف وكالة احلوض
املائي ،وذلك بناء على ما التزم به املستفيد طبقا ملقتضيات الفصل العاشر من كناش التحمالت املتعلق باستخراج
مواد البناء من امللك العام املائي.
•عدم احترام أوقات االستغالل
ذلك أن املستغل التزم مبوجب كناش التحمالت باالشتغال فقط ما بني الساعة الثامنة صباحا والساعة السادسة بعد
الزوال ،إال أن التحريات أثبتت أن املستغل يبتدئ االشتغال باملقلع ابتداء من اخلامسة صباحا وال ينهي االشتغال إال في
ساعات متأخرة من الليل ،وقد أثبت سند التسليم رقم  L2 - 0024367 - 05 - 013أن عملية تسليم مواد البناء ابتدأت
يوم  23/05/2013على الساعة اخلامسة و 28دقيقة ،كما أن معظم العاملني باملقلع أكدوا أن عملية االستغالل تبتدئ
قبل الساعة الثامنة صباحا.
 شركة « »CM
مكنت املعاينة امليدانية ملكان االستغالل من التأكد من توقف االستغالل منذ تاريخ  ،2013/ 04/ 19وقد تأكد أن الشركة
تؤدي ما بذمتها حسب الكميات املصرح بها ،إال أن املالحظ أن هذه الكميات جد هزيلة بحيث تقل بكثير عن الكميات
املرخص بها من قبل وكالة احلوض املائي.
شركة «»PR
لوحظ بخصوصها ما يلي:
•استغالل الشركة للمقلع دون توفرها على ترخيص
لم تعمل هذه الشركة على جتديد هذا الترخيص ،كما يشترط ذلك كناش التحمالت منذ ذلك التاريخ ،مما يدل على أن
الشركة قد استغلت املقلع ما بني سنتي  2009و 2012دون ترخيص.
•هزالة الكميات املصرح بها من قبل الشركة مقارنة بالكميات املرخصة
لوحظ أن هذه الكميات جد هزيلة إذا ما قورنت بالكميات املرخص بها من قبل وكالة احلوض املائي .

4 .4الرسم على عمليات بيع املشروبات
بخصوص هذا الرسم ،مت تسجيل املالحظات التالية:
 اعتماد التصريح مببالغ جزافية لعدم مسك املؤسسات امللزمة حملاسبة
بالرغم من كون املادة  149من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية تلزم اجلماعة مبراقبة سجالت ومحاسبة امللزمني،
و قد تبني ،من خالل االطالع على سجالت املداخيل املتعلقة بالرسم املفروض على املشروبات ،أن العديد من املؤسسات
التجارية امللزمة بأداء الرسم املذكور ال تقوم بالتصريح بأرقام معامالتها السنوية وتكتفي في املقابل بالتصريح مببالغ
جزافية ،وذلك لعدم مسكها لنظام محاسبي .وقد تبني ،من خالل املعطيات املتوفرة ،أن األرقام اجلزافية املصرح بها من
قبل أصحاب محالت بيع املشروبات ال تعكس حقيقة النشاط التجاري ،إذ أن معدل رقم املعامالت اليومي املصرح به،
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

63

والذي ال يتجاوز  39درهم في أغلبها ،لن يغطي حتى مصاريف تدبير احملل من أجور املستخدمني وكراء ومصاريف استهالك
املاء والكهرباء وغيرها ،األمر الذي ال يعكس حقيقة مداخيل هذه احملالت.
 عدم تطبيق اجلماعة للغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
تبني أن عدد كبير من امللزمني لم يودعوا التصريح بالـتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري ،طبقا للمادة 67
من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،األمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة املنصوص عليها في
املادة  146من نفس القانون ،والتي تنص على تطبيق غرامة قدرها  500,00درهم.
 عدم ممارسة اجلماعة حلق املراقبة واالطالع
بالرغم من تنصيص املادتني  149و 151من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية حلق اإلدارة في املراقبة
واالطالع على اإلقرارات والوثائق املعتمدة من أجل التحقق من صحة اإلقرارات والتصاريح املدلى بها ،فإن اجلماعة ال متارس
هذا احلق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي محالت بيع املشروبات.

5 .5الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية
في هذا اإلطار ،لوحظ ما يلي:
 عدم فرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية داخل التجزئات العقارية
إن املادة  42من القانون رقم  47.06املتعلقة باإلعفاءات املؤقتة ،تعفى من أداء هذا الرسم التجزئات العقارية خالل الثالث
سنوات التي تلي الترخيص .وقد تبني ،من خالل االطالع على ملفات احلصول على الترخيص بإحداث التجزئة ،أن هناك
العديد من التجزئات التي رخصت ولم تنجز أشغال التهيئة خالل سنوات اإلعفاء ،وبالتالي أصبح أصحابها ملزمني بأداء
الرسم املشار إليه .يتعلق األمر بعملية «رياض الياسمني» وعملية «مدينة الزهراء» وعملية «قصور حربيل» وعملية
«رياض الفردوس» وعملية «رياض املرجان أسماء» وعملية «رياض الياقوت  ،»1وكذا عملية «قصور اجلبيالت» .وقد بلغ
مجموع الرسم الواجب استخالصه ما قدره  3.336.270,00درهم.
 تفويت موارد مالية مهمة على اجلماعة نتيجة تصريحات خاطئة لشركة العمران وعدم حتقق اجلماعة
من صحة هذه التصريحات
لوحظ من خالل مقارنة اللوائح املصرح بها من قبل شركة العمران املتعلقة مبساحة البقع األرضية التي لم تفوتها بعد،
والتي على أساسها تفرض اجلماعة على الشركة الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،أن هناك أخطاء في احتساب
هذه املساحة من طرف الشركة املعنية ،ذلك أن بعض املساحات املصرح بها خالل سنة  2012تقل عن تلك املصرح بها
خالل سنة  ،2013الشيء الذي يعد غير مقبول ألن املساحات املصرح بها خالل سنة  2012يجب أن تعادل أو تفوق املساحة
املصرح بها خالل سنة  2013وليس العكس ،ونتيجة لهذه التصريحات اخلاطئة مت تفويت مبلغ  676.750,00درهم على
اجلماعة بسبب عدم فرضها للرسم املذكور أعاله على مساحة كبيرة لم يتم التصريح بها خالل سنة . 2012
 عدم إجراء إحصاء سنوي للبقع األرضية غير املبنية باملدينة
بالرغم من تنصيص املادة  49من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على أنه « يتم سنويا إجراء
إحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية »..إال أن هذه األخيرة لم يسبق لها أن قامت
بهذا اإلحصاء بحيث تكتفي باستخالص الرسم عند تقدمي طلبات رخص البناء من قبل أصحاب البقع األرضية ،األمر
الذي يترتب عنه ضياع مبالغ مالية كبيرة بسبب التقادم واقتصار األداء على السنوات األربع األخيرة .وقد لوحظ أيضا
أن اجلماعة تقتصر في فرض هذا الرسم على لوائح البيع املصرح بها من طرف شركة العمران صاحبة مشروع مدينة
تامنصورت.
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6 .6الرسم على عمليات جتزئة األراضي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ضياع مبالغ مالية مهمة نتيجة عدم قيام اجلماعة باحتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي
تبني عند االطالع على الوثائق املبررة املتعلقة باستخالص هذا الرسم أن اجلماعة ال تقوم باحتساب الكلفة احلقيقية
لتجهيز األراضي التي شملتها عمليات التجزئة ،إذ تكتفي باالعتماد على الكلفة احملتسبة من قبل الشركة اجملهزة
والتي تعتمد في جميع األحوال من قبل اجلماعة ككلفة حقيقية ألشغال التجهيز دون التأكد من حقيقة هذه الكلفة،
وذلك بطلب الوثائق املثبتة للكلفة ،على اعتبار أن مبلغ الرسم يصفى بناء على الكلفة احلقيقية لألشغال احملتسبة من
قبل اجلماعة ،األمر الذي يجب أن يتم عند تسليم شهادة املطابقة أو السكن كما هو منصوص عليه في املادة  62من
القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية.و جتدر اإلشارة إلى أن متوسط الكلفة للمتر مربع اجملهز يبلغ  200,00درهم،
وبالتالي ،فإن اجلماعة مطالبة باستخالص مبلغ  15.552.308,19درهم املقابل لفارق الرسم غير املؤدى للجماعة نتيجة
إعادة احتساب الكلفة بالنسبة لتجزئة الشطر الثالث (تامنصورت) والشطر السادس (تامنصورت) ومجموعة سكنية
(الشطر األول) وإعادة هيكلة دوار آيت علي وأشغال تكميلية خاصة بتجزئة «إشراق سكن».
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —احلرص على عدم استغالل امللك العمومي بنصب لوحات إشهارية دون ترخيص وتصحيح الوضعية بالنسبة
للمستغلني لهذا امللك في غياب حصولهم على الترخيص و عدم أداءهم للواجبات القانونية؛
— —احترام مبدأ املنافسة خالل عملية الترخيص باستغالل امللك العمومي بواسطة نصب اللوحات اإلشهارية ؛
— — إلزام الشركات املستغلة ملقالع وادي تانسيفت باحترام دفاتر التحمالت ومقررات الترخيص وعدم جتاوز
الكميات املسموح باستخراجها ؛
— —مراسلة وكالة احلوض املائي بخصوص جتاوز الكميات املسموح باستخراجها من قبل شركة « »Cوتعزيز آليات
املراقبة باتفاق مع جميع املتدخلني في امليدان؛
— —حث الشركات املستغلة للمقالع على احترام اجملال البيئي احمليط مبكان االستغالل؛
— —إلزام الشركات باحترام مقتضيات دفتر التحمالت بخصوص العديد من االلتزامات املتفق عليها واتخاذ
اإلجراءات القانونية في حقها في حالة عدم احترام تلك املقتضيات ؛
— —التدخل من أجل ممارسة حق املراقبة واالطالع بهدف تعديل أرقام معامالت أصحاب محالت بيع املشروبات
حتى تعبر عن واقع النشاط التجاري لهذه احملالت؛
— —إجراء إحصاء شامل خملتلف محالت بيع املشروبات باملدينة وحث أصحابها على احلصول على رخص قصد
إخضاعهم للرسم؛
— — تطبيق املسطرة الزجرية في حق املتخلفني عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري ؛
— —السهر على إحصاء جميع األراضي العارية مبدينة تامنصورت وفرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إلزام شركة العمران على أداء النسبة املتبقية من مبلغ الرسم على
عمليات التجزئة بخصوص التجزئات املنجزة مبدينة تامنصورت؛
— —احلرص على اعتماد اجلماعة للكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي في تصفية الرسم وعدم االكتفاء
بالكلفة التقديرية املعتمدة من قبل الشركة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي حلربيل
(نص مقتضب)
()...

أوال .تـدبير املشاريع االستثمارية
1 .1مشروع كهربة دوار اعزيب باكري وسيدي أمبارك
لقد انخرطت اجلماعة مند زمن طويل في برنامج الكهربة القروية الشمولي ،وفق االتفاقيات العديدة املبرمة في هذا
الشأن ،وبالطبع كان املكتب الوطني للكهرباء شريكا أساسيا في الدراسة واالجناز ،إن لم يكن أحيانا األوحد ،وذلك
لإلمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها املكتب ،فلديه صور فينوغرافية وخريطة كهربائية لكامل املنطقة ،وال يزال يحتكر
استيراد وتوزيع هذه املادة ملستعمليها لعدم فتح السوق الداخلية أمام متنافسني آخرين ،كما أن املشاريع الكهربائية
ذات الصلة التي تقوم بها اجلماعة في مجملها توسيعات كهربائية وامتداد لبرنامج الكهربة الشمولي اإلطار باجلماعة
الذي يروم تغطية جميع اجلماعة.
ضعف الدراسة القبلية للمشروع
إذا مت تسجيل بعض النواقـص على مـستوى الـدراسات الـقبلية لبعض الـمشاريع ،وبرمـجة وإبرام للصفـقات،وصوال
إلى الـمراقبة واإلشراف على تـنـفيذ هذه املشاريع ،ومدى نـجاعة الـوسائل الـمستعملة لتحـقيق الـغايات الـمرجوة
مـنها خالل الـفترة التي شـملها التدقيق ،فإن ذلك لم مينع من حرص اجمللس اجلماعي حلربيل على تـعبئة الـموارد
الـمتوفرة لبـرمجة املشاريع التي لها أهـمية في حياة السكـان أو املعبر عنها في ملـتمـسات املنتخبني مع الـتركيز
على الـقـطاعات احليوية والـتي نستـفيد فيها من تـدخـل شركاء آخرين  ،مع التـقـيد بقـواعـد الشـفـافية واملنافـسة
الـشريـفة وتـرشـيد الـنفـقات ،كما هـو مـنصوص عـليه في األنـظمة اجلاري بـها العـمل واحملددة لـكيفـيات وشروط
إبرام وتدبير الصفـقات العمومية أو دفاتر الشروط العامة و اخلاصة ذات الصلة .
وعن الدراسة والرأي الذي يبديه تقنيو اجلماعة عند البرمجة وقبل اجناز األشغال ،فإنها ذات أهمية قصوى لكونها تستند
على التواجد الـيومي في ميدان الصفـقة الـمزمع إجنازها،واالحتكاك باحتياجات وهموم السكان عن قرب،كما تصاحب
املشروع في جميع مراحله،من تنزيل االعتمادات إلى صرفها  ،إال أنها ال تكون نهائية إال إذا اعتمدها املكتب الوطني
للكهرباء الذي يتوفر على معايير وطنية وموحدة خاصة به وفق مسطرة تأخذ وقتا نحن في حاجة إليه إليصال هذه املادة
احليوية ملن هم في أمس احلاجة إليها ،مما يضطرنا إلى اللجوء للمكتب مباشرة.
جتدر اإلشارة إلى أن طبيعة هذا املشروع ذي املواصفات التقنية اخلاصة جتعل مصالح اجلماعة تعتمد في إجناز املشروع
على الدراسة التي يقدمها املكتب الوطني للكهرباء واملاء -قطاع الكهرباء  ،ويبقى تدخل اجلماعة في املشاركة واقتراح
مواقع التدخل بالتنسيق مع ممثلي الساكنة  ،وقد توصلت اجلماعة حينئذ من املكتب الوطني للكهرباء واملاء قطاع
الكهرباء بجدول األثمان حيث مت إقرار تناسب األشغال مع التقديرات املالية للمشروع.
إصدار سند الطلب لتسوية نفقة سابقة تتعلق بأشغال أجنزت في إطار صفقة
إن هذا السند ال يتعلق بتسوية نفقات سابقة متعلقة بأشغال إضافية منجزة في إطار الصفقة رقم  ، 2010/04:حيث
إن اجلماعة قامت بتسليم األشغال من نائل الصفقة بتاريخ  2011/04/29:واملتمثلة في األشغال والزيادة في حجم
األشغال في حدود  10باملائة.
وبعد التسليم املؤقت لهذه الصفقة توصلت اجلماعة بطلبات بعض الساكنة التي تقطن بجانب املدينة اجلديدة
تامنصورت التي لم تتمكن من االستفادة من أشغال الكهربة ،فإن اجلماعة ارتأت إصدار سند الطلب رقم 31/2011
بتاريخ  2011/08/24:وفقا للمسطرة العادية لسندات الطلب.
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اللجوء إلى إصدار سند الطلب بدل إبرام عقد ملحق
كما سلف فان اجلماعة قامت بتسلم األشغال املتعلقة بالصفقة  2010/04بتاريخ .2011/04/29 :في حدود حجم
األشغال والزيادة في حجم األشغال ب  10باملائة كما ذكر  ،ثم بعدها أصدرت اجلماعة سند الطلب  2011/31بتاريخ
 2011/08/24من أجل تغطية نفقات أخرى إضافية متعلقة بأشغال كهربة بعض الكوانني غير املستفيدة.

2 .2مشروع تزويد بعض الدواوير باملاء الصالح للشرب
نظرا للطبيعة اجليولوجية واجلغرافية للمنطقة وانعدام الفرشة املائية اجلوفية باستثناء بعض اجملاري اجلوفية الضيقة
وعدم انتظام التساقطات املطرية بالسنوات األخيرة ،فإن اجلماعة تعمل سواء بشكل ذاتي أو في إطار مختلف املشاريع
والبرامج الوطنية على توفير املاء الصالح للشرب مبختلف دواوير اجلماعة .
وفي هذا اإلطار مت إصدار السندين املذكورين بالتقرير برغبة من الساكنة وبعدما تبني احلاجة واجلدوى من جتهيز البئرين
الذين يعتبران املصدرين الوحيدين للتزود باملاء الصالح للشرب بالدوارين املذكورين ،بالتجهيزات األساسية لوجود املاء
الكافي حينئذ  ،مت استغالل هذين البئرين واالستجابة لبعض حاجيات الساكنة من املاء الصالح للشرب ،إال انه وعلى
غرار الدواوير املشابهة فإن توالي سنوات اجلفاف واإلقبال املتزايد على هذه املادة احليوية فإن هذه اآلبار انخفض بها
مستوى املاء بشكل تدريجي .
وقد اعتمدت اجلماعة إجراءات وقامت مبراسلة مصالح الوالية واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل التدخل
بهذه الدواوير وفق برنامج املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي هو في انتظار املوافقة .
صرف مبالغ مالية مهمة مقابل جتهيز آبار ضعيفة املرد ودية املائية
في إطار االتفاقية املبرمة بني املكتب الوطني للماء الصالح للشرب واجلماعة القروية حربيل ،وبعد إجناز الربط اخلاص
بتزويد مدينة تامنصورت باملاء الصالح للشرب انطالقا من مراكش ،فإنه مت تزويد  4دواوير ،دوار القايد وأيت مسعود و أيت
واعزو و دوار الزغادنة باملاء الصالح للشرب بصورة استعجالية ،نظرا خلصوصياتها من حيث عدد الساكنة و النقص من
حيث الكمية وعدم اجلودة ،في حني أن كال من دوار لعشاش ودوار بئر الضراوي قد مت بشأنهما إعداد االتفاقية والتي في
طور موافقة املكتب ،إلى حني توسيع االتفاقية وتعميمها مبختلف دواوير اجلماعة لتلبية حاجيات الساكنة بالشكل
الدائم واملنتظم من هذه املادة احليوية.
عدم استفادة جميع الدواوير من املاء الصالح للشرب
لتجاوز الصعوبات التي يثيرها ضعف الفرشة املائية جرى توسيع مستوى الدراسات وإبرام اتفاقيات منوذجية للشراكة
مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء على عدة مراحل ٱخرها اتفاقية شراكة شملت دواوير أيت واعزو وأيت اعلي ،ومبجرد
الشروع في تنفيذها سيجري املرور إلى دواوير أخرى حسب األولويات واالحتياجات.

3 .3صرف نفقات لبناء سور مقبرة تابعة للمدينة اجلديدة تامنصورت
على إثر انتهاء اتفاقية الشراكة بني اجلماعة القروية حربيل وشركة العمران بتاريخ دجنبر 2007واملتعلقة بتوفير اخلدمات
الضرورية لساكنة تامنصورت واتخاذ جميع التدابير الالزمة الهادفة إلى تسيير وتدبير املدينة اجلدية تامنصورت ملدة 5
سنوات ،ونظرا لرغبة اجلماعة في احملافظة على حرمة هذا املرفق وفي غياب التزام شركة العمران بإجناز وصيانة هذا املرفق
 ،فإن اجلماعة أصدرت في إطار ميزانية التسيير لسنة  2012سند الطلب املتعلق بتسييج جزء من املقبرة متاشيا مع املادة
 39من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ومواد القانون  45-08املتعلق مبالية اجلماعات احمللية ومجموعاتها خاصة
وأن املقابر تعتبر مرفقا عاما يتطلب تأهيال يشمل أشغال التهيئة املتعلقة بالتسييج والبوابات واملستودعات وغيرها
كما هو منصوص عليه في دورية السيد وزير الداخلية عدد  11914بتاريخ  2012حول تدبير املقابر اإلسالمية واحملافظة
عليها وصيانتها.
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ثانيا .تقييم مجال التعمير
1 .1مالحظات عامة
غياب التنسيق بني قسم التعمير و وكالة املداخيل
إن قسم التعمير يقوم بجهود بليغة من أجل القيام بتنسيق دقيق و عميق بينه وبني وكالة املداخيل باعتبار هذا التنسيق
إجراءا هيكليا في مسطرة الترخيص إذ ال ميكن تسليم أي ترخيص إال بعد اإلدالء بوصل يفيد أداء مستحقات اجلماعة.
ولتعميق هذا التنسيق سنقوم بزيادة موافاة هذه املصالح بنسخ من شواهد املطابقة وشواهد السكن بصفة منتظمة.
وفيما يخص تسليم رخص و شواهد املطابقة فإن مصلحة التعمير ال تسلمها لصاحبها إال بعد اإلدالء بشهادة إبراء
الذمة من جميع الرسوم املفروضة في هذا الباب حيث يقوم وكيل املداخيل بتسليمها بعد مراجعة الرسوم املتعلقة
بكل من عملية البناء و احتالل امللك اجلماعي العام مؤقتا ألغراض البناء والضريبة على األرض الغير املبنية.
غياب التنسيق بني قسم التعمير واملمتلكات
في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة التعمير بالتسليم النهائي ينتهي دورها ويبدأ دور مصلحة املمتلكات اجلماعية
تلقائيا للقيام باملسطرة القانونية املتعلقة بذلك ،وبناء على ما جاء في التقرير فسوف تقوم مصلحة التعمير بالتنسيق
مع مصلحة املمتلكات في القريب العاجل بحث شركة العمران على القيام بعملية التسليم النهائي مع إعداد محضر
اإلحلاق لكل العمليات التي مت تسليمها.
عدم قيام اجلماعة بالتسلم النهائي ألشغال جتهيز التجزئات
إن الطريقة التي مت بها إحداث املدينة اجلديدة تامنصورت و كون اجلماعة غير مؤهلة لتدبير مجال تامنصورت ونظرا
التفاقيات الشراكة التي مت إبرامها بني اجلماعة و املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء ملنطقة تانسيفت آنذاك مؤسسة
عمران مراكش حاليا والتي تنص على أن مؤسسة العمران ستقوم بتسيير املدينة عوضا عن اجلماعة التي يخول لها
القانون هذا التدبير و حتى تؤمن مصالح اجلماعة سالمة الطرقات و شبكة املاء الصالح للشرب و شبكات التطهير
السائل و شبكات الكهرباء وكذا اخلطوط السلكية والالسلكية .ولهذه األسباب ومبا أن شركة العمران لم تتقدم
ملصالح اجلماعة بطلب التسليم النهائي ارتأت مصالح اجلماعة التأني في هذا التسليم النهائي.
وخالل التسلم النهائي ،ستعمل اجلماعة على حث مؤسسة العمران للقيام باإلصالحات الالزمة للعيوب التي شابت
كال من الشبكة الطرقية و شبكة املياه العادمة للعمليات املدرجة في التقرير و هي :
عملية رياض احلرمل 1؛ عملية رياض احلرمل 2؛ عملية رياض تامنصورت؛ عملية رياض الليمون؛ عملية رياض العنبر  1و 2؛
عملية رياض البهجة؛ عملية رياض الياقوت؛ عملية قصور احلمراء.

2 .2نقائص على مستوى وثائق التعمير املطبقة باجلماعة القروية حربيل
إن اجلماعة القروية حربيل كانت من اجلماعات الفقيرة وال تعرف أي نوع من التنمية االقتصادية الذي يحفزها ويرقى بها
إلى خلق مركز محدد و تغطية املنطقة بوثائق شاملة للتعمير مبا في ذلك تصميم التهيئة،و بعد مجيء مشروع املدينة
اجلديدة تامنصورت ارتقت اجلماعة إلى إحداث مركز محدد يشمل مدينة تامنصورت و جنباتها ودخل حيز التنفيذ أواخر
سنة  2007و بعدها قامت الوكالة احلضرية بخلق تصميم التهيئة للمنطقة الصناعية اجلنوبية حلربيل الذي يشمل
املنطقة املمتدة ما بني تامنصورت و مدينة مراكش و هو مشروع في مرحلته النهائية .
عدم تفعيل اجلماعة ملضامني قانون التعمير بصفتها سلطة مانحة لرخصة التجزئة
مصالح اجلماعة القروية حربيل طالبت وال زالت تطالب بجميع مرافق و معدات املنطقة التي من شأنها أن تساهم في
متكني اجلماعة من القيام بدورها الفعال و كذا تغطية حاجيات املدينة،وذلك من خالل االجتماعات العديدة التي حتضرها
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رفقة مؤسسة العمران واملصالح اخلارجية املعنية والتي أثمرت تعهد املؤسسة املذكورة في إعادة النظر في عدد املرافق
العمومية ومتركزها مع مراجعة كناش التحمالت.
نقص التجهيزات و املرافق العمومية مبدينة تامنصورت
نعم ،متت مالحظة هذا النقص احلاد في التجهيزات بتامنصورت و أكدت اجلماعة هذا النقص في أغلب االجتماعات
املتعلقة بتسيير تامنصورت و قد الحظت مصالح الوزارة املعنية هذا النقص و هي اآلن في طور إعداد اتفاقية شراكة
لتمويل وتأهيل مدينة تامنصورت وفق رؤية شمولية ومندمجة ،على إثرها ستتدخل جميع الوزارات املعنية إلجناز مشاريع
تتعلق بها لسد هذا اخلصاص في القريب العاجل .
عدم مواكبة القدرات املالية و اإلدارية للجماعة حلاجيات التدبير اليومي ملدينة تامنصورت
جماعة حربيل القروية ذات إمكانية محدودة كانت تسير مجاال قرويا و رغم إحداث مدينة تامنصورت ما زالت اجلماعة
بإمكانياتها البشرية و املادية البسيطة على حالها لم تعرف أي تطور و في نفس الوقت هي مطالبة بتسيير هذه
املدينة ،ولسد هذا اخلصاص مت إبرام اتفاقية شراكة مع العمران لتتولى التسيير احلضري للمدينة  ،لكن االتفاقية لم
تغط سوى الفترة التي كانت فيها املدينة في طور اإلجناز و عندما تطور منو الساكنة و ظهرت مشاكل تستلزم التدخل
الفعلي متلصت العمران من تطبيق اإلتفاقية فوجدت اجلماعة نفسها وحيدة أمام منط من التسيير ال يتالءم وقدراتها
املادية والبشرية الضعيفة.

3 .3اختالالت على مستوى الترخيص بإنشاء بعض التجزئات و التجمعات السكنية
منح شهادة اإلستالم املؤقت لبعض التجزئات دون التأكد من إجناز املرافق العمومية حسب القانون
25-90
تتم عملية استالم أشغال تهيئة جتزئة معينة مع استالم تهيئة املرافق العمومية للبقعة األرضية و ليس أشغال جتهيز
و بناء املرافق العمومية ،و فيما يخص منح شواهد استالم األشغال مؤقتا و رخص السكن ففي بعض احلاالت ينفرد
القسم التقني بإصدار شواهد استالم األشغال و رخص السكن و الدليل على ذلك احملاضر املنجزة حول العمليات التي
انفرد في تسليم شواهدها.
الترخيص بإحداث كل التجزئات العقارية من قبل اجلماعة دون دراسة مسبقة للملف التقني
مصالح اجلماعة محدودة تفتقر لألطر البشرية املؤهلة مبا في ذلك املهندس املعماري واملهندس املدني اللذين يقومان
بدراسة مشاريع بنظرة شمولية حسب ما تقتضيه حاالت امللفات املعروفة.
ووجود القسم التقني و قسم التعمير باجلماعة ليس إال من باب اجلانب التنظيمي  ،أما الدراسة فالقسمان غير مؤهالن
للقيام بها ( ال يتوفران على مهندسني) مما جعل اجلماعة تعتمد على مهندسني معماريني للوكالة احلضرية و املهندس
املعماري للوالية باإلضافة إلى ممثلي املصالح اخلارجية ،و بالنسبة لدراسة امللف التقني فاجلماعة تعتمد على اجلهات
املعنية ذات االختصاص و التي تضم مهندسني مختصني في مجال التطهير  ،الكهرباء و املاء و الطرق و الوقاية املدنية
واالتصاالت السلكية و الالسلكية بحيث أن اجلماعة ال تقوم بأي عملية تسليم األشغال أو رخص السكن دون األخذ بعني
االعتبار رأي ممثلي املصالح التقنية اخلارجية إما كتابة أو بشهادة أو محضر تسليم .
منح اجلماعة لرخص البناء على أراضي عارية غير مجهزة مبختلف الشبكات دون فرض سلك مسطرة
إحداث التجزئة
املدينة اجلديدة تامنصورت مت ترخيصها على شكل رخصتني :
األولى تضم جتزئة قطعة أرضية على مساحة  530هكتار والثانية تهم جتزئة قطعة أرضية على مساحة  650هكتار،
واجلماعة طالبت مؤسسة العمران لسلك مسطرة البناء و التجزيء لكنها تبرر بأنها تريد البناء على بقع أرضية مجهزة
حاصلة أصال على رخصة التجزيء بها و ليست تنوي البناء على أراضي عارية خارج نطاق تامنصورت و خارج نطاق رخصة
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التجزيء التي حصلت عليها .فإذا تبني قانونا وجوب الترخيص مع تأدية مستحقات الترخيص جلميع العمليات املذكورة،
فإن مصالح اجلماعة لديها اإلمكانيات ألخذ هذه املستحقات من مؤسسة العمران ألن كل العمليات املرخصة املذكورة
في التقرير لم تسلم بعد.

ثالثا .تدبير املداخيل
1 .1عدم حتيني القرار اجلبائي
في ما يخص حتيني القرار اجلبائي ،تعمل اجلماعة حاليا على حتيينه بإضافة نسب بعض الرسوم التي لم يشملها القرار
مثل الرسم املفروض على إتالف الطرق والرسم املفروض على رفع مخلفات البناء و واجبات والرسم املفروض على بحوث
املنافع واملضار ......أو تعديل ما يراه اجمللس من نسب األسعار التي تستدعي الضرورة تعديلها وبالفعل أثمرت سلسلة
االستشارات التي عقدها اجمللس مع اجملتمع املدني والفاعلني احملليني مشروعا للقرار اجلبائي مكتمل األركان و يحتوي على
جميع الرسوم التي من املفترض أن حتصلها اجلماعة ،وستكون الدورة االستثنائية لشهر دجنبر 2013فرصة ملصادقة
اجمللس على صيغته النهائية.

2 .2اختالالت على مستوى استغالل امللك العمومي اجلماعي من أجل نصب لوحات إشهارية
حتمل اجلماعة ملصاريف إنارة بعض اللوحات اإلشهارية بدل شركات اإلشهار
كما ال يخفى على سيادتكم أن عقدة التسيير بني شركة العمران و اجلماعة ،و التي مبوجبها أصبحت اجلماعة تتحمل
مصاريف الكهرباء العمومية ،بدأت منذ مدة قليلة بداية  .2013وستعمل مصالح هذه اجلماعة على تصحيح هذه
الوضعية الشاذة في أقرب وقت و هو ما مت بالفعل حيث متت مراسلة احلاالت القليلة قصد تسوية الوضعية.
تهاون اجلماعة في فرض الرسم على احتالل امللك العمومي بواسطة اللوحات اإلشهارية
كما سبق أن أشرنا فإن حداثة تسيير اجلماعة ملدينة تامنصورت وعدم االستالم النهائي ملشاريع التجهيز ،حيث تصبح
كل املرافق بقوة القانون ضمن أمالك اجلماعة ،فإن اجلماعة تعمل بكل ما أوتيت من وسائل للتغلب على هذه الوضعية
ومراسلة املعنيني قصد تسوية الوضعية ،حيث مت تكليف مصلحة املمتلكات بتتبع امللف.
عدم احترام مبدأ املنافسة فيما يتعلق مبنح الترخيص لنصب اللوحات اإلشهارية اخلاصة بشركات
اإلشهار
مبا أن املدينة اجلديدة تامنصورت حديثة العهد من حيث اإلنشاء و التجهيز والبناء وكذلك اإلكراهات امليدانية املتمثلة
في قلة املوارد البشرية الكفأة و شساعة النفوذ الترابي للجماعة و املرحلة االنتقالية من جماعة قروية ذات إمكانيات
محدودة إلى احتضان مدينة من حجم املدينة اجلديدة تامنصورت ،ومبا أن التسلم النهائي خملتلف مكونات املدينة لم
يتم بعد ،فإن مصالح هذه اجلماعة ستعمل على إعداد كناش حتمالت يستجيب للمعايير املتعارف عليها ،قبل إخضاعه
ملصادقة اجمللس اجلماعي وسلطة الوصاية.

3 .3الرسم املفروض على استغالل املقالع
أوال كما ال يخفى على علمكم إن هذا الرسم خاضع للدورية املشتركة اإلطار عدد  87بتاريخ شتنبر  1994وما تالها من
دوريات التي تعطي صالحية الترخيص واملراقبة وتنفيذ كناش التحمالت للجماعة وجلنة مؤلفة من العديد من املتدخلني
،أبرزهم  ،وكالة احلوض املائي ومديرية التجهيز و عمالة مراكش.
فاجلماعة تتوفر على إحصاء دقيق للملزمني وخريطة ملواقع االستخراج وحدود املقالع وبطاقات تقنية لها ،وأيضا على
رخص االستغالل املسلمة للشركات ،إال أنها تتوصل بها متأخرة من طرف وكالة احلوض املائي ملراكش التي لها سلطة
إعدادها .
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أما مسالة مراقبة استخراج مواد املقالع فإنها تطرح صعوبة وتعقيدات في تطبيقها ألن الرخصة التي تسلمها اللجنة
تكون مدتها سنة  ،ويقوم امللزم بتقسيم الكمية حسب قانون العرض والطلب ،وحسب التصريح املودع ،على عدة
فترات ،مما جعلنا نعتمد على طرق بديلة كمسك سجل لتسجيل الكميات املستخرجة ومقارنتها مع صحة التصاريح
الفعلية،املسجلة في الفترات السابقة أو في املقالع اجملاورة .
كما تقوم اجلماعة بالشق الثاني من املراقبة ألهميته،ويتمثل في التعرض املعلل على طلب الترخيص للعديد من املقالع
أو إغالقها لكونها ال حتترم شروط السالمة والبيئة أو تعرض األمالك العامة و املمتلكات اخلاصة للمواطنني للخطر
خصوصا وأن اجلماعة تستقطب استثمارا عمرانيا ضخما يسمى مدينة تامنصورت ،وبها قطب صناعي واقتصادي.
وباختصار فإن تدبير شؤون استغالل املقالع تتواله جلنة مشتركة مكونة من جميع املصالح اخلارجية املعنية واملصالح
التقنية للجماعة يعهد إليها بترخيص وحتديد الكميات الواجب استخراجها من طرف الشركات املستغلة وكذا مبراقبة
الكميات املستخرجة أو التي بيعت .وفي غياب هذه املراقبة يتعذر علينا معرفة الكميات احلقيقية التي يتم استخراجها
وبالتالي استخالص الرسوم املستحقة عليها .وسنقوم مبراجعة للكميات املستخرجة من طرف الشركات املعنية تبعا
للجدول الذي مت إدراجه في التقرير وحث هذه الشركات على أداء ما تبقى في ذمتهما.

4 .4الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
اعتماد التصريح مببالغ جزافية لعدم مسك املؤسسات امللزمة حملاسبة
إن احملالت الـتي وردت فـي التقرير عبارة عن مؤسسات تقـليـدية أو مـوسـمـيـة  ،وتـمـارس نـشـاطها فـي الغـالب
في الدواوير باستثناء البعض ،وسوف لن ندخر جهدا في متابعتها،أما عن سبب هزالة املبالغ املؤداة من طرفها ،فهو راجع
الشتغالها بصفة متقطعة أو تعليق النشاط لفترة واستئنافه فترة أخرى ،فيما أن املقاهي األخرى أوقفت نشاطها ،أو
غيرته بسبب هدمها في إطار إعادة هيكلة دوار انزالت احلرمل،أو نتيجة لعدم جدوى املشروع.
عدم تطبيق اجلماعة للغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
أما أصحاب الـمـقـاهـي الــذيــن صــرحــوا باإلحداث خــارج اآلجال الـقـانـونـيـة فقد طبقت فـي حـقـهـــم
الـغـرامـة بواسطة أوامر باالستخالص ،كما ينص على ذلك القانون رقم  47-06واألمثلة على ذلك كثيرة ،علما أن فئة
من أصحاب محال بيع املشروبات الدين لم يصرحوا ببداية نشاطهم التجاري  ،وبالتالي ال يؤدون مبلغ الرسم الواجب
الن اغلبهم ارتكبوا مخالفات في ميدان التعمير ،مما جعل مصالح اجلماعة ترفض تسليمهم الرخص املتعلقة مبمارسة
نشاط بيع املشروبات  ،والبعض األخر يحتلون امللك العمومي اجلماعي ولهم أنشطة جتارية ال تتعلق ببيع املشروبات .
عدم ممارسة اجلماعة حلق املراقبة واالطالع
جتدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن مصلحتي وكالة املداخيل والوعاء الضريبي ال يتوفران على املوارد البشرية الكافية
والوسائل اللوجستيكية الضرورية للقيام مبثل هذه العمليات إلى جانب املهام املنوطة بهم داخل اإلدارة  ،ونضطر كثيرا
إلى رفض اإلقرارات الناقصة وإعادتها ألصحابها لتوفير املعلومات الصحيحة حتت طائلة إعمال مسطرة التصحيح أو
طلب مراجعتها كما في حالة العديد من املؤسسات  ،وفق مدونة حتصيل الديون العمومية موضوع القانون  15-97وذلك
بالطرق اجلبرية و بعد استنفاذ الوسائل احلبية .
ونقوم أيضا مبعاينات مفاجئة وطلب استشارات من السلطات احمللية والسكان من أجل تكوين فكرة ونظرة على واقع
حال امللزم.

5 .5الرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية
عدم فرض الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية داخل التجزئات العقارية
إجماال لقد أدت جميع التجزئات املشار إليها في التقرير واملرخص لها في اسم شركة العمران ،ما بذمتها حسب الترتيب
التالي :
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— —رياض الياسمني(2شطر)7

 90560.00درهم .

— —مدينة الزهراء (شطر)1

 2503430.00درهم

— —قصور حربيل (شطر)2

 85360.00درهم

— —رياض الفردوس (شطر)8

 279350.00درهم

— —رياض املرجان (شطر)2

 54210.00درهم

— —رياض الياقوت (شطر)5

 147060.00درهم

— —قصور اجلبيالت 1و( 2الشطر  176300.00 )5-3درهم .
وعن األراضي احلضرية غير املبنية التي لم يرخص فيها بعد بإحداث جتزئة  :فقد حصلت شركة العمران على رخصتني
لتهيئة وإعداد مدينة تامنصورت خالل سنتي  2004و  2006الشيء الذي ميكنها من اإلعفاء املؤقت لغاية سنتي 2012
و  2014على التوالي حسب القانون  ،األمر الذي حسمته إرسالية السيد والي والية مراكش عدد  22826ق.ج.م بتاريخ
30دجنبر 2013التي توصلنا بها في هذا الشأن تؤكد الطرح األخير القاضي باإلعفاء املؤقت ملدة  7سنوات .
تفويت موارد مالية مهمة على اجلماعة نتيجة تصريحات خاطئة لشركة العمران وعدم حتقق اجلماعة
من صحة هذه التصريحات
بالفعل فقد تقدمت شركة العمران بالتصريح واإلقرار لسنة  2013باألراضي العارية و التي الزالت بحوزتها وذلك في
اليوم األخير للمدة القانونية أي بتاريخ  28فبراير ، 2013لكن بعد الفحص الدقيق خالل الشهر املوالي ملا صرحت به
الشركة  ،تبني لنا حدوث خطأ في هذا الفارق نسبة إلى السنة الفارطة والوقائع على األرض ،فراسلنا شركة العمران في
املوضوع طالبني منها أداء املستحقات الضريبية اخلاصة باألرض العارية والناجتة عن حدوث خطأ في التصريح عن سنة
 2012حتت عدد 611بتاريخ  21مايو  ،2013وبعد سلك املسطرة القانونية لفرض الرسم وإعداد األوامر باملداخيل ،املوجهة
إلى اخلزينة اجلماعية ملراكش ،أدت شركة العمران الفارق احملتسب من طرف اجلماعة.
عدم إجراء إحصاء سنوي للبقع األرضية غير املبنية باملدينة
إن عدم إجناز اإلحصاء السنوي لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية قبل سنة  2010يعود إلى
حداثة هذا الرسم الذي تداول بشأنه اجمللس اجلماعي في يناير  2008ولم يصادق على آليات تطبيقه إال في غشت ،2008
و عدم تعود السكان على تأدية إضافة إلى عدم كفاية العنصر البشري املتوفر،و نؤكد في هذا الصدد التزام اجلماعة
بإجراء إحصاء قبل فاحت يناير من كل سنة و احترام كل اآلجال خاصة احلالة التي توجد عليها األراضي في فاحت يناير
من سنة فرض الضريبة وهكذا قامت اجلماعة في البداية بإحصاء األراضي املتواجدة بالتجزئات لتتلوها بعد ذلك تلك
املتواجدة خارج التجزئات،كما قامت بعمليات التحسيس ،و اإلعالنات و اإلشهار لتوعية املواطنني بضرورة إيداع إقرارات
مالكي أو حائزي األراضي املعفاة مؤقتا من هذا الرسم و نؤكد في هذا الصدد على العمل بكل الوسائل البشرية و الفنية
من أجل التغلب على هذه الوضعية و القيام بتسريع لعمليات اإلحصاء في الوقت احملدد طبقا للمساطر املعمول بها،
كما أننا لم نتوفر حلد اآلن على إحصاء شامل ملدينة تامنصورت نظرا لعدم توفرنا على التصاميم الضرورية لذلك وكذا
لعدم توصلنا بلوائح جميع املستفيدين على اختالف أنواعهم والتي تضم جميع املعلومات الضرورية والالزمة إلجناز هذا
اإلحصاء  ،وفي هذا الباب فقد راسلنا شركة العمران تامنصورت قصد متكيننا من احلصول على معلومات حول البقع
التي مت بيعها من طرف شركة العمران وتلك التي الزالت بحوزتها وكذا احلصول على جميع تصاميم مدينة تامنصورت
والتي تخص جميع األشطر من  1إلى  ، 8لكن دون رد وال جواب  ،كما أننا عاودنا املراسلة عبر تذكير في األمر لكن دون
جدوى  ،وفي غياب وجود هذه الالئحة العامة وكذا التصاميم املوقعية والطبوغرافية فإنه يتعذر علينا البدء في القيام
بعملية اإلحصاء والتحيني .
ويجري اآلن تذليل هذه الصعوبة بعد طرح اجلماعة لطلب عروض أثمان لتطعيم مصلحتي الوعاء الضريبي واملداخيل
ببرنامج معلوماتي مزود بأحدث التطبيقات احملاسباتية إلدخال املعطيات املتعلقة بالرسوم التي تستخلصها اجلماعة
السيما الرسم املفروض على األراضي غير املبنية،ومعاجلتها بطريقة تضمن السرعة والفعالية والنجاعة .
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6 .6الرسم على عمليات جتزئة األراضي
ضياع مبالغ مالية مهمة نتيجة عدم قيام اجلماعة باحتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي
فعن عملية احتساب الكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي ،جتدر اإلشارة إلى أن مختلف الذين يقومون بعمليات
التجزئة باجلماعة قد قاموا بوضع إقرار بالكلفة التقديرية لألشغال املراد اجنازها كما تنص على ذلك املادة  62من القانون
 47-06للجبايات احمللية،فيما أن البعض األخر وضع إقرار بالتكلفة النهائية لألشغال  ،وأمام عدم توفر اجلماعة على
مصلحة خاصة للتتبع واملراقبة للتأكد من التكلفة احلقيقية لألشغال ،فان مصلحة وكالة املداخيل تكتفي بطلب
شهادة إدارية من إحدى مكاتب الدراسات املعتمدة تبني مجموع التكلفة احلقيقية لألشغال املنجزة،ودلك بعد انتهاء
األشغال كما ورد في املادة  63من قانون  47-06للجبايات احمللية ،ومبا أن اجلماعة ال تتوفر على مهندس أو مصلحة للتأكد
من جدية تلك الشواهد  ،تبقى اجلماعة مجبرة على اعتمادها كوثيقة تبرير،ومبا أن التقرير جاء فيه أن متوسط كلفة
املتر املربع اجملهز ،تبلغ ( 200.00مائتني) درهم ،فان مصلحة املداخيل ستعتمد مستقبال على هذا السعر كمرجع في
احتساب التكلفة اإلجمالية لألشغال ومختلف عمليات التجهيز ،كما التمسنا تطعيم املصالح ذات الصلة باطارجبائي
متخصص وثالث مهندسني في التعمير والهندسة املدنية واألشغال التقنية لتجاوز مثل هذه اإلشكاالت غير املقصودة.
()...
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اجلماعة القروية املنابهة
)عمالة مراكش(
أحدثت اجلماعة القروية املنابهة سنة  ،1963وكانت تعتبر مركز منجم «قطارة» قبل أن يتوقف العمل بهذا األخير .وتقع
اجلماعة داخل النفوذ الترابي جلهة مراكش تانسيفت احلوز ،وقدر عدد سكانها سنة  2010بحوالي  11.567نسمة .وبلغ
مجموع املداخيل سنة  2012حوالي  7.562.077,44درهم مثل فيها منتوج كراء األسواق نسبة  ،% 61وحصة منتوج
الضريبة على القيمة املضافة نسبة  ،%17فيما بلغت نفقاتها برسم نفس السنة  6.397.087,68درهم شكلت فيها
نفقات املوظفني نسبة .%71

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .التخطيط و التدبير اإلداري
 1 .1مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
قامت اجلماعة القروية املنابهة بإعداد اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة  2016-2011كما تنص على ذلك املادة  36من
امليثاق اجلماعي .وقد متت املصادقة على اخملطط من طرف اجمللس اجلماعي في دورة فبراير  .2011وبهذا اخلصوص مت تسجيل
املالحظات التالية:
اعتماد اخملطط اجلماعي للتنمية على موارد ذاتية محدودة ومساهمات خارجية غير مضبوطة
في هذا اإلطار ،ظلت مساهمة اجلماعة في متويل املشاريع املدرجة باخملطط ضعيفة ،إذ لم تتجاوز نسبة  % 8من
التكلفة اإلجمالية جملموع املشاريع ،كما لوحظ اعتماد اخملطط على متويالت خارجية غير مضمونة وغير مضبوطة في
غياب اتفاقيات شراكة لتمويل هذه املشاريع ،وكذا في غياب دراسات بخصوص حتديد كلفتها ؛
عدم اعتماد اخملطط كمرجع خالل اختيار املشاريع أثناء مناقشة برمجة الفائض السنوي
هذا اإلجراء يجعل من اخملطط وثيقة غير مفعلة ،كما أن تضمني اخملطط ملشاريع هيئات أخرى يحول دون التحكم في
برمجتها وإجنازها ؛
عدم القيام بتتبع تقدم تنفيذ اخملطط
بالرغم من مصادقة اجمللس اجلماعي على اخملطط منذ سنة  ،2011لم تعمد اجلماعة إلى تقييم ومراجعة نسبة إجناز
املشاريع املدرجة به ،حيث لوحظ خالل عملية املراقبة غياب وثائق كفيلة بتحديد حصيلة تنفيذ اخملطط وبالتالي عدم
اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتدارك النقائص التي عرفتها فترة اإلعداد.
عالقة مبا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية:
— —العمل على إبرام اتفاقيات شراكة من أجل ضبط مساهمات مختلف الشركاء في متويل املشاريع املدرجة في
اخملطط اجلماعي أثناء مرحلة إعداده ؛
— —اعتماد اخملطط اجلماعي كمرجع أساسي خالل البرمجة السنوية للمشاريع ؛
— —احلرص على التتبع الدوري لوثيرة إجناز مختلف املشاريع التنموية ووضع مؤشرات لذلك.
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2التنظيم والتدبير اإلداريني
اعتماد هيكل تنظيمي غير مصادق عليه وغير مفعل

تتوفر اجلماعة القروية املنابهة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية ،خالفا ملا تنص عليه
املادة  54مكرر من امليثاق اجلماعي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهيكل التنظيمي املعتمد غير مفعل وتشوبه النقائص
التالية:
— —غياب بعض املصالح املهمة من قبيل املكتب اجلماعي للوقاية الصحية ومصلحة احملاسبة ومصلحة املشتريات
ومصلحة األرشيف ؛
— —اعتماد وكالة املصاريف كمصلحة مستقلة ،علما بأن هذه األخيرة تقوم في الواقع مبهام مصلحة املشتريات
واحملاسبة ؛
— —عدم ضبط وتسجيل املراسالت الداخلية مبصلحة كتابة الضبط مما يحول دون حتديد املسؤوليات وتتبع مآل امللفات.
وعليه ،فإن اجمللس اجلماعي مطالب بتحسني التدبير والتنظيم اإلداري مبا يجعله يستجيب ملعايير الفعالية
والفصل بني املهام ،وتعزيز آليات املراقبة الداخلية.
تضخم نفقات املوظفني باملقارنة مع باقي النفقات
تتوفر اجلماعة القروية املنابهة على  56موظفا وعونا ،وهو ما جعل نفقات املوظفني تبلغ  4.379.454,97درهم سنة ،2012
بزيادة  % 15,37عن سنة  .2011وقد بلغت نسبة هذه النفقات من إجمالي املصاريف اجلارية خالل نفس السنة .% 82,47
وتتميز هذه النفقات بعدم قابليتها للتقليص ،وكذا بتطورها من سنة إلى أخرى نتيجة الترقيات وتسوية الوضعيات
القانونية خملتلف فئات املوظفني.
غياب بعض التخصصات بالرغم من ارتفاع عدد املوظفني
في هذا اإلطار لوحظ ما يلي:
— —افتقار اجلماعة لبعض التخصصات التقنية منها  :تقني كهربائي وتقني املعلوميات وتقني ميكانيكي ؛
— —بالرغم من توفر اجلماعة على عدد مهم من األعوان ( 16عونا) باملصلحة التقنية فإن مرفق جمع النفايات املنزلية
يتكلف به أحد املواطنني مقابل مساهمات مادية من طرف السكان.
توزيع غير متكافئ للموظفني واألعوان بني مختلف املصالح
يتضح هذا التوزيع غير املتكافئ من خالل وجود موظف واحد بكل من وكالة املداخيل ومصلحة املمتلكات ومصلحة
التنمية القروية ومصلحة العمل االجتماعي ،بينما تتوفر مصالح أخرى على عدد هام من املوظفني واألعوان كما هو
الشأن بالنسبة ملصلحة احلالة املدنية التي يبلغ عدد املوظفني بها اثني عشر موظفا واملصلحة التقنية مبجموع سبعة
عشر موظفا وعونا ،مع العلم أن هناك اثني عشر موظفا موضوعني رهن إشارة إدارات أخرى.
عالقة مبا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ ما يلي:
— —إعادة توزيع املوظفني بالشكل الذي يضمن التوازن بني جميع مصالح اجلماعة حسب احلاجة ؛
— —إعطاء األولوية للتكوين املستمر خصوصا في اجملاالت التي تعاني فيها اجلماعة من نقص في التخصصات.
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ثانيا .تدبيراملداخيل
من خالل مراقبة تدبير املداخيل باجلماعة القروية املنابهة ،لوحظ ما يلي:
عدم وفاء املكترين بواجبات الكراء في التاريخ احملدد بعقود الكراء
لوحظ تأخر املكترين في الوفاء بواجبات الكراء املترتبة في ذمتهم ،مما ينتج عنه تراكم متأخرات يصعب استخالصها
فيما بعد .فقد بلغ مجموع متأخرات واجبات الكراء ،غير املتكفل بها من طرف احملاسب العمومي ،إلى حدود نهاية شهر
مارس  2013مبلغ  15.867,00درهم ،علما أن البند الثالث من عقود كراء احملالت املتواجدة مبركز قطارة يقضي بأداء الواجب
الشهري قبل اليوم اخلامس من كل شهر ،وأن البند الرابع يقضي على أنه في حالة عدم أداء واجبات كراء شهرين متتاليني
يلغى العقد بدون سابق إشعار ،كما أن عقود إيجار احملالت التجارية الواقعة بالسوق األسبوعي «أحد املنابهة» تلزم
املستغل في فصله السابع على أداء واجبات اإليجار خالل اخلمسة أيام األولى من كل شهر ،األمر الذي ال يتم احترامه من
قبل املكترين في غياب أي تدخل من قبل اجلماعة لفرض احترام التزامات املكترين املبينة بعقود الكراء.
باإلضافة إلى ذلك مت تسجيل عدم استخالص واجب الكراء املتعلق بالدكانني رقم  2و 4برسم سنة  2012إال بتاريخ
 ،2013/03/18أي بعد مرور  15شهرا عن تاريخ االستحقاق ( يناير ، )2012علما بأن عقد الكراء يلزم املكتري بأداء واجب
الكراء قبل اخلامس من كل شهر حتت طائلة فسخ العقد.
على ضوء ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الزجرية الواردة في عقود الكراء في حال عدم
احترام االلتزامات التعاقدية.
عدم اعتماد املدة الفعلية ملكوث العربات والدراجات في احملجز عند احتساب الرسم
يعتمد وكيل املداخيل في تصفية رسم احملجز على املدة الواردة في «أمر السحب من احملجز» الصادر عن الضابطة
القضائية والتي تفوق في بعض األحيان املدة الفعلية التي مكثت فيها العربة أو الدراجة في احملجز اجلماعي ،إذ بلغ الفارق
بني املدة الواردة في األمر بالسحب واملدة الفعلية للمكوث ،في بعض احلاالت ،عشرة أيام مت احتساب مقابلها من الرسوم
دون أن تكون العربة فد مكثت فعليا باحملجز املدة املؤدى عنها ،وهو ما يخالف مقتضيات املادة  66من القانون رقم 30.89
احملدد للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها التي تعتمد املدة الفعلية للمكوث كأساس في تصفية الرسم.
وعليه ،يتعني السهر على اعتماد املدة الفعلية ملكوث العربات والدراجات كأساس الحتساب رسم احملجز.
إعفاء شركة «اتصاالت املغرب» من أداء واجبات استغالل قطعتني أرضيتني لوضع الهوائيات
عكس باقي شركات االتصاالت ،عمدت شركة «اتصاالت املغرب» إلى استغالل القطعتني املقيدتني حتت رقمي  14و15
بسجل املمتلكات اخلاصة للجماعة دون أداء الواجبات القانونية .وجتدر اإلشارة إلى أن شركة أخرى لالتصاالت تؤدي سنويا
مبلغ  35.000,00درهم مقابل استغالل قطعتني أرضيتني تابعتني للجماعة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات القانونية في حق الشركة املذكورة بهدف تسوية
الوضعية القانونية واملالية جتاه اجلماعة.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
 1 .1املمتلكات العقارية
لقد سجل اجمللس اجلهوي للحسابات عدم قيام اجلماعة بتسوية الوضعية القانونية للعديد من املمتلكات العقارية
اجلماعية ،ذلك أن اجلماعة تستغل أراضي جيشية أقامت عليها مجموعة من بناياتها وجتهيزاتها دون القيام بتسوية
وضعيتها القانونية .ويتعلق األمر مبقر اجلماعة ( 1450م ،)²ومجزرة سوق حد املنابهة( 260م )²واحملجز اجلماعي( 950م)²
وسوق احد املنابهة( 03هكتار 94آر 42سنتيار) وسوق اجلمعة ( 02هكتار 62آر) ومستودع سيارات اجلماعة( 75م.)²
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وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبواصلة اجلهود من أجل تسوية الوعاء العقاري للجماعة ملا لذلك من أثر
بالغ على االستثمار احمللي.

 2 .2املمتلكات املنقولة
سجل اجمللس اجلهوي للحسابات ما يلي:
اختالالت في تدبير اخملزن اجلماعي
ورد في محضر جرد املتالشيات املؤرخ في  27يونيو 2010أن الغاية من هذه العملية هو تنظيم أحسن للمخزن اجلماعي،
مما سيساعد على استغالله بطريقة أفضل ،غير أنه لوحظ خالل القيام بعملية املراقبة ما يلي:
— —غياب دفاتر وسجالت كفيلة بتدوين وتوثيق ثم تتبع دخول وخروج املواد املودعة باخملزن؛
— —عدم القيام بجرد دوري حملتويات اخملزن؛
— —غياب وصوالت تسليم املواد املودعة به؛
— —عدم حتديد املصلحة املكلفة باإلشراف على اخملزن ،بحيث لوحظ تعدد املتعاملني مع العون املكلف بحراسته؛
— —احتواء اخملزن ،باستثناء بعض املصابيح التي الزالت لم تستعمل بعد ،على متالشيات من طبيعة مختلفة عبارة
عن أدوات مكتبية ومكيفات مستعملة وإطارات مطاطية مستعملة وأفرشة إسفنجية وكذا كميات من الوقود
يتم وضعها في قنينات؛ كما يتم استعمال هذا اخملزن إليداع الدراجات احملجوزة وهذا ما يتنافى مع معايير السالمة
الالزمة في اخملزن.
اختالالت في مسك سجل اجلرد
لوحظ من خالل االطالع على سجل اجلرد ما يلي:
— —وجود نواقص في سجل اجلرد ،تتمثل في كون بعض أرقام اجلرد غير متسلسلة وبعض خانات اجلرد ال تتضمن
املعلومات الضرورية من قبيل أماكن تواجد العتاد ومآله؛
— —عدم تسجيل أرقام اجلرد على العتاد املعني وهو ما ال يساعد على معرفة أماكن تواجده.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ اإلجراءات التالية:
•احلرص على مسك سجل جرد شامل ومضبوط ومحني جلميع املقتنيات مع العمل على تعبئة جميع
اخلانات على مستوى السجل اجلديد مبا فيها تلك اخلاصة مبآل العتاد ؛
•السهر على جتهيز وتنظيم للمخزن ،ومراعاة معايير السالمة وذلك بعزل املواد القابلة لالشتعال في
مكان خاص بعيدا عن املواد األخرى.

رابعا .تدبير النفقات
باستثناء الصفقة التي أبرمتها اجلماعة في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية من أجل إجناز مدرسة ،اقتصرت
اجلماعة خالل الفترة الفاصلة ما بني  2009-2012في تنفيذ طلبياتها على سندات الطلب.

1 .1تدبير استهالك الهاتف
تتوفر اجلماعة القروية املنابهة على واحد وعشرون خطا هاتفيا موزعة بني إحدى عشر مستشارا من ضمنهم رئيس اجمللس
وعشرة موظفني ،وبلغت مجموع فواتير االستهالك السنوي  48.602,90درهم خالل سنة  2012ومجموع االعتمادات
املفتوحة بامليزانية مبلغ  50.000,00درهم.و قد لوحظ في هذا اإلطار مبالغة اجلماعة في استهالك خدمة الهاتف و عدم
تسوية الدين املتعلق بهذه اخلدمة لشركة «ميديتل» ،حيث قامت اجلماعة بتاريخ  2010/ 05/ 24بأداء مبلغ 15.208,98
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درهم بواسطة سيمات (وصل رقم )3A0079092 :لفائدة هذه الشركة .ويعتبر هذا األداء ،الذي كان يهم مستحقات
االستهالك اخلاصة بشهر دجنبر  2009وخمسة أشهر من سنة  ،2010الوحيد لفائدة هذه الشركة كما يبرز ذلك طلب
فسخ العقدة املرسل من طرف رئيس اجلماعة بتاريخ  2011/ 02/ 01واملؤشر عليه من طرف الشركة في .2011/02/14
بعد ذلك ،قامت شركة «ميديتل» بإرسال مبلغ الدين الباقي بذمة اجلماعة و املقدر بحوالي  124.167,16درهم واملتعلق
باستهالك خطني هاتفيني عن الفترة املمتدة من شهر أبريل  2010إلى غاية شهر ماي  .2011آما أن اجلماعة لم تؤد
مابذمتها جتاه الشرآة إلى غاية نهاية شهر مارس  . 2013وترفض مصاحلها ،أداء مبالغ مستحقات استهالك الفترة
الالحقة لتاريخ طلب فسخ العقدة الذي قدم في  2011/ 02/ 01واملقدرة بحوالي  75.633,90درهم.

2 .2تدبير استهالك الكهرباء
سجل في هذا الباب ما يلي:
غياب تتبع استهالك الكهرباء وأداء غرامات عن التأخير في األداء
عرفت فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية من طرف اجلماعة القروية املنابهة ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة ما بني 2009-
 ،2012إذ جتاوز مبلغ االستهالك مجموع االعتمادات املرصودة لهذا الغرض ،ذلك أن االستهالك السنوي لسنة 2009
بلغ  219.136,00درهم في حني أن االعتمادات املرصودة كانت في حدود  170.000,00درهم .وبخصوص سنة  2010بلغ
االستهالك السنوي مبلغ  192.012,00درهم في حني أن االعتمادات املرصودة كانت في حدود  180.000,00درهم.
ونظرا لتجاوز مبلغ االستهالك ملبلغ االعتمادات املفتوحة في امليزانية خالل السنة ،يتم أداء مستحقات السنة خالل
السنة املوالية لالستهالك ،وهذا ما ينتج عنه تأخر اجلماعة في أداء ما بذمتها مما يعرضها إلمكانية حرمانها من التزود
بالكهرباء وكذا حتملها لغرامات التأخير .وفي هذا الصدد ،يتضح من خالل رسائل املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
والكهرباء بشأن اإلعذار عن األداء لتفادي قطع التيار الكهربائي الناجت عن عدم أداء الفواتير اخلاصة بالربع األخير من سنة
 2009والربع الثاني من سنة  ،2010أن اجلماعة أدت على التوالي مبلغي  1.376,00درهم و 2.537,00درهم كغرامة تأخير.
حتمل اجلماعة ملصاريف استهالك الكهرباء بدار الشباب خالفا لبنود االتفاقية
خالفا ملا جاء في االتفاقية رقم  07/47/Rاملؤرخة في  2007 /02 /22واملبرمة بني والية جهة مراكش تانسيفت احلوز
ومندوبية اإلنعاش الوطني واجلماعة القروية املنابهة وكتابة الدولة املكلفة بالشباب ،لوحظ أن اجلماعة تتحمل مصاريف
استهالك الكهرباء اخلاصة بدار الشباب (عقدة االشتراك رقم )1418138 :عوض مندوبية كتابة الدولة املكلفة بالشباب،
إذ تنص املادة  4من نفس االتفاقية فيما يتعلق بالتزامات األطراف ،أن تتكلف اجلماعة بإجناز أشغال ربط دار الشباب
بشبكة املاء والكهرباء والتطهير السائل ،بينما تتحمل مندوبية كتابة الدولة املكلفة بالشباب مصاريف استهالك املاء
والكهرباء والهاتف.
وتقدر التكاليف املتحملة من طرف اجلماعة بهذا اخلصوص ،خارج بنود االتفاقية ،مببلغ  13.183,75درهم عن الفترة
املمتدة ما بني  2009و ،2012علما أنه لم يتم احتساب مصاريف الربع الثالث من سنة  ،2011نظرا لعدم توفر مصالح
اجلماعة على املعلومات اخلاصة بها.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتتبع استهالك الهاتف والكهرباء والعمل على عقلنة االستهالك؛
— —احلرص على أداء الفواتير داخل آجال استحقاقها لتفادي غرامات التأخير ؛
— —عدم جتاوز االعتمادات املفتوحة بامليزانية وتفادي اإلفراط في االستهالك ؛
— —التقيد ببنود االتفاقيات املبرمة مع باقي الشركاء أو العمل على تعديلها مبوافقة اجمللس اجلماعي.
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خامسا .البيئة والصحة العمومية
في هذا اجملال ،مت تسجيل املالحظات التالية:
عدم اتخاذ اجلماعة إلجراءات من شأنها احلد من التأثيرات احملتملة للنفايات املعدنية الناجمة عن
مخلفات منجم قطارة
تعد اجلماعة القروية املنابهة مركز منجم قطارة الذي امتد استغالله بني سنة  1964و سنة  ،1982ونتج عن هذا
االستغالل نفايات معدنية قدرت حسب وثيقة أعدت من طرف مصالح اجلماعة باالعتماد على دراسات أكادميية أجريت
باملوقع ،بحوالي ثالث ماليني طن موزعة على حوالي  16هكتار .وأثناء فصل الشتاء حتدث تفاعالت كيميائية في املوقع
ينتج عنها حدوث تصريف احلامض املعدني الذي يتشكل نتيجة لذلك ،ويشكل هذا احلامض تهديدا للبيئة وكذا لإلنسان
من خالل تأثيره السلبي على املياه السطحية وتسربه داخل الفرشة املائية.
في هذا الصدد ،وبالرغم من التأثيرات البيئية والصحية احملتملة لهذه النفايات ،لوحظ عدم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن
من طرف اجلماعة ،خصوصا وأن اجمللس اجلماعي صادق على مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة خالل دورة
يوليوز.2010
عدم تشغيل محطة معاجلة املياه العادمة
وقعت اجلماعة القروية املنابهة ووكالة احلوض املائي لتانسيفت اتفاقية شراكة (غير مرقمة وغير مؤرخة) تهدف إلى إجناز
برنامج جتهيز قطاع التطهير السائل باجلماعة ،عبر إحداث محطة ملعاجلة املياه العادمة ،غير أن معاينة املنشأة يفيد
بعدم تشغيلها و ربطها بشبكة التطهير السائل.
وبالرجوع إلى االتفاقية ،ينص الفصل اخلامس منها على ما يلي :تلتزم وكالة احلوض املائي لتانسيفت بتوفير  2,2مليون
درهم إلجناز محطة للمعاجلة وحتيني الدراسة املنجزة من طرف اجلماعة وتتبع املشروع والسهر على إجناحه .في حني
تلتزم اجلماعة بتسليم الدراسة املتعلقة باملشروع إلى وكالة احلوض املائي وإجناز شبكة التطهير باملركز وتتبع املشروع
خالل فترة اإلجناز وتوفير املساحة الضرورية إلجنازه وتدبيره املشروع بعد إجنازه وحراسة احملطة وتوفير مبلغ املساهمة في
املشروع والذي يقدر ب  1,1مليون درهم.
وارتباطا بالتزامات اجلماعة ،فقد اقتنت اجلماعة القطعة األرضية التي أقيمت عليها املنشأة ،وسددت على إثر ذلك
مبلغ  255.000,00درهم لفائدة املتصرفني في األرض موضوع املشروع ،غير أنه لم تتم تسوية الوضعية القانونية لهذه
القطعة األرضية و لم يتم أداء ثمنها بالكامل ،كما أنه لم يتم أداء مبلغ املساهمة في املشروع املشار إليه أعاله ؛
كما أنه و خالفا اللتزام اجلماعة املرتبط «بإجناز شبكة التطهير باملركز» ،الزال مركز اجلماعة يعتمد على شبكة للتطهير
السائل يعود إجنازها إلى فترة استغالل منجم قطارة (مت وقف استغالل منجم قطارة خالل سنة  .)1982وفي إطار تنفيذ
االتفاقية في بندها املتعلق» بإجناز شبكة التطهير السائل باملركز» ،قامت اجلماعة عوض ذلك بأشغال ربط بعض األحياء
بالشبكة السالفة الذكر بواسطة سندات طلب بغالف مالي يقدر مببلغ  343.884,00درهم عن الفترة املمتدة من سنة
 2009إلى  .2012وقامت اجلماعة باإلضافة إلى ذلك بأشغال تنقية شبكة التطهير عبر سندات الطلب مببلغ 14.400,00
درهم خالل سنتي  2010و.2012
و من جهة أخرى ،لوحظ أثناء املعاينة غياب حراسة محطة املعاجلة كما هو منصوص عليه في االتفاقية ،وكذا عدم
ربطها بشبكة الصرف الصحي ،علما أن اجلماعة قامت بإدراج مشروع «ربط محطة معاجلة املياه العادمة بالكهرباء»
ضمن مخطط التنمية اجلماعي  2016-2011بتكلفة قدرها  80.000,00درهم ومقررة برسم سنة  ،2013وهو ما لم تتم
برمجته في ميزانية .2013
و عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —اإلسراع بإجناز شبكة للتطهير السائل باملركز وربط جميع األحياء بالشبكة؛
— —الرفع من فعالية وجناعة تدخالت اجلماعة في مجال إصالح اجملاري ؛
— —العمل على ربط محطة املعاجلة بالكهرباء واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشغيلها وتوفير احلراسة لها.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للمنابهة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .التخطيط والتدبير اإلداري
1 .1مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
كان الهدف من وضع مخطط التنمية اجلماعي هو ،من جهة ،التقيد باملقتضيات القانونية ،ومن جهة أخرى ،برمجة
وتخطيط مختلف تدخالت اجلماعة وفق جدولة معينة.
لقد متت املصادقة على اخملطط اجلماعي للتنمية سنة  2011خالل دورة اجمللس العادية لشهر فبراير .و مت احترام جميع
املراحل املسطرية والتشاركية إلجنازه.
وقد مرت حلد اآلن حوالي سنة ونصف على اعتماده .ورغم هذه املدة القصيرة ،وكذا ضعف اإلمكانيات الذاتية ’فقد
استطاعت املصالح اجلماعية تنفيذ نسبة ال بأس بها من املشاريع املسطرة.
وحترص املصالح اجلماعية ’وخصوصا اللجنة التقنية التي سهرت على إعداد اخملطط وكذا اللجان الدائمة باجمللس على
احترام األولويات املسطرة باخملطط .ومنذ اعتماد هذا اخملطط ،لم تقم املصالح اجلماعية إال ببرمجة واحدة للمشاريع
اجلديدة ،وهي تلك املتعلقة بالفائض احلقيقي عن سنة  ،2011وفي انتظار باقي النتائج األخرى املتعلقة بالفائض احلقيقي،
سنسهر على حتسني نسبة تنفيذ اخملطط .وقبل ذلك سيتضمن جدول أعمال الدورة العادية املقبلة نقطة تهم تقييم
اخملطط اجلماعي ودراسة نسبة تنفيذه.

2 .2التنظيم والتدبير اإلداريني
على ضوء املالحظات املثارة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات ،فقد مت تعديل وحتيني الهيكل التنظيمي إلدارة اجلماعة
ليصبح على الشكل التالي:
•مصلحة التعمير :وتتفرع إلى ثالثة مكاتب:
— —مكتب رخص اإليصاالت االجتماعية؛
— —مكتب الدراسات والبناء؛
— —مكتب رخص البناء وزجر اخملالفات؛
•املصلحة التقنية  :وتتفرع إلى املكاتب التالية :
— —مكتب إعداد وتتبع الصفقات وسندات الطلب؛
— —مكتب املمتلكات اجلماعية؛
— —مكتب املساحات اخلضراء؛
— —مكتب التزيني والنظافة؛
•مصلحة املالية وامليزانية :وتتفرع إلى:
— —مكتب وكالة املداخيل؛
— —مكتب امليزانية واحلواالت؛
— —مكتب إعداد امليزانية واحلساب اإلداري؛
— —مكتب تتبع وضعية املوظفني؛
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•مصلحة احلالة املدنية وتتفرع إلى:
— —مكتب احلالة املدنية والشواهد اإلدارية؛
— —مكتب تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها؛
•مصلحة العمل االجتماعي وتتكون من:
— —مكتب التواصل مع اجملتمع املدني؛
— —مكتب التنشيط الثقافي والرياضي؛
وفيما يتعلق باملراسالت الداخلية ،فإن اإلدارة اجلماعية تعتمد ،وكما وقف على ذلك أطر اجمللس اجلهوي للحسابات ،على
سجل املراسالت الداخلية الذي يوقع فيه رئيس املصلحة أو املكتب املتسلم للرسالة أو اإلرسالية بعدما يتم ضبطها
بسجل الواردات.
كما أن مصالح اجلماعة ،اعتمدت باملوازاة مع التعديل الذي عرفته هيكلة اإلدارة اجلماعية ،املراسلة الداخلية بغية حتديد
املسؤوليات وتقوية املراقبة الداخلية وحتسني املردودية وجودة اخلدمات املقدمة للمواطن.
ولعل من بني املعيقات التي تقلل وحتد من املشاريع االستثمارية باجلماعة ،ارتفاع نفقات املوارد البشرية باجلماعة ،والتي
تعرف بعدم قابليتها للتقليص ،بل إنها تزداد سنة بعد سنة .ومن أجل تخفيض نسبة هذه النفقات مقارنة مع مداخيل
اجلماعة ،هناك استثمارات أجنزت وستنجز في أهم املوارد الذاتية للجماعة (السوقني األسبوعيني) من أجل تثمينهما
والرفع من قيمتهما اإليجارية ،كعملية توسيعهما وجتديد بناء اجملزرتني .وكذا الزيادة في بعض حقوق وواجبات الدخول
لألسواق اجلماعية من خالل تعديل القرار اجلبائي للجماعة.
وينتظر أن تعرف مدا خيل السنة املالية  2013حتسنا ملموسا باملقارنة مع السنوات السالفة.
وال تفكر املصالح اجلماعية في الوقت الراهن في توظيفات جديدة ،رغم احلاجة إليها ،وذلك حفاظا على التوازنات املالية
للجماعة .

ثانيا .تدبير املداخيل
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن املصالح اجلماعية تعتمد ،أثناء استخالصها لواجبات كراء املمتلكات اجلماعية ،إلى
جانب التهديدات القانونية من قبيل الفسخ والغرامات اجلزائية ،طرقا مرنة تتسم بالودية .هدفها األول في ذلك هو
االستخالص وتفادي الوقوع في بعض األخطاء التي قد تكلف اجلماعة مصاريف وخسائر هي في غنى عنها .صحيح
هناك بعض احلاالت الشاذة (حالة أو حالتني) ،والتي نفكر مليا في عرض نوازلها على القضاء بعد أن نستنفد طرقنا
ونيأس من استخالص ما بذمتهم.
وبخصوص املدة الفعلية ملكوث العربات والدراجات في احملجز عند احتساب الرسم ،فقد حسم في املوضوع وأعطيت
تعليمات صارمة للمسؤولني عن احملجز من أجل عدم التكرار.
وفيما يتعلق بشركة «إ.ا» ،فإن مصالح هذه اجلماعة ستكاتب في مرحلة أولى مسؤولي الشركة قبل أن تعمد إلى طرح
القضية على القضاء ليقول كلمته.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1املمتلكات العقارية
فعال فاجلماعة تتصرف في مجموعة من األراضي ،والتي شيدت عليها مشاريع ،وذلك عن طريق احليازة؛ نظرا ألن هذه
املشاريع تستغل عقارات تابعة ألراضي «اجليش» .وقد قامت اجلماعة مبجموعة من اإلجراءات األولية كتحديد هذه
املمتلكات واتخاذ مقرر من قبل اجمللس يوصي باتخاذ ما يلزم لتسوية وضعية العقارات التي تتصرف فيها اجلماعة .
وسنواصل إن شاء اهلل هذه اإلجراءات.
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2 .2املمتلكات املنقولة
بناء على مذكرة مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،قامت املصالح اجلماعية مبجموعة من اإلجراءات التي تصب في
اجتاه إعادة تنظيم وحسن تسيير اخملزن اجلماعي .وذلك بتخصيص سجل خاص بجميع عمليات اخملزن وتعيني مساعد
تقني أخر للعمل مبعية املوظف املكلف.
كما قامت املصالح اجلماعية بترتيب محتويات اخملزن والتخلص من املتالشيات .باإلضافة إلى تسجيل أرقام اجلرد على
جميع العتاد املضمن بسجل اجلرد وحتديد املكتب املتواجد به.

رابعا .تدبير النفقات
1 .1تدبير االستهالك املرتبط بالهاتف
تتوفر اجلماعة فعال على  22خطا هاتفيا وقد اعتمدت املصالح اجلماعية أثناء االنخراط الصيغة الدنيا من عرض شركة
االتصاالت واملتضمنة ل  05ساعات من املكاملات بكلفة شهرية تصل إلى  179درهم .أما بخصوص املشكل مع شركة
االتصاالت «م» ،فإن مصالح اجلماعة في انتظار توصلها بالفوترة احلقيقية عن فسخ العقد بعد مرور  12شهر من
االنخراط والواردة شروطه في كناش التحمالت اخلاص بالوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت .كما أنها تبقى مستعدة ألداء
ما بذمتها.

2 .2تدبير استهالك الكهرباء
إن االرتفاع الذي عرفته فاتورة استهالك الكهرباء مابني سنوات  2009و 2012راجع باألساس إلى إضافة عدادات أخرى
للكهربة العمومية ببعض الدواوير التي لم تكن مستفيدة ،أو استفادتها مؤخرا من الشبكة الكهربائية .ونذكر منها
دوار« :سوق جمعة قطارة» ودواوير ا»حلركات»« ،مريس الرماد»« ،عزيب الصفصافة» وسوق «األحد» .إضافة إلى تغيير قوة
عداد اجلماعة من  2فيل إلى  04فيل.
وبخصوص التأخير في أداء فواتير الكهرباء الذي يحصل في بعض األحيان ،فإنه راجع باألساس إلى تأخر توصل مصاحلنا
بسيمات األداء .وقد لوحظ مؤخرا عدم تكرار هذا التأخير.
أما بخصوص حتمل مصاريف استهالك الكهرباء بدار الشباب «بقطارة» خالفا ملضمون االتفاقية ،ونظرا ألهمية املرفق
والدور الذي يلعبه ،فإن هذا اجمللس سينظر قريبا في مضمون االتفاقية املذكورة.

خامسا .البيئة والصحة العمومية
لقد بذلت املصالح اجلماعية رغم ضعف مواردها املالية ،مجهودات كبيرة جللب هذا النوع من االستثمارات (املشروع
النمودجي حملطة معاجلة النفايات بقطارة) ،والذي تدخلت فيه مجموعة من الفعاليات احمللية واإلقليمية .وننتظر من
هذه املنشأة الكثير .ولذلك فمن املنتظر أن تنظم اجلماعة اجتماعا مبقر اجلماعة حتضره إلى جانب ممثلي احلوض املائي
لتانسيفت ممثلي جامعة القاضي «عياض» الذين تبنوا الدراسة املعنية .وذلك لتدارس املشاكل التي تعيق اشتغال
واستغالل هذه احملطة.
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اجلماعة القروية واحة سيدي ابراهيم
)عمالة مراكش(
تقع اجلماعة القروية واحة سيدي ابراهيم باجلهة الشمالية الغربية ملدينة مراكش مبنطقة النخيل ،ومييز هذه اجلماعة
محاذاتها ملدينة مراكش حيث يغطيها تصميم التهيئة املطبق بهذه املدينة ،ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب
يتكون من  17عضوا .وقد بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012ما مجموعه  12.510.259,47درهم.

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .تدبير املشاريع االستثمارية
في إطار تقييم املشاريع االستثمارية املنجزة ما بني سنتي  2008و ،2012مت تسجيل مجموعة من املالحظات همت بعض
االختالالت على مستوى إعداد املشاريع من دراسات قبلية وبرمجة وإبرام للصفقات ،وكذا على مستوى اإلجناز الفعلي
لهذه املشاريع.

1 .1مشروع إجناز مساحة خضراء
لوحظ في هذا اإلطار ما بلي:
ضعف البرمجة ودراسة اجلدوى
يتجلى هذا الضعف في عدم برمجة املشروع مبخطط التنمية وتعارضه مع حاجيات اجلماعة ،إذ ارتأت هذه األخيرة نتيجة
بناء مقر جديد لها ،التخلي عن هذا املشروع واستبداله بآخر بعد أن صرفت عليه مبالغ مالية مهمة.
سوء تقدير األهداف املتوخاة من املشروع
صرفت اجلماعة إلجناز هذا املشروع مبلغ  405.015,15درهم بواسطة سندات الطلب رقم  10/2010و 13/2011و،37/2009
وذلك مقابل إجناز سياج واقي حول املساحة اخلضراء على طول  250مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات
بالستيكية لري املساحة اخلضراء ،كما صرفت مبلغ  3.000,00درهم بواسطة سند الطلب رقم  4/2011بتاريخ 03/ 10
 2011/مقابل دراسة طبوغرافية ملوقع احلديقة .غير أنه لوحظ تالشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار
النخيل التي لم يتبق منها سوى  18نخلة من أصل  ،45علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ  3.400,00درهم حسب سند
الطلب.

2 .2مشروع القرية الرياضية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
الشروع في إجناز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
حصلت اجلماعة على املوافقة املبدئية إلجناز املشروع شريطة تسوية الوعاء العقاري .إال أنه ،وحتى حدود شهر أبريل
 ،2013لم تقم اجلماعة بتسوية الوعاء العقاري ذو الصكوك العقارية رقم /9212م و 8936/43و/26215م التابعة للملك
اخملزني ،مما نتج عنه تعثر في متابعة األشغال نتيجة تعارض رأي السلطة احمللية حول اجلزء من األرض الواجب تخصيصه
للمشروع.
منح الصفقة ملقاولة ال تتوفر على مؤهالت تقنية في بناء املركبات الرياضية
لوحظ من خالل فحص امللفني اإلداري والتقني املقدمني من طرف شركة « »V .Gنائلة الصفقة أن هذه األخيرة ال تتوفر
على أي كفاءات تقنية في بناء املالعب واملركبات الرياضية ،بحيث تبني أن اللجنة املكلفة بفتح األظرفة اعتمدت ،في
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قبول عرض الشركة املعنية ،على ملف تقني يضم فقط شواهد ممضاة من طرف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم
احلالي تخص قيامه ببعض األشغال والتوريدات القليلة بواسطة سند الطلب لفائدة اجلماعة.

 3 .3مشروع جتهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم  9قرب امللعب الرياضي الكبير ملراكش
لوحظ في هذا اجملال ما يلي:
استالم اجلماعة أشغال اإلعداد دون مطالبة الشركة املعنية بإصالح العيوب املسجلة على مستوى
أشغال التجهيز
بناء على مقتضيات املادة  68من كناش التحمالت العامة املطبقة على الصفقات العمومية ،فإن اجلماعة مطالبة بأن
توجه إلى اﻤﻟﻘﺎول ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻤﻟﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ أو اﻟﻌﻴﻮب
اﻤﻟﺴﺠﻠﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺠﺗﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،أو إﺳﺮاف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺠﺗﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻏﻴﺎر،
وذلك ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻤﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،كما أن املادة  6من كناش التحمالت اخلاصة بالصفقة رقم
 ،03/2010تلزم املقاول بإصالح جميع العيوب التي تطرأ على األغراس أو األشغال ،باإلضافة إلى ذلك حثت املادة  7من
نفس الكناش املقاول على استبدال األشجار واملغروسات امليتة حسب الشروط واملعايير املتعارف عليها .واملالحظ أن
اجلماعة أعلنت التسلم النهائي لألشغال بتاريخ  2012/ 01/ 30بالرغم من توفر عيوب على مستوى األغراس ،والتي مت
إثباتها بواسطة محضر معاينة مؤرخ في  ،2011/ 04/ 08أي قبل تاريخ التسلم النهائي لألشغال .ومعلوم  ،حسب املادة 8
من دفتر الشروط اخلاصة بالصفقة ،أن الشركة ملزمة بصيانة وسقي اجلزء األخضر من املشروع ثالثة أشهر كاملة بعد
إعالنها انتهاء أشغال التجهيز.
عدم حتقيق الهدف املتوخى من إجناز هذا املشروع بسبب غياب صيانة املساحة اخلضراء
تبني من خالل املعاينة امليدانية أن األغراس موضوع الصفقة عرفت تلفا كبيرا ،بحيث تناقص عددها بشكل ملفت ،وقد
تبني من خالل التحريات أن سبب تدهور املساحة اخلضراء يرجع باألساس إلى تهاون اجلماعة في إصالح وتشذيب األغراس
مما عرضها للضياع .وتبلغ قيمة األغراس التي ضاعت  223.541,00درهم.
عدم وفاء اجلماعة بالتزاماتها حسب اتفاقية الشراكة خللق وتدبير املركب االجتماعي بدوار بلعكيد
ال تتوفر اجلماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم على أي مرفق ذو طابع اجتماعي باستثناء املركب الذي بدأ إجنازه بناء على
اتفاقية شراكة بني اجلماعة واملندوبية اإلقليمية لإلنعاش الوطني لعمالة مراكش واملنسقية اجلهوية للتعاون الوطني
وجمعية املناهل للتربية والتكوين باجلماعة .وتهدف هذه االتفاقية املوقعة خالل سنة  2011إلى خلق مركز اجتماعي
لألم والطفل بدوار بلعكيد التابع للجماعة وتسييره من طرف املنسقية اجلهوي للتعاون الوطني .وقد أبرزت التحريات
أن هذا املركب الزال في طور األشغال الكبرى التي قامت بها املندوبية اإلقليمية لإلنعاش الوطني حيث خصصت
لألشغال الكبرى التي حتملتها مبلغ  926.320,35درهم،إال أن اجلماعة التي التزمت مبقتضى املادة اخلامسة من االتفاقية
ببناء حائط ومتويل األشغال التكميلية للمشروع بغالف مالي قدره  1.100.222.84درهم ،لم تف بهذه االلتزامات ،إذ
لم تخصص أي مبلغ مالي للقيام باألعمال التي التزمت بها ،ليبقى املشروع في طور األشغال الكبرى كما أثبتت ذلك
املعاينة امليدانية.2013.

4 .4اختالالت على مستوى الصفقة رقم  1/2012املتعلقة ببناء الطرق الرابطة بني اجلماعة وبعض
الدواوير
لوحظ في هذا اجملال ما يلي:
ضعف الدراسة القبلية للمشروع
طبقا ملقتضيات املادة  4من املرسوم رقم  2-89-284بتاريخ  30دجنبر  1998املتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا بعض مقتضيات مراقبتها ،يتعني على صاحب املشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة،
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حتديد بكل ما ميكن من الدقة ،املواصفات السيما التقنية منها ومحتوى األعمال املطلوبة .إال أن اجلماعة ،خالفا لذلك،
لم حترص على إجناز دراسات قبلية دقيقة ملكونات املشروع ،بحيث لم تباشر طلب إجناز دراسة جيوتقنية لألرض التي
استوعبت املشروع  ،ودراسة طوبوغرافية متكنها من حتديد أماكن وضع املنشآت الفنية وعددها ،وقد انعكس ذلك سلبا
على التقديرات املالية املوضوعة للمشروع ،والتي يتبني أنها لن تكون في حجم التكلفة احلقيقية لألشغال النهائية ما
دام أن املقاول قام بأشغال إضافية لم يتم تقديرها بكناش التحمالت.
تفاوت بني كميات األشغال الواردة باجلدول التفصيلي لألثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي
املؤقت رقم 1
لوحظ من خالل مقارنة كميات األشغال املدرجة باجلدول التفصيلي لألثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي
املؤقت رقم  ،1اختالف بنسبة كبيرة في الكميات نتيجة عدم توقع اجلماعة للعديد من املنشآت الفنية ،حيث صادف
املقاول بعض العوائق الطبيعية التي تطلبت أشغاال إضافية .و يعزى هذا األمر إلى غياب دراسة جيوتقنية وطبوغرافية
دقيقة .هذا وقد متت تصفية مبالغ تفوق تلك التي اتفق عليها في كناش التحمالت  ،حيث وصلت قيمة التفاوت إلى
مبلغ  180.875,85درهم.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش يوصي مبا يلي:
— —احلرص على إعداد مخطط تنموي يتم من خالله حتديد برنامج استثماري مبني على دراسة قبلية للمشاريع
التنموية ،أخذا بعني االعتبار األولويات واحلاجيات احلقيقية للجماعة على املدى القريب والبعيد ،وكذا املوارد
املالية الكافية لتحقيق هذا البرنامج ؛
— —التأكد من كفاية املؤهالت التقنية للمقاول قبل التعاقد معه في إطار صفقة؛
— —احلرص على ضرورة القيام بدراسة جيوتقنية ملواقع البناء قبل إعداد دفاتر الشروط اخلاصة وإبرام الصفقات،
الشيء الذي سيساهم في حتديد حجم وطبيعة األشغال وجتنب القيام بأشغال إضافية غير متوقعة.

ثانيا .تدبير املداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1 .1حتمل اجلماعة ،بصفة غير قانونية ،ملصاريف إنارة بعض اللوحات اإلشهارية بدل شركات اإلشهار
تبني عند املعاينة امليدانية للوحات اإلشهارية التي مت نصبها بالطريق الوطنية رقم  9أن بعض امللزمني قاموا باستغالل
اإلنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها اجلماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ،دون وجه حق ،واملالحظ أن هذه األخيرة لم
تتخذ أي إجراء لردع اخملالفني و استرجاع املبالغ املقابلة لالستغالل غير القانوني لإلنارة العمومية من طرف بعض شركات
اإلشهار ،وقد متت معاينة بعض اللوحات التي تستغل اإلنارة العمومية بصفة مفرطة ،حيث جهزت لوحاتها بأزيد من
ثمانية مصابيح قوية دون جتهيز اللوحة بعداد ميكن من معرفة قيمة االستهالك من الكهرباء .يتعلق األمر بستة عشر
لوحة من أحجام مختلفة.

2 .2الرسم املفروض على استغالل املقالع
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم تصريح الشركة ملصالح اجلماعة بالكميات احلقيقية املستخرجة
باإلضافة إلى بدء شركة «أ .ك» في عملية االستغالل قبل احلصول على الرخصة ،لوحظ من خالل املعاينة امليدانية
وفحص سجل املبيعات من الرمل واحلصى ،الذي مت احلصول عليه بعني املكان أن شركة «أ .ك» تستخرج كميات أكبر بكثير
من تلك املصرح بها ،فعلى سبيل املثال ،صرح املستغل للجماعة ،خالل الربع الرابع من سنة  ،2012بكمية مستخرجة
قدرها 9.000م ،3في حني تبني من خالل فحص سجل املبيعات من الرمل واحلصى خالل نفس الفترة أن املستغل باع كمية
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تفوق 26.309م 3ما بني تاريخي  2012/ 09/ 06و  ،2012/ 11/ 30منها كمية 1.485م 3قام ببيعها نقدا وكمية 24.824م 3باعها
بواسطة شيكات .وقياسا على ذلك ،فإن الكميات املستخرجة خالل السنة تبلغ  26.309م105.036 = 4 x 3م. 3
جتاوز املساحة املرخصة من قبل شركة «أ .ك»
لوحظ  ،من خالل احتساب املساحة املستغلة ،حسب أوتاد التحديد  B1و B17و B11و ،B 12من قبل التقني ،أن املرخص
له يستغل مساحة تفوق املساحة احلقيقية املرخصة البالغة  06هكتارات و  19آر و  71سنتيآر ،باإلضافة إلى مساحة
إضافية خارج أوتاد التحديد املذكورة أعاله ،بلغت  50آر و 88سنتيآر .وتستوجب هذه اخملالفة إعادة وضع أوتاد التحديد
املشار إليها أعاله مبكانها الصحيح من قبل وكالة احلوض املائي ،خاصة وأن مرجعية أوتاد التحديد التي حددها التقني
بعني املكان تختلف عن مرجعية تلك املرخص لها.

3 .3الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
ضعف أرقام املعامالت املصرح بها من قبل امللزمني
من خالل االطالع على أرقام املعامالت املصرح بها من طرف املؤسسات السياحية املتواجدة باجلماعة القروية ،لوحظ أن
هذه األرقام جد ضعيفة باملقارنة مع نشاطها التجاري ،خصوصا بالنسبة للمحالت التي تعرف رواجا جتاريا مهما ،مثل
املؤسستني السياحيتني « »C .Oالتي صرحت مببلغ معامالت يومي خالل سنة  2011ال يتجاوز  157,01درهم و» »C.Aالذي
صرحت برقم معامالت يومي ال يتجاوز  600,00درهم خالل سنة  ،2012باإلضافة إلى العديد من املؤسسات السياحية
التي لم يتجاوز رقم معامالتها اليومي املصرح به  20,00أو  30,00درهم في اليوم.
عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
من خالل االطالع على ملفات العديد من مستغلي املؤسسات السياحية ،تبني أن نسبة مهمة منهم لم تقم بإيداع
التصريح بالـتأسيس لدى مصالح اجلماعة عند البدء في ممارسة نشاطها التجاري كما تنص على ذلك املادة  67من
القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،األمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة املنصوص عليها في املادة
 134من نفس القانون ،والتي تنص على أنه في حالة عدم إيداع اإلقرار أو إيداعه خارج األجل ،تطبق على مبلغ الرسم
املستحق زيادة قدرها .% 15

4 .4الرسم على اإلقامة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ضعف عدد ليالي املبيت املصرح بها من قبل املؤسسات السياحية املرخص لها
لوحظ من خالل املقارنة بني الئحة عدد ليالي املبيت احملددة حسب تصريحات امللزمني للجماعة و الئحة عدد ليالي املبيت
املصرح بها للمكتب الوطني للسياحة تفاوت كبير في عدد هذه الليالي.
عدم تصريح العديد من املؤسسات السياحية بنشاطها احلقيقي
تبني من جواب املكتب اجلهوي للسياحة مبراكش على إرسالية اجمللس اجلهوي للحسابات بخصوص عدد ليالي املبيت
بالنسبة للمؤسسات السياحية املتواجدة بتراب واحة سيدي ابراهيم ،أن العديد من هذه املؤسسات ال تصرح للمكتب
املذكور ،كما مت تسجيل تباين بني املعطيات املقدمة من طرف املكتب وتلك املتوفرة باجلماعة من حيث عدد ليالي املبيت
وعدد الوافدين املصرح بهم للجماعة من طرف املؤسسات السياحية ،وعدد الوافدين املصرح بهم للمكتب الوطني
للسياحة .
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5 .5الرسم على عمليات جتزئة األراضي
لوحظ بخصوص عمليات التجزيء أن العديد من املنعشني العقاريني يتعمدون التصريح بتكلفة تقديرية منخفضة
حتى يتسنى لهم خفض الرسم املفروض على جتزئة األراضي ،كما لوحظ أيضا أن بعض اجملزئني لم يؤدوا ما بذمتهم من
هذا الرسم نتيجة تقاعس اجلماعة عن فرضه ،حيث إن هذه األخيرة مكنتهم من االستالم املؤقت ألشغال التهيئة دون
استخالص هذا الرسم.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —العمل على التنسيق مع املكتب اجلهوي للسياحة قصد التحقق من رسم اإلقامة؛
— —العمل على استرجاع املبالغ املقابلة الستغالل اإلنارة العمومية دون وجه حق من قبل شركات اإلشهار التي
تستغل امللك العمومي بنصب لوحات إشهارية على طول امللك العام احملاذي للطريق الوطنية رقم 9؛
— —إلزام الشركة املستغلة ملقلع وادي تانسيفت باحترام دفتر التحمالت ومقررات الترخيص وعدم جتاوز الكميات
املسموح باستخراجها؛
— —مراسلة وكالة احلوض املائي بخصوص جتاوز الكميات املسموح باستخراجها وجتاوز املساحة املرخصة من
قبل شركة «أ .ك» وكذا بخصوص إعادة رسم حدود املقلع؛
— —تعزيز آليات مراقبة املقالع باتفاق مع جميع املتدخلني في امليدان؛
— —التدخل من أجل ممارسة حق املراقبة واالطالع بهدف تعديل أرقام معامالت أصحاب محالت بيع املشروبات
حتى تعبر عن واقع النشاط التجاري لهذه احملالت ؛
— —إجراء إحصاء شامل خملتلف محال بيع املشروبات باجلماعة وحث أصحابها على احلصول على رخص قصد
إخضاعهم للرسم؛
— —تطبيق القانون في حق املتخلفني عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري؛
— —احتساب املصلحة اخملتصة للكلفة احلقيقية لعمليات جتزئة األراضي في تصفية الرسم وعدم االكتفاء
بالكلفة التقديرية املعتمدة من قبل الشركة.

ثالثا .تدبير مجال التعمير
تغطي اجلماعة القروية واحة سيدي ابراهيم مساحة إجمالية قدرها  64كلم .2وقد لوحظ أن اجملال العمراني للجماعة
عرف تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة خصوصا في القطاع السياحي ،نظرا لتوفر اجلماعة على منطقة احتياط
مخصصة للنشاط السياحي كما ورد في تصميم التهيئة املطبق .غير أن تدبير هذا اجملال يعرف مجموعة من النقائص
نوردها كما يلي:

1 .1اختالالت على مستوى الترخيص بإحداث بعض التجزئات والتجمعات السكنية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم فرض اجلماعة على املنعش العقاري سلك مسطرة التجزئة إلحداث اجملموعة السكنية والسياحية
«د.ض» ملف (رقم )20/2009
أسفرت عملية فحص ملف هذه التجزئة عن املالحظات التالية:
•عدم إخضاع املشروع ملوافقة التأثير على البيئة
بناء على القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ  ،2003/ 05/ 12فإن هذا املشروع يجب أن
يخضع قبل إحداثه لرأي السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة .غير أن اجلماعة اكتفت برأي وكالة احلوض املائي فقط نظرا
حملاذاة املشروع مللك عام مائي؛
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•عدم احترام شروط وكالة احلوض املائي للموافقة على إحداث املشروع
وافقت وكالة احلوض املائي جلهة تانسيفت احلوز بتاريخ  22مارس 2012على إحداث املشروع شريطة بناء حاجز وقائي من
طرف صاحبه على طول احلدود اجلنوبية مع وادي تانسيفت ،وذلك حماية للمشروع من خطر التعرض للفيضانات واجنراف
التربة احملتمل ،واملالحظ أن املصالح اجلماعية ال تتوفر على دراسة تقنية خاصة باحلائط الوقائي ،كما أنها منحت شهادة
االستالم املؤقت للشطر األول من املشروع دون التأكد من احترام املعايير املتعارف عليها في بناء هذا احلائط ،حيث إن
املنعش العقاري قد أخل بشروط وكالة احلوض املائي التي اشترطت بناء حاجز على علو مترين ونصف ،في حني لم يتعد
هذا العلو مترا وخمسني سنتمترا حسب املعاينة امليدانية؛
•عدم فرض اجلماعة ملسطرة التجزئة على املنعش العقاري
لوحظ من خالل فحص ملف هذا املشروع أن اجلماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة
إحداث التجزئة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  57من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات ،والتي تنص على أن األحكام املقررة في الباب األول ،من نفس القانون ،املتعلقة بالتجزئات العقارية
تسري على اجملموعات السكنية .وقد انعكس عدم فرض هذه املسطرة سلبا على مداخيل اجلماعة ،حيث لم يتم فرض
الرسم املفروض على جتزئة األراضي .وقد بلغ مجموع الرسم على جتزئة األراضي الواجب فرضه على الشركة ،حسب
متوسط تكلفة التجهيز ،ما مجموعه  2.637.414,00درهم.
•املصادقة على تصميم تعديلي من قبل رئيس اجلماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية
متت املوافقة بتاريخ  20ماي  2009على تصميم تعديلي للمشروع يخص تغييرات في طبيعة املباني وعدد األشطر.
واملالحظ من جهة ،أن املنعش العقاري قام بوضع التصميم التعديلي بغرض تسوية أشغال تهيئة وبناء ال حتترم التصميم
األول لكون الفرق بني تاريخ ترخيص التصميم التعديلي وتاريخ تصريح املنعش العقاري بنهاية األشغال ال يتعدى ثالثة
أشهر وهو زمن غير كافي إلجناز أشغال التهيئة والبناء اخلاصة بالشطر األول ،مما يدل على أن صاحب املشروع قد قام بإجناز
األشغال قبل املصادقة على التصميم التعديلي ،كما أن اجلماعة من جهة أخرى ،لم تتخذ أي إجراء زجري في حق صاحب
املشروع الذي أجنز أشغاال ال تتطابق مع تلك املبينة في التصميم األصلي.
ترخيص اجلماعة بإحداث جتزئة صناعية بالرغم من عدم وفاء صاحب املشروع بشروط وكالة احلوض
املائي لشركة « ش.إ»
صادقت الوكالة احلضرية على تصاميم التجزئة الصناعية لشركة « ش.إ» بتاريخ  05شتنبر  ،2011وذلك شريطة إخضاع
املشروع لرأي وكالة احلوض املائي لتانسيفت ،التي أصدرت رأيها باملوافقة على املشروع بتاريخ  14شتنبر  2011شريطة
جتهيز التجزئة مبحطة لتصفية املياه العادمة التي ستستعمل لسقي املناطق اخلضراء ،وكذا تعديل التصميم لكونه ال
يحترم الضفاف احلرة للنهر الذي يخترق القطعة األرضية موضوع التجهيز من اجلهة الغربية ،وذلك على مستوى البقع
رقم  1و 14و 21املبينة بالتصميم.
وبعد أن قدم صاحب املشروع تصميما تعديليا صادقت عليه الوكالة احلضرية بتاريخ  11أبريل  ،2012رخصت اجلماعة
القروية لواحة سيدي ابراهيم للمشروع اعتمادا على هذا التصميم التعديلي بتاريخ  23أبريل  2012دون أن يتم إخضاعه،
هو اآلخر ،لرأي وكالة احلوض املائي ،خاصة وأن عملية فحص ومقارنة التصميم األول مبا ورد بالتصميم التعديلي أبرزت
أن صاحب املشروع لم يف بالشرط املتعلق باحترام الضفة احلرة للنهر الذي يخترق التجزئة املزمع إجنازها خاصة على
مستوى البقعة رقم  1والبقعة رقم  ،18باإلضافة إلى ذلك لم يف صاحب املشروع بالشرط الذي يفرض عليه جتهيز
التجزئة مبحطة للتصفية بحيث أثبتت املعاينة امليدانية أن املنعش العقاري بصدد ربط القناة الرئيسية للصرف الصحي
بالوادي اجملاور للتجزئة.
إن من شأن هذه العملية أن تشكل خطرا كبيرا على املباني خاصة تلك التي يخترقها الوادي كاملبنى اخملصص ملركز
االصطياف التابع ملكتب استغالل املوانئ؛
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عدم فرض اجلماعة على املنعش العقاري سلك مسطرة التجزئة إلحداث اجملموعة السكنية والسياحية
« »V
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
•عدم احترام الشروط املفروضة مبوجب رخصة االستثناءات
وافقت جلنة االستثناءات بتاريخ  10مارس  2008على إحداث املركب السكني والسياحي»  »Vشريطة جتهيزه مبحطة
لتصفية املياه العادمة ،وقد مكنت املعاينة امليدانية ألشغال تهيئة الشطر األول من املشروع الذي انتهت أشغال تهيئته
من الوقوف على عدم إجناز محطة التصفية املفروضة وعلى ترخيص اجلماعة للمشروع دون توفر امللف على دراسة
تتعلق باخلصائص التقنية لهذه احملطة .و هو ما يعني أن اجلماعة لم تخضع امللف التقني للدراسة من طرف املصلحة
التقنية قبل منحها للترخيص و كذا لرأي السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة نظرا الحتمال تأثيره على البيئة طبقا
ملقتضيات القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ  12ماي .2003
•عدم فرض اجلماعة ملسطرة التجزئة على املنعش العقاري
لوحظ من خالل فحص ملف هذا املشروع أن اجلماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة
إحداث التجزئة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  57من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات والتي تنص على أن األحكام املقررة في الباب األول ،من نفس القانون ،املتعلقة بالتجزئات العقارية
تسري على اجملموعات السكنية .وقد انعكس عدم فرض هذه املسطرة سلبا على مداخيل اجلماعة ،حيث لم تفرض
هذه األخيرة الرسم املفروض على جتزئة األراضي ،هذا وتبلغ قيمة الرسم الواجب فرض أدائه على املنعش العقاري مبلغ
 2.572.524,00درهم.
منح اجلماعة رخصة تقسيم غير قانونية وعدم فرض مسطرة التجزئة على بعض املنعشني العقاريني،
املشروع السياحي والسكني ‹›’‘ R P
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
•منح اجلماعة لرخصة غير قانونية لتقسيم العقار عدد 82/2009
منحت اجلماعة بتاريخ  2009/ 06/ 10رخصة تقسيم عقار لصاحب املشروع هدفها استخراج البقعة  T3مبساحة قدرها
 27160م ،²حسب تصميم التقسيم ،من أرض حتمل الرسم العقاري عدد  16657 43/البالغة مساحتها  167628م ،²والتي
خصصت للشطر الثالث من املشروع ،موضوع بناء فيالت سكنية .ويعتبر هذا التقسيم غير قانوني خملالفته ملقتضيات
املادة  60من القانون رقم  25-90السالف ذكره ،التي تنص على أن طلب احلصول على اإلذن بالتقسيم ال يتم قبوله إال
إذا كانت األرض املعنية تقع في منطقة ال يباح البناء بها مبقتضى وثيقة من وثائق التعمير ،الشيء الذي ال ينطبق على
األرض موضوع التقسيم ،والتي خصصها تصميم التهيئة لبناء مشروع سياحي ،كما أن األرض التي خضعت للتقسيم
مثقلة برخصة لالستثناء تفرض على صاحب املشروع إحداث املركب السياحي والسكني السالف ذكره ،وقد كان الهدف
من تقدمي طلب التقسيم من قبل صاحب املشروع استخراج جزء من األرض التابعة للشطر الثالث التي بنيت عليها
فيالت سكنية وترك اجلزء اآلخر دون بناء على أساس بيعه كبقع أرضية ،الشيء الذي ال يتيحه الترخيص األول باالستثناء
الصادر بتاريخ  ،2003/ 02/ 26والذي فرض بناء مجموعة سكنية على مجموع مساحة الشطر الثالث البالغة 167628م،2
ليصبح هذا الترخيص الغيا بحكم منح الرئيس لرخصة التقسيم املشار إليها أعاله.
جتدر اإلشارة ،إضافة إلى ما سبق ،إلى أن رئيس اجلماعة قام مبنح رخصة باستالم أشغال التهيئة وكذا مبنح شهادة
السكن اخلاصة بالفيالت السكنية املبنية على اجلزء من األرض املستخرج من العقار موضوع بناء الشطر الثالث من
املشروع ،ليمكن صاحب املشروع من إخراج رسوم فردية لكل فيال سكنية وبيعها دون إمتام جتهيز وبناء الفيالت السكنية
املتعلقة بالشطر الثالث ككل ،ويعتبر االستالم اجملزأ لألشغال مخالفا للمقتضيات القانونية اخلاصة بالتعمير ،والتي
تفرض استالم أشغال التهيئة وأشغال البناء اخلاصة بالشطر ككل وليس جلزء من الشطر.
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عدم فرض مسطرة التجزئة على اجلزء الغير مقسم املستفيد من الترخيص باالستثناء بتاريخ 2012/ 02/ 20
صادقت الوكالة احلضرية مبراكش بتاريخ  2009/ 06/ 24على تصميم التقسيم املقدم من طرف صاحب املشروع الذي
يقضي باستخراج جزء من القطعة األرضية اخملصصة للشطر الثالث والشطر الرابع من الرسم الذي يحمل عدد
 16657 43/البالغة مساحتها  27160متر مربع ،وقد تلى هذه املصادقة ترخيص باالستثناء بتاريخ  2013/ 02/ 20سمح
لصاحب املشروع بتهيئة البقعة املتبقية من التقسيم وجتهيزها ببقع أرضية خاصة بفيالت سكنية يتم بناؤها من
قبل صاحب املشروع أو من طرف املقتنني احملتملني للبقع ،وقد اشترط الترخيص باالستثناء جتهيز األرض داخل أجل ستة
أشهر يحتسب من تاريخ منح الترخيص باالستثناء.
وقد لوحظ من خالل املعاينة امليدانية ملوقع التجزئة جتهيز و تهيئة األرض من طرف صاحب املشروع دون خضوعه ملسطرة
التجزئة ،وبالتالي إلزامه بوضع طلب بإحداث جتزئة مبصالح اجلماعة ،كما لوحظ أيضا أن رئيس اجلماعة قام بتسلم
أشغال التهيئة اخلاصة بالشطرين الثالث والرابع بتاريخ  ،2011 /10 /25أي بتاريخ سابق للترخيص باالستثناء املشار إليه
أعاله ،وذلك دون تسلم أشغال البناء  ،مما يعتبر مخالفا لضوابط التعمير والتي تفرض استالم أشغال التهيئة وأشغال
البناء اخلاصة بالشطر ككل وليس أشغال التهيئة دون البناء ،خاصة وأن صاحب التجزئة لم يحصل على ترخيص
بإحداث أشغال التجزئة على أقساط  ،وبالتالي لم يحقق الضمان املنصوص عليه في املادة  38من القانون رقم 25-90
املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
•تسلم اجلماعة ألشغال تهيئة اجلزء غير املقسم دون فرض الرسم على عملية جتزئة األراضي
لوحظ من خالل فحص مختلف الوثائق املضمنة بامللف ،أن اجلماعة لم تفرض على صاحب املشروع تقدمي طلب إحداث
جتزئة كما اشترطت جلنة االستثناءات ذلك مبوجب رخصة االستثناء الصادرة بتاريخ  ،2013 /02 /20وبالتالي لم تقم بفرض
أداء الرسم املتعلق بتجزئة األراضي على صاحب املشروع .وقد لوحظ من خالل املعاينة امليدانية أن هذا األخير قد قام
سلفا بتجهيز البقعة األرضية اخملصصة للشطر الثالث على مساحة  140468متر مربع  ،و تلك اخملصصة للشطر الرابع
على مساحة  69855متر مربع ،وذلك بناء على الترخيص باالستثناء األول املشار إليه أعاله ،والذي لم يعد ساري املفعول
بعد إصدار الترخيص باالستثناء الثاني بتاريخ  .2013 /02 /20كما لوحظ أيضا أن اجلماعة قامت باستالم أشغال التهيئة
اخلاصة بهذين الشطرين دون أن تفرض على صاحب املشروع أداء الرسم املعني.
إن تهاون اجلماعة وتسرعها في استالم أشغال التهيئة دون أشغال البناء فوت على اجلماعة املبالغ املقابلة للرسم
املفروض على جتزئة األراضي و التي تقدر ب  1.892.907,00درهم.
•استالم أشغال تهيئة املشروع السكني والسياحي بالرغم من عدم احترام صاحب املشروع للتصميم
املرخص
حيث لم يقم صاحب املشروع بتهيئة الطريق املؤدية لدوار بن رحمون احملاذية للمشروع من اجلهة الشمالية على طول
 200مترا وعرض  20مترا ،ذ لم يتم تزفيتها كما هو مطلوب وتهيئة جنباتها كما هو مبني بالتصميم.
اختالالت على مستوى املشروع السياحي « د.ق» لصاحبه شركة «»N .B
•عدم وفاء صاحب املشروع بشروط جلنة االستثناءات
رخصت اجلماعة بتاريخ  2008/ 04/ 01بإحداث املشروع حتت عدد  01/2008دون أن يفي صاحب املشروع بالشروط التي
وضعتها جلنة االستثناءات لقبول املشروع ،يتعلق األمر بشرط مساهمة صاحب املشروع بهبة مالية لفائدة اجلماعة
قدرها  20.000,00درهم عن كل مفتاح سكن.
وقد رخصت اجلماعة بإحداث املشروع دون أن تطالب صاحبه بالهبة التي اشترطتها جلنة االستثناءات و املذكورة أعاله.
ومبا أن عدد املساكن املكونة للمشروع يبلغ حسب التصاميم  37عمارة تضم كل واحدة منها أربعة شقق ،فإن املبالغ
املستحقة للجماعة على شكل هبة يبلغ  2.960.000,00درهم بقيت في ذمة صاحب املشروع.
•ضعف التكلفة احملتسبة باإلقرار املقدم من طرف املنعش العقاري
لوحظ أن الرسم الذي فرضته اجلماعة على عملية التجزئة مت احتسابه بناء على تكلفة ال تتجاوز  50.00درهم للمتر
املربع ،كما مت احتساب ذلك من خالل اإلقرار املقدم من طرف صاحب املشروع ،في حني أن متوسط التكلفة باملتر املربع
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املطبق عند إعداد التجزئات السكنية والسياحية ،يبقى في حدود  300,00درهم للمتر املربع .وقد لوحظ أن عدم مراجعة
هذه التكلفة من قبل املصالح اجلماعية قد فوت على اجلماعة مبالغ مالية مهمة قدرت مبا يعادل  1.070.610,75درهم.
اختالالت على مستوى الترخيص بإحداث املركب السياحي «»O.C
أسفرت عملية فحص هذا امللف على املالحظات التالية:
•عدم إخضاع املشروع ملوافقة التأثير على البيئة
بناء على القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتاريخ  ،2003/ 05/ 12فإن هذا املشروع يجب
أن يخضع قبل إحداثه لرأي السلطة احلكومية املكلفة بالبيئة نظرا الحتمال تأثيره على البيئة لوقوعه في منطقة
النخيل احملمية وحملاذاته لوادي تانسيفت ،الشيء الذي لم تفرضه اجلماعة التي اكتفت برأي وكالة احلوض املائي نظرا
حملاذاة املشروع مللك عام مائي.
•الترخيص بإحداث التجزئة دون إخضاع املشروع لدراسة هيدروجيولوجية
مت الترخيص بإحداث هذا املشروع الذي سيقام على أرض منبسطة معرضة خلطر الفيضانات بحكم أنها محاذية
لوادي تانسيفت دون احلصول على شهادة صادرة عن وكالة احلوض املائي تبني قياسات مستوى املياه اجلوفية ودراسة
هيدروجيولوجية ،كما تفرض ذلك مقتضيات املادة  20من قانون املاء ،وذلك ألجل متكني املصلحة التقنية اجلماعية من
دراستها وفرض مواد البناء الالزمة لطبيعة األرض املعدة الستقبال املركب السكني والسياحي.
•عدم فرض اجلماعة ملسطرة التجزئة على املنعش العقاري
لوحظ من خالل فحص ملف هذا املشروع أن اجلماعة اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث
التجزئة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  57من القانون رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات ،وقد انعكس عدم فرض هذه املسطرة سلبا على مداخيل اجلماعة ،التي فوتت عليها مبلغ  1.080.000,00درهم
وجب فرض أدائه على املنعش العقاري.

2 .2اختالالت على مستوى تطبيق اتفاقية الشراكة إلجناز برنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد باجلماعة
القروية واحة سيدي ابراهيم
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
عدم تصفية الوعاء العقاري موضوع إعادة الهيكلة
تعتبر تصفية الوعاء العقاري املعد الحتواء التصميم املتعلق بإعادة الهيكلة واملمتد على مساحة  18هكتارا من بني
أهم النقط التي لم يتم التطرق إليها باالتفاقية  ،فقد لوحظ من خالل فحص وتتبع طبيعة العقارات املكونة للدوار
املراد إعادة تهيئته عدم تصفيته ،إذ إن جل مالكي الدور السكنية ال يتوفرون على صكوك عقارية فردية يتم تسجيلها
بالسجل العقاري ،ويرجع السبب إلى أن املنطقة املتواجد بها الدوار تابعة لألمالك اجلماعية اقتناها أصحابها بواسطة
عقود عرفية غير مسجلة .واملالحظ من خالل قراءة بنود االتفاقية والوثائق املرفقة بالدراسة التي قامت بها املؤسسة
اجلهوية للتجهيز والبناء أن هذه األخيرة اكتفت برسم القطع األرضية املكونة للحي املراد إعادة هيكلته ،ووضع اسم
على صاحبه دون اتخاذ اإلجراءات والتدابير القاضية باستخراج رسوم فردية لكل بقعة على حدة؛
عدم إخضاع جميع الدور السكنية املكونة للدوار لبرنامج إعادة الهيكلة
حسب البطاقة التقنية املعدة من قبل املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء املكلفة مبشروع إعادة هيكلة دوار بلعكيد،
فإن عدد الدور املعنية بإعادة الهيكلة يتكون من  719وحدة ،في حني أن عدد الوحدات التي مت إحصاؤها في إطار حتديد
عدد القطع األرضية التابعة للدوار والتي تبني أسماء مالكي هذه الوحدات قد بلغ  1472وحدة ،أي بفارق  753وحدة ،وقد
أظهرت املعاينة امليدانية ألشغال إعادة الهيكلة عدم استفادة العديد من الدور منها؛

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

91

عدم ضبط اجلماعة حلصيلة احلساب املتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
لوحظ أن اجلماعة لم تتوصل بحصيلة احلساب اخلاصة بهذه العملية ،خاصة وأن املؤسسة املعنية أنهت أشغال
التهيئة وتوصلت حسب الوثائق املتوفرة بأزيد من  5.400.000,00درهم من طرف الوزارة املنتدبة املكلفة باإلسكان
والتعمير ومبساهمات الساكنة في املشروع التي بلغت  1.348.000,00درهم .كما لوحظ من جهة ثانية أن اجلماعة لم
تف بالتزاماتها املالية ،و التي قدرت مبا يناهز  5.380.000,00درهم ،إذ تبني من خالل االطالع على مختلف احلسابات أنها
لم تقدم هذه املبالغ للمؤسسة املكلفة باملشروع.
ترخيص اجلماعة بإحداث أبنية سكنية وجتارية على أراضي مخصصة الستقبال جتهيزات إدارية
من خالل فحص سجل رخص البناء واملطابقة املقدمة من طرف اجلماعة بدوار بلعكيد الذي عرف إعادة الهيكلة ،وبعد
الوقوف على مختلف األبنية املشيدة بالدوار املعني ،تبني أن اجلماعة قامت مبنح تراخيص غير قانونية لبناء دور سكنية أو
مركبات جتارية على أراضي مت تخصيصها حسب تصميم إعادة هيكلة هذا الدوار إلى استقبال ،إما مركبات إدارية ،كما
هو الشأن بالنسبة للبقعة التي حتمل رقم  A3حسب تصميم إعادة الهيكلة ،أو مخصصة الستقبال جتهيزات عمومية
مختلفة كما هو الشأن للبقعة املرقمة  P07حسب نفس التصميم.

 3 .3إحداث جتزئات سكنية غير قانونية وترخيص اجلماعة ألبنية غير قانونية داخلها
من خالل االطالع على تصميم تهيئة دوار بلعكيد  ،تبني أن مؤسسة التجهيز والبناء جلهة تانسيفت لم تعمل على
جتهيز جميع األرض موضوع إعادة الهيكلة ،بحيث اتضح أنها تركت عدة بقع أرضية ذات مساحات متفاوتة ما بني أربعة
آالف مترا والهكتار الواحد دون جتهيز ،وبالتالي لم تستفد هذه األراضي من التهيئة مبختلف الشبكات من طرق وقنوات
الصرف الصحي والكهرباء و املاء الصالح للشرب وغيرها.
وقد لوحظ من جهة ،أن أصحاب هذه األراضي ،وعددها ثمانية ،تعمدوا إحداث جتزئات غير قانونية بها ،وذلك بإقدامهم
على جتزيء هذه األراضي ،دون سلك مسطرة الترخيص .كما لوحظ من جهة أخرى أن اجلماعة منحت تراخيص بناء دور
سكنية غير قانونية على البقع غير اجملهزة التابعة لهذه التجزئات غير القانونية.
اعتبارا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على إحداث جتهيزات عمومية كافية ،حفاظا على التوازنات العامة للمجال العمراني باجلماعة؛
— —التأكد من ملكية األرض قبل الترخيص بإحداث التجزئات العقارية ،واحترام النصوص القانونية املطبقة عند
دراسة ملفات الترخيص من طرف املصالح اجلماعية؛
— —احلرص على عدم الترخيص ببناء مساكن معدة للسكن على أراض مخصصة الستقبال جتهيزات إدارية؛
— —التأكد من أن ملف طلب الترخيص بإحداث جتزئة معينة يضم جميع الوثائق القانونية الالزمة؛
— —جتنب الترخيص بالبناء بتجزئة غير مرخصة؛
— —العمل على احترام تنفيذ الشروط الواردة مبحضر جلنة االستثناءات ،وجتنب منح التراخيص دون وفاء صاحب
املشروع بهذه الشروط ؛
— —احلرص على اتخاذ التدابير الالزمة قصد تطبيق العقوبات اآلنية من توقيف لألشغال وهدم لألبنية اخملالفة
لضوابط التعمير ،وفرض مراقبة مواكبة للمخالفني؛
— —العمل على توفير موارد بشرية كافية مكلفة بضبط اخملالفات في ميدان التعمير؛
— —السهر على سلك املسطرة الزجرية وتطبيقها على اجملزئني العقاريني السريني؛
— —العمل على تطبيق مسطرة إحلاق االرتفاقات اخلاصة بالتجزئة بامللك العام اجلماعي؛
— —احلرص على فرض مسطرة التجزئة ومطالبة شركة «  »D.Rبأداء مبلغ  1.080.000,00درهم املقابل للرسم
املفروض على جتزئة األراضي؛
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— —العمل على إخضاع مشروع « « O .Cملوافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل احملمية
احملادية لوادي تانسيفت؛
— —احلرص على فرض أداء مبلغ  1.070.610,75درهم على شركة « ،»N.Bاملقابل للرسم املفروضة على جتزئة األراضي
حسب التكلفة احلقيقية ألشغال التجهيز واملبالغ املستخلصة؛
— —احلرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء املركب السياحي والسكني ‘’ ’’RPبالنسبة للجزء
غير املقسم املستفيد من الترخيص باالستثناء بتاريخ  ،2012/02/20والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ
الرسم املقابل للضريبة املفروضة على جتزئة األراضي إلى قطع على املنعش العقاري؛
— —احلرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة» واستخالص وفرض أداء مبلغ
 659.353,50درهم على صاحب املشروع؛
— —العمل على إلزام صاحب املشروع السياحي « د .ق» باحترام ما ألزمته به جلنة االستثناءات واملتمثل في دفع
املبلغ املالي امللتزم به إلى اجلماعة و الذي يصل إلى  2.960.000,00درهم.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لواحة سيدي ابراهيم
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .تدبير املشاريع االستثمارية
1 .1حول مشروع إجناز مساحة خضراء
•حول ضعف البرمجة و دراسة اجلدوى
فإننا نؤكد في هذا الصدد أن هذا املشروع قد متت برمجته في إطار اخملطط اجلماعي املصادق عليه من طرف اجمللس
اجلماعي في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر . 2010
وأما من حيث اجلدوى ،فإنه يتضح من خالل هذا اخملطط أن اجلماعة في حاجة ماسة إلى فضاء مساحة خضراء تكون
مجاال للترويح والترفيه للساكنة وتنقية اجملال و احلفاظ على البيئة و نشر ثقافة اجملاالت اخلضراء في الوسط القروي
لهذه اجلماعة خصوصا أنها تفتقر إلى مثل هذه املشاريع.
وهكذا يتضح أن هذا املشروع مبرمج ،وأسس على دراسة جدوى انبثقت من إعداد هذا اخملطط اجلماعي من طرف مكونات
سكان اجلماعة أنفسهم ،و قد حقق مبتغاه.
•سوء تقدير األهداف املتوخاة من املشروع
لقد حقق املشروع هدفه االجتماعي والترفيهي ،كما أن اجلماعة لم تتخل عنه ولم تستبدله بآخر .و هو اآلن يستغل
وتستفيد منه ساكنة اجلماعة وتستعمله في الترفيه اليومي ،في إقامة صالة تراويح رمضان ،و صالة العيدين كمصلى.
كما نؤكد أن عدد أشجار النخيل التي مت غرسها بهذه الساحة هو 45 :نخلة ،و قد بقي منها في حالة جيدة  30و ضاعت
منها  15بسبب احلملة العدائية التي قام بها خصومنا السياسيون الذين سخروا األطفال وغيرهم في محاولة منهم
إلحلاق الضرر بهذه األشجار.
و لإلشارة فان الثمن الفردي للنخلة هو  3.400,00درهم  :مبا في ذلك مصاريف النقل و الغرس في عني املكان و التتبع
و اإلرشاد إلى حني جناح عملية الغرس هذه.

2 .2حول مشروع القرية الرياضية
•حول الشروع في اجناز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
نؤكد أن اجلماعة عملت منذ حصولها على املوافقة املبدئية إلجناز املشروع على اتخاذ اإلجراءات القانونية اجلاري بها
العمل على مستوى مسطرة تصفية الوعاء العقاري ،و قد اتخذت ألجل هذا الغرض اإلجراءات التالية:
— —املصادقة على تسوية الوضعية القانونية لهذه األراضي بناءا على املقرر املتخذ في إطار الدورة العادية لشهر
أكتوبر 2010؛
— —توجيه طلب بصفة رسمية لتصفية الوعاء العقاري لهذا املشروع إلى مديرية األمالك اخملزنية.
— —ويعود سبب هذا التأخير إلى مديرية األمالك اخملزنية وال يرجع إلى مصالح اجلماعة ،التي قامت باإلجراءات القانونية
في حينها و ذلك مباشرة بعد حصولها على تخصيص هذا امللك للمشروع املذكور أعاله.
• حول منح الصفقة ملقاولة ال تتوفر على مؤهالت تقنية في بناء املركبات الرياضية

لقد شاركت  10مقاوالت متنافسة في إطار الصفقة عدد ،2011/06 :و كانت املقاولة نائلة الصفقة ، LE G V SARL:
باعتبارها املقاولة الوحيدة من بني املتنافسني ،اخملتصة في مجال تهيئة الفضاءات اخلضراء ،وهي الوحيدة كذلك التي كان
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عرضها أقل العروض املالية جلميع املتنافسني ،وقد جرت املسطرة طبقا للقوانني اجلاري بها العمل في إطار الشفافية
واملصداقية واحترام مبدأ املنافسة.
ومن جهة أخرى ،فإن املقاولة نائلة الصفقة قد توفقت في إجناز املشروع بكفاءة مرضية ،و كل األشغال املتعلقة بهذا
املشروع قد متت حتت إشراف املهندس اخملتص و تطبيقا للتصاميم املصادق عليها ،و أن امللعب املعشوشب في حالة جيدة
إلى اآلن رغم قساوة املناخ مبراكش ،و تكثيف إجراء املباريات على أرضيته من طرف جميع الفرق الرياضية املتواجدة بتراب
هذه اجلماعة.

3 .3مشروع جتهيز منطقة خضراء على طول الطريق الوطنية رقم  9قرب املركب الرياضي الكبير ملراكش.
•حول استالم اجلماعة أشغال اإلعداد دون مطالبة املقاولة املعنية بإصالح العيوب املسجلة على
مستوى أشغال التجهيز ،و حول عدم حتقيق الهدف املتوخى من إجناز هذا املشروع بسبب غياب صيانة
املساحة اخلضراء
نؤكد أن املقاولة املعنية باألمر قامت بواجبها ،وأن ضياع بعض األغراس لم يكن السبب فيه راجع إلى طبيعة األغراس
واألشجار أو طريقة غرسها وال صيانتها ،بل إن السبب الوحيد كان من جراء األضرار الناجتة عن فعل األغيار و املقصود
باألغيار هنا ،هو تصرفات اجلمهور الرياضي الذي كان يتوافد بكثرة على املركب الرياضي الكبير مبراكش حلضور مباريات
كرة القدم التي يشارك فيها املنتخب الوطني ،بفعل احلماسة الزائدة وأعمال الشغب و إثارة الفوضى والالمباالة بأهمية
املناطق اخلضراء.
كما نؤكد أيضا أن اجلماعة تقوم بالصيانة وتولي اهتماما كبيرا لهذا املشروع نظرا ألهميته وتواجده بجانب املركب
الرياضي الكبير على مدخل مدينة مراكش ،حيث أن السلطات اإلقليمية واحمللية خاصة تولي نفس االهتمام إلجناح هذا
املشروع الذي حقق هدفه بخلق حديقة خضراء على طول جنبات امللعب املذكور.
•حول مشروع اتفاقية الشراكة خللق و تدبير املركب االجتماعي بدوار أوالد بلعكيد و عدم وفاء اجلماعة
بالتزاماتها في هذه االتفاقية
نؤكد أن اجلماعة قامت بتنفيذ التزاماتها حيث خصصت لهذا املشروع اعتمادا ماليا مبيزانيتها ومت صرفه بواسطة
الصفقة عدد ، 2013/01 :التي انتهت األشغال بها .و تأكيدا على تنفيذ هذا االلتزام ،فقد أبرمت اجلماعة اتفاقية شراكة
بينها و بني وزارة الثقافة من أجل إحداث مكتبة عمومية باجلناح األيسر من هذا املشروع.
وهكذا يتضح أن اجلماعة نفذت التزاماتها كما هو متفق عليه ،و تتوخى تنشيط واستغالل هذا املشروع نظرا ملا سيؤديه
من دور فعال في دعم الثقافة والتنمية باجلماعة ولسكانها بصفة عامة.

4 .4حول االختالالت على مستوى الصفقة رقم 2012/01 :املتعلقة ببناء الطرق الرابطة بني اجلماعة
وبعض الدواوير
•حول ضعف الدراسة القبلية للمشروع
إننا نؤكد أن الدراسة القبلية للمشروع خاصة اجليوتقنية والتقنية قد أجنزت من طرف مجلس عمالة مراكش في إطار
مساعدة اجلماعات وذلك بواسطة مكتب الدراسات  ، S SARLوأن اجلماعة تتوفر على الدراسات القانونية مصادق عليها
من طرف مديرية التجهيز و النقل.و التي مت تقدميها إلى جلنة املراقبة.
•حول التفاوت بني كميات األشغال الواردة باجلدول التفصيلي لالثمان و الكميات الواردة بكشف احلساب
املؤقت رقم 1
إننا نؤكد أيضا أنه عند تنفيذ أشغال هذا املشروع واجهتنا طلبات اإلحلاح من سكان جتمعات « البورات احلمرات» من أجل
متديد الطريق موضوع االتفاقية وذلك بزيادة  260م طوال تقريبا  ،و أن هذا األمر لم يكن متوقعا وال محتسبا ،و لذا وتلبية
لطلبات السكان ،اقتضت املصلحة العامة إضافة األشغال املذكورة أعاله ،والتي متت في حدود  % 10من قيمة املشروع
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طبقا للقوانني اجلاري بها العمل ،و قد أنهت املقاولة أشغال الصفقة ،و استلمت اجلماعة املشروع جاهزا ومتت تلبية رغبة
السكان في فك العزلة عنهم بواسطة األشغال اإلضافية املذكورة أعاله.حيث مت ربطهم بالطريق.

ثانيا  :تدبير املداخيل
1 .1حول حتمل اجلماعة بصفة غير قانونية ،ملصاريف إنارة بعض اللوحات اإلشهارية بدل شركات
اإلشهار
إن اللوحات اإلشهارية التي مت نصبها بالطريق الوطنية رقم  ،9مرخصة من طرف مديرية التجهيز والنقل مبراكش،
وأن اجلماعة لم متنح أي ترخيص بهذا اخلصوص ،و يقدر عددها ب  16لوحة بأحجام مختلفة وقد مت ضبط لوحتني يتم
استغالل اإلنارة العمومية إلضاءتهما دون سند قانوني .ولقد قامت اجلماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية بهذا الصدد
وخصوصا تقدمي شكاية في املوضوع للضابطة القضائية للدرك امللكي املتواجدة بنفوذ هذه اجلماعة التخاذ املتعني.

2 .2الرسم املفروض على استغالل املقالع
•حول عدم تصريح الشركة ملصالح اجلماعة بالكميات احلقيقية املستخرجة
إن اجلماعة بصدد القيام باحتساب الكميات احلقيقية املستخرجة من طرف مستغل املقلع والقيام بإجراء التحصيل
ملستحقاتها طبقا ملسطرة حتصيل الديون العمومية .كما تسهر اجلماعة في إطار اللجنة اإلقليمية لتتبع شؤون املقالع
على تطبيق مقتضيات دفتر التحمالت بخصوص استغالل املقلع الوحيد املتواجد بتراب اجلماعة.
•حول جتاوز املساحة املرخصة من قبل شركة ( ا.ك)
ستقوم اجلماعة في هذا الصدد بإعادة وضع أوتاد حتديد املساحة املرخص بها من قبل وكالة احلوض املائي و بتنسيق معها
حتى يتم ضبط املكان املرخص بصفة قانونية.

3 .3حول الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
•بشأن ضعف أرقام املعامالت املصرح بها من قبل امللزمني
نؤكد أن امللزمني أحرار فيما يصرحون به في إقراراتهم طبقا للقانون اجلاري به العمل وأن مصالح هذه اجلماعة تسهر
على القيام باملراجعة إن اقتضى األمر ذلك ،إال أنها جتد صعوبة للتأكد من حقيقة رقم املعامالت املصرح به بخصوص
الرسم املفروض على بيع املشروبات.
•فيما يخص عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
ال ميكن تطبيق هذه الغرامة لكون بعض املؤسسات السياحية يرجع تأسيسها إلى سنوات خلت ( أكثر من  5سنوات)،
و بذلك نكون أمام حالة التقادم بالنسبة لبعض املؤسسات .أما بالنسبة للمؤسسات األخرى التي مت تأسيسها حديثا،
فإن مصالح هذه اجلماعة تتوفر على تصاريح بالتأسيس وخاصة ابتداء من سنة 2009إلى حدود هذا التاريخ.

4 .4حول الرسم على اإلقامة
•حول ضعف عدد ليالي املبيت املصرح بها من قبل املؤسسات املرخص لها
•و حول عدم تصريح العديد من املؤسسات السياحية بنشاطها احلقيقي
إن الفرق املسجل بني عدد ليالي املبيت احملدد حسب تصريحات امللزمني للجماعة في إقراراتهم والئحة عدد ليالي املبيت
املصرح بها للمكتب الوطني للسياحة ،راجع باألساس إلى كون اجلماعة تستخلص الرسم عن النزالء البالغني أعمارهم
اثني عشرة سنة فما فوق ،أما دون ذلك فهم معفون من أداء هذا الرسم  ،هذا من جهة .و من جهة أخرى ،فإن مؤسسات
اإليواء باجلماعة هي عبارة عن نوادي تستقبل عائالت غالبا ما تتكون من أطفال دون الثانية عشر من العمر حيث ال يتم
فرض الرسم عليهم.
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5 .5الرسم على عملية جتزئة األراضي
بالنسبة للتصريح بالتكلفة التقديرية املنخفضة من طرف امللزمني بعملية الرسم على عملية جتزئة األراضي ،فإن
اجلماعة تستلم إقراراتهم طبقا للقانون اجلاري به العمل ،وإن هذه التقديرات تنجز من طرف مكاتب دراسات معتمدة،
وتبقى إدارة اجلماعة لها احلق بالقيام باملراجعة إن اقتضى احلال ذلك بعد القيام بدراسة مستفيضة حول املوضوع.
أما بخصوص بعض اجملزئني الذين لم يؤدوا هذا الرسم ،فإن اجلماعة لم تتقاعس عن استخالص هذا الرسم  ،حيث أن
األمر يتعلق بتجزئات مرخصة لها قبل حلول سنة  ،2008أي قبل صدور القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية ،عمال
مببدأ عدم رجعية القوانني.

ثالثا .تدبير مجال التعمير
1.1اختالالت على مستوى الترخيص بإحداث بعض التجزئات والتجمعات السكنية
بالنسبة للمجموعة السكنية والسياحية «د.ض» ملف عدد 2009/20
•عدم إخضاع املشروع ملوافقة التأثير على البيئة
لقد مت تكليف صاحب املشروع ،بواسطة إرساليتنا عدد  610بتاريخ28 :يونيو  ،2013بإجناز دراسة التأثير على البيئة
بخصوص هذا املشروع وضرورة املصادقة عليها من طرف السلطة اخملتصة.
•عدم احترام شروط وكالة احلوض املائي للموافقة على إحداث املشروع
بخصوص هذه النقطة ،فإن اجلماعة تتوفر على الوثائق اخلاصة باحلائط الوقائي للمشروع وهي كالتالي:
— —الدراسة التقنية املنجزة من طرف مكتب دراسات معتمد ومصادق عليها من طرف وكالة احلوض املائي؛
— —شهادة املوافقة على إجناز هذا احلائط مسلمة من طرف وكالة احلوض املائي؛
— —شهادة التسليم النهائي من طرف مكتب الدراسات املذكور أعاله.
وبناء على هذه الوثائق واعتمادا على محضر املعاينة امليدانية التي قامت بها اللجنة اخملتلطة املكونة من ممثلي :الوكالة
احلضرية وقسم التعمير بالوالية والوكالة اجلماعية املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء والوقاية املدنية واملكتب الوطني
للكهرباء ومصلحة التعمير باجلماعة ،سلمت اجلماعة التسليم املؤقت ل  V.R.Dورخص السكن املتعلق بالفيالت
املتواجدة بالشطر األول ،إضافة إلى أن أشغال الورش مازالت جارية حيث سيكون صاحب املشروع ملزما باإلدالء بجميع
الوثائق الالزمة عند التسليم النهائي.
•عدم فرض اجلماعة ملسطرة التجزئة على املنعش العقاري
إن مصالح هذه اجلماعة وجهت لصاحب املشروع األمر بدفع الواجبات املستحقة على عملية جتزئة هذا املشروع وأن
املسطرة مازالت جارية في هذا الشأن.
•املصادقة على تصميم تعديلي من قبل رئيس اجلماعة لتسوية أشغال بناء غير قانونية
نؤكد في هذا الصدد أن اجلماعة ال تتدخل أثناء سريان إجناز املشاريع الكبرى وأن هناك جهات موكول لها املراقبة والتتبع
لهذا املشروع حيث تربط بينهما التزامات خاصة ويتعلق األمر باملهندس املعماري واملهندس اخملتص ومكتب الدراسات
واملهندس الطبوغرافي الذين يدلون جميعا _ كل في مجال اختصاصه _ عند إمتام األشغال بصفة نهائية بشواهد
موقعة من طرفهم تثبت أن األشغال قد متت طبقا للتصميم املصادق عليه وطبقا للقوانني اجلاري بها العمل.
أما املصادقة على التعديل ،فإن لصاحب املشروع احلق في القيام بأي تعديل يراه مناسبا ملشروعه .كما أن تدخل اجلماعة
ال يكون إال عند مطالبة هذا األخير من اجلماعة بتسليم شهادة املطابقة ،حيث أن أشغال البناء موضوع التصميم
التعديلي تعتبر قانونية مادامت مطابقة للتصميم التعديلي املصادق عليه.
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بالنسبة ملشروع «ش إ» ملف عدد 2011/65
بخصوص هذا املشروع ،فإن املياه العادمة مرتبطة بكل قطعة أرضية تكون موضوع إجناز املشروع كل واحدة على حدة.
وحيث أن هذا املشروع يضم  23قطعة أرضية فإنه باملقابل سيتم إجناز  23محطة لتصفية املياه العادمة بكل قطعة
على حدة وذلك طبقا لدفتر التحمالت املتعلق بهذا املشروع.
وبخصوص الشرط املتعلق باحترام الضفة احلرة للنهر احملاذي للتجزئة موضوع املشروع ،فإن وكالة احلوض املائي صادقت
على الدراسة املتعلقة بهذا الشرط مع حتفظها على قطعتني (رقم  01ورقم  )18إلى حني إجناز البيان املتعلق مبياه
فيضانات الشعبة احملتملة .ولإلشارة فإن األمر ال يتعلق بنهر بل مبياه فيضانات لشعبة بجانب املشروع التي تنشط أثناء
تهاطل األمطار الغزيرة.
بالنسبة للمجموعة السكنية والسياحية« »LE Vملف عدد 2009/28
•عدم احترام الشروط املفروضة مبوجب رخصة االستثناءات
إن اجلماعة تتوفر على جميع الوثائق املطلوبة قانونا وخاصة الدراسة املنجزة من طرف مكتب دراسات معتمد ومصادق
عليها من طرف الوكالة اجلماعية املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء والتي تتعلق بتصفية املياه العادمة .وقد مت إجناز هذه
احملطة من طرف صاحب املشروع منذ بداية األشغال.
أما بخصوص دراسة التأثير على البيئة املتعلقة بهذا املشروع ،فإن مصالح اجلماعة قد وجهت لصاحب املشروع رسالة
عدد  625بتاريخ  01يوليو  2013قصد اإلدالء بهذه الدراسة.
•عدم فرض اجلماعة ملسطرة التجزئة على املنعش العقاري
إن صاحب املشروع قد أدى للجماعة مبلغا ماليا بخصوص هذا الرسم ،كما أن اجلماعة بصدد القيام مبراجعته طبقا
للقانون واألنظمة اجلاري بها العمل في هذا الصدد.
بالنسبة للمشروع السياحي والسكني« »RPملف عدد 2004/08
•منح اجلماعة لرخص غير قانونية لتقسيم العقار عدد 2009/82
منحت اجلماعة رخصة تقسيم ورخصة استالم أشغال التهيئة  V.R.Dوشهادة السكن اخلاصة بالفيالت السكنية
وذلك طبقا لكناش التحمالت املتعلق بهذا املشروع والذي ينص على إجناز املشروع عبر أشطر سواء تعلق األمر بالطرق
واملساحات اخلضراء أو البنايات ،فإنها تسلم وفق أشطر ،خصوصا وأن هذا املشروع كبير ذو مساحة إجمالية تقدر ب
 52هكتار ،وال ميكن في هذه احلالة مع كبر مساحة املشروع وما يضمه من إجنازات انتظار نهاية األشغال بصفة نهائية
إذ هذا من املستحيل خصوصا وأن إجناز الطرق واملساحات اخلضراء يتطلب وقتا قصيرا أما إجناز البنايات الفوقية فإنه
يتطلب وقتا طويال .كما جتدر اإلشارة بخصوص اجناز املشروع عبر أشطر غير محددة  ،أن صاحب املشروع هو الذي حدد
عدد األشطر حسب قدراته املادية للقيام بعملية البناء.
•عدم فرض مسطرة التجزئة على اجلزء الغير مقسم املستفيد من الترخيص باالستثناء بتاريخ
2013/04/10
إن هذا املشروع في مجمله وبجميع أشطره اخلمسة مرخص برسم سنة  ، 2004وهو معفى من هذا الرسم طبقا
للقانون اجلاري به العمل وأن القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية و الذي صدر سنة  2008هو من أخضع هذه
العمليات لهذا الرسم.
أما بخصوص تهيئة الطريق املؤدية لدوار أوالد برحمون على طول  200متر وعرض  20متر فقد مت إجنازها ،كما أن رخصة
االستثناء املسلمة بتاريخ  2013/04/10تتعلق فقط بالترخيص ببناء الشطر الثالث املتعلق بالفيالت إما من طرف
صاحب املشروع أو من طرف الغير ،بعدما كان الترخيص األول يقتصر على صاحب املشروع دون غيره.
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بالنسبة للمشروع السياحي لصاحبه شركة « »N –B-Cملف عدد2007/128 :
منحت اجلماعة رخصة إجناز هذا املشروع حتت عدد 2008/01 :ولكن صاحبه لم يشرع في إجنازه إلى حدود هذا التاريخ .ومبا
أن هذه الرخصة قد مضى على تسليمها مدة تفوق السنة دون الشروع في األشغال ،فإنها تعتبر الغية.
بالنسبة للمركب السياحي « »OA Cملف عدد2012/33 :
منحت اجلماعة رخصة إجناز هذا املشروع سنة  .2012ومبا أن املشروع لم يشرع في إجنازه بعد  ،فإن اجلماعة ألزمت
صاحبه باإلدالء بدراسة التأثير على البيئة وكذا الدراسة الهيدروجيولوجية وبأداء الرسم املفروض على التجزئة طبقا
للقانون اجلاري به العمل ،وذلك بواسطة كتابنا عدد  611بتاريخ .2013/06/28

2 .2اختالالت على مستوى تطبيق اتفاقية الشراكة إلجناز برنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد باجلماعة
الترابية واحة سيدي إبراهيم
عدم تصفية الوعاء العقاري موضوع إعادة الهيكلة
نشير في هذا الصدد أن الوعاء العقاري املتعلق بهذه االتفاقية يعد ملكا خاصا في حيازة مجموعة من األفراد وال
يدخل ضمن األمالك اجلماعية .ويتوفر كل مالك على رسم عدلي أو صك عقاري يثبت عالقة ملكيته للقطعة األرضية
مستوفي جلميع الشروط القانونية بحيث ال توجد إطالقا عقود عرفية.
عدم إخضاع جميع الدور السكنية املكونة للدوار لبرنامج إعادة الهيكلة لسنة 2004
بناء على عملية إحصاء ساكنة هذا الدوار برسم سنة  ،2004بلغ عدد الوحدات  1472وحدة في حني أن االتفاقية شملت
 715وحدة فقط أي بفارق  753وحدة لم يشملها برنامج إعادة الهيكلة موضوع هذه االتفاقية ،وذلك لكون الوحدات
املتبقية ال تدخل ضمن املنطقة اجلغرافية املرخص لها للبناء ،طبقا لتصميم التهيئة ،خصوصا وأن إعادة الهيكلة يعد
جزءا من هذا التصميم.
عدم ضبط اجلماعة حلصيلة احلساب املتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار أوالد بلعكيد
إن مشروع اتفاقية إعادة الهيكلة مت إسناد مهمة إجنازه والقيام ببياناته وتصفية حساباته املالية ملؤسسة التجهيز
والبناء سابقا ،أما اجلماعة ،حسب بنود االتفاقية ،ال دخل لها في عملية إعداد حصيلة احلساب لهذا املشروع.
ترخيص اجلماعة بإحداث أبنية سكنية وجتارية على أراض مخصصة الستقبال جتهيزات إدارية
إن القطعة األرضية ذات الرمز  P07املثقلة باستقبال جتهيزات إدارية طبقا لتصميم التهيئة كانت تتواجد بها دور
سكنية وجتارية مرقمة قبل وثيقة تصميم إعادة الهيكلة ،ولذلك فقد أخذ بعني االعتبار هذه الدور السكنية واحملالت
التجارية ،حيث مت الترخيص بإعادة بنائها سنة  2006من طرف جلنة دراسة املشاريع اجلاري بها العمل .أما البقعة الرضية
ذات الرمز  A3املثقلة الستقبال مركبات إدارية ،فقد مت الترخيص ببناء محالت جتارية فوقها وذلك بعد احلصول على
املوافقة املبدئية للجنة االستثناءات .
إحداث جتزئات سكنية غير قانونية وترخيص اجلماعة ألبنية غير قانونية داخلها
إن األراضي التي لم تتوصل مؤسسة التجهيز والبناء مبراكش (العمران حاليا) إلى جتهيزها ،تتوفر على الطرق الرئيسية
واملساحات اخلضراء طبقا لتصميم إعادة الهيكلة املصادق عليه ،كما أنه مت ربطها بقنوات الصرف الصحي والكهرباء
واملاء بعد بنائها طبقا للتراخيص املصادق عليها من طرف اللجنة اخملتلطة اخملتصة بدراسة املشاريع ،وذلك منذ املصادقة
على إعادة الهيكلة سنة  . 2004مع اإلشارة إلى أن جميع البنايات املقامة على هذه األراضي مرخص لها طبقا للقوانني
واألنظمة اجلاري بها العمل.
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اجلماعة القروية تافتاشت
)إقليم الصويرة(
تقع اجلماعة القروية تافتاشت باجلهة الشمالية ملدينة الصويرة ،على الطريق الوطنية رقم  207على بعد  56كلم من
مدينة الصويرة ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  9000نسمة .يتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب يتكون من  15عضوا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
مت من خالل مراقبة تسيير هذه اجلماعة تسجيل املالحظات التالية:

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة
1 .1مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
عدم شمولية اخملطط اجلماعي للتنمية
ذلك أن مخطط تنمية اجلماعة للفترة ما بني  2016-2010ال يوضح املشاريع املزمع برمجتها برسم السنوات من 2011
إلى  ،2016بل اكتفى بجرد قائمة املشاريع املبرمجة لسنة  ،2010مع إعطاء تقديرات مالية إجمالية للمشاريع األخرى
دون الدخول في تفاصيلها وحتديد األولويات املسطرة والتي تهم كل سنة على حدة ؛
عدم حتيني اخملطط التنموي
وذلك بوضع تصور واضح للمشاريع واألهداف املزمع حتقيقها من طرف اجلماعة أخذا بعني االعتبار املعطيات اجلديدة
املرتبطة بوضعية اجلماعة؛
غياب برمجة واضحة ومضبوطة للمشاريع التنموية
ذلك أن ما مت إقراره من مشاريع من طرف اجمللس التداولي ،خالل السنوات من  2010إلى  ،2012يختلف بشكل كبير عن
ما مت تضمينه في مخطط التنمية .عالوة على ذلك ،فإن ما مت إجنازه من مشاريع خالل هذه السنوات مخالف بدوره ملا مت
تسطيره ،سواء ضمن اخملطط أو مبوجب مقررات اجمللس اجلماعي؛
إجناز بعض املشاريع في غياب دراسات أولية للجدوى
حيث مت على سبيل املثال تهيئ محطة للنقل العمومي مبركز تافتاشت مببلغ  98.914,08درهم مبوجب سند الطلب
رقم  2012 /02وذلك في غياب دراسة أولية للمشروع وعدم نهج مقاربة تشاورية مع أرباب سيارات النقل العمومي قبل
إجنازها ،مما ترتب عنه عدم االستفادة من هذه احملطة.

2 .2تدبير شؤون املوظفني
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:
عدم توفر اجلماعة على تقني
حيث يتم االستعانة بتقني قيادة الشياضمة الشمالية من أجل تتبع املشاريع املنجزة من طرف اجلماعة ؛
تداخل االختصاصات واجلمع بني املهام
حيث لوحظ أن وكيل املداخيل يجمع بني مجموعة من املهام مبا فيها استخالص املداخيل واملصلحة املالية وحتديد
الوعاء الضريبي والتحصيل وتدبير شؤون املوظفني باجلماعة ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على التدبير اإلداري
باجلماعة وعلى فعالية منظومة املراقبة الداخلية ؛
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غياب التكوين املستمر
حيث لم يستفد موظفو اجلماعة من أي تكوين يهدف إلى الرقي مبستواهم املهني وكذا حتسني أدائهم اإلداري؛
عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه باإلضافة إلى غياب مقررات تعيني رؤساء املصالح
وذلك خالفا ملقتضيات املادة  54مكرر من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتعديله ،والتي تنص
على أن التنظيم اإلداري للجماعة القروية يحدد بقرار لرئيس اجمللس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —احلرص على وضع مخطط جماعي للتنمية مفصل وشامل يهم جميع سنوات سريانه؛
— —احلرص على برمجة واضحة ومضبوطة للمشاريع التنموية مع احترام مضمون مخطط التنمية؛
— —اتخاذ التدابير الالزمة قصد االستفادة من املشاريع املنجزة وغير املستغلة؛
— —العمل على سد اخلصاص في املوارد البشرية التقنية باجلماعة؛
— —القيام بتوزيع واضح للمهام واملسؤوليات داخل اجلماعة ،باإلضافة إلى الفصل بني العمليات اإلدارية والعمليات
احملاسبية؛
— —تأهيل املوظفني عبر برمجة دورات للتكوين املستمر؛
— —وضع هيكل تنظيمي منسجم مع إمكانيات اجلماعة املادية والبشرية مصادق عليه طبقا للتشريعات
واألنظمة املعمول بها.

ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
لوحظ ،في هذا الصدد ،ما يلي:
عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية
إذ تتوفر اجلماعة على  25منزل سكني و 96متجر ومجزرة ودار اجلماعة ،وقد تبني أن هذه املمتلكات مت بناؤها على أرض
تابعة لكتلة جماعة اجلنود املغاربة ،بحيث لم تقم اجلماعة بأي إجراء من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه األمالك؛
وضع اجلماعة قطع أرضية ليست من ممتلكاتها اخلاصة حتت تصرف الغير
حيث قام اجمللس اجلماعي باملصادقة ،في دورته االستثنائية بتاريخ  24دجنبر  ،2009على وضع قطعة أرضية مساحتها
 5.000متر مربع تتواجد مبركز اجلماعة حتت تصرف املندوبية اإلقليمية للشبيبة والرياضة بالصويرة لبناء مركب سوسيو
رياضي ،وأخرى توجد قبالة املركز الصحي لتافتاشت لفائدة اجلمعية النسوية لنسيج الزرابي لتافتاشت لبناء مجمع
الصناعة التقليدية بالرغم من غياب ما يثبت أن هذه القطع األرضية تشكل جزء من ملك اجلماعة اخلاص؛
غياب عقود كراء بعض احملالت السكنية
حيث لوحظ من خالل االطالع على امللفات اخلاصة بالدور السكنية ،أن اجلماعة لم تبرم عقود الكراء مع جميع املستفيدين
من احملالت السكنية ،إذ ال تتوفر اجلماعة إال على خمسة عقود للكراء علما أن عدد احملالت السكنية يصل إلى  25محال ؛
ضعف السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
حيث تبني ،من خالل االطالع على العقود املتعلقة بكراء األمالك اخلاصة للجماعة ،وعلى اخلصوص احملالت التجارية والسكنية،
أن السومة الكرائية جد منخفضة وال تتناسب مع القيمة احلالية للعقارات واملردودية احلقيقية واملزايا أو املنافع التي توفرها
للمكتري من حيث موقعها ومساحتها ؛
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تسجيل عيوب على مستوى صياغة عقود الكراء
حيث لوحظ من خالل االطالع على عقود الكراء املدلى بها بأن بنودها تقتصر على بيان تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ
دون اإلشارة إلى مدة صالحيتها.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي تستغله اجلماعة؛
— —احلرص على تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية قبل وضعها رهن تصرف الغير؛
— —مراجعة السومة الكرائية للمحالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة تطبيقا للمقتضيات القانونية
املعمول بها؛
— —صياغة عقود كراء جديدة تتوفر فيها جميع البنود التي توضح واجبات وحقوق األطراف املتعاقدة.

ثالثا .تدبير املداخيل
لوحظ ،في هذا اإلطار ،ما يلي:
ارتفاع الباقي استخالصه بالنسبة لكراء احملالت السكنية
حيث لوحظ ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بهذه املداخيل ،إذ بلغ إلى غاية شهر فبراير  2013ما مجموعه 63.250,00
درهم ،ومع ذلك فإن اجلماعة لم تقم باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية قصد استخالص حقوقها إذ تكتفي بتوجيه إنذارات
إلى املكترين.
ضعف املداخيل املتعلقة باحملالت التجارية
حيث لوحظ ،من خالل االطالع على امللف اخلاص بالدكاكني التجارية ،ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بهذه املداخيل ،إذ
بلغ إلى غاية شهر فبراير  2013ما مجموعه  356.080,00درهم.
عدم استخالص الرسم املفروض على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف املترتبة عن السيارات
اخملصصة للنقل العمومي للمسافرين
إذ بالرغم من أن اجملال الترابي للجماعة القروية تافتاشت يعرف حركة نشيطة ألصحاب سيارات األجرة ،إال أنه لوحظ
غياب أي مجهود الستخالص الرسوم والواجبات املفروضة عليهم ،حيث تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة
بواجبات وقوف السيارات املعدة للنقل العمومي والرسم املفروض على النقل العمومي ،تقاعس بعض امللزمني عن أداء
هذين الرسمني بالرغم من توجيه اإلنذارات إليهم ،دون أن تقوم اجلماعة بإصدار أوامر باملداخيل في هذا الشأن من أجل
استخالص املداخيل املستحقة .وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بهذين الرسمني ،حيث وصل على
التوالي مبلغ  13.800,00درهم و 20.700,00درهم إلى حدود شهر مارس .2013
ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بالرسوم املستحقة عن شغل امللك اجلماعي العام املؤقت ملمارسة
أعمال صناعية أو جتارية أو مهنية
حيث لوحظ في هذا اإلطار ،ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بهذه الرسوم ،إذ بلغ ،إلى حدود شهر أبريل  ،2013ما
مجموعه  320.880,00درهم .وقد تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة بالعقارات موضوع االحتالل واالستماع إلى
بعض املسؤولني واملوظفني ،أن تراكم الباقي استخالصه من هذا الرسم راجع أساسا إلى امتناع بعض املستفيدين من
أداء واجباتهم حتت ذريعة أن األمالك احملتلة من طرفهم ليست في ملك اجلماعة ،حيث إنها الزالت تابعة لكتلة اجلنود
املغاربة.
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عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية قصد استخالص الضريبة املفروضة على محال بيع املشروبات
حيث لوحظ ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة بالضريبة املفروضة على محال بيع املشروبات ،أنه بتاريخ 31مارس
 2011مت استدعاء عدد من أصحاب املقاهي واملقشدات قصد تسوية وضعيتهم في ما يخص هذا الرسم ،غير أن اجلماعة
لم تتوصل بأي إقرار من هؤالء امللزمني ،كما أنها لم تتخذ اإلجراءات القانونية قصد إجبارهم على أداء ما بذمتهم طبقا
ألحكام القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الالزمة الستخالص واجبات استغالل احملالت السكنية والتجارية والرسوم املفروضة على النقل
العمومي للمسافرين وعن شغل امللك العام اجلماعي؛
— —العمل على احتساب واستخالص الضريبة املفروضة على محال بيع املشروبات.

رابعا .تدبير النفقات
لوحظ ،في هذا اإلطار ،ما يلي:
اختالالت على مستوى اقتناء احلواسيب وبرنامج احلالة املدنية
حيث قامت اجلماعة باقتناء حاسوبني لفائدة مصلحة احلالة املدنية وذلك بواسطة سند الطلب رقم  29بتاريخ  24نونبر
 2010مببلغ  18.960,00درهم .وقد لوحظ أن احلاسوبني لم يستعمال منذ اقتنائهما ويوجدان في حالة سيئة؛ كما لوحظ
أن برنامج احلالة املدنية ،الذي مت اقتناؤه بواسطة سند الطلب رقم  30بتاريخ  24نونبر  2010مببلغ قدره 69.930,00درهم،
غير مشغل أيضا إلى حدود تاريخ إجراء املراقبة ،وذلك راجع إلى العطب التقني الذي أصاب أحد احلاسوبني ،وكذلك إلى
عدم صالحية البرنامج الذي مت اقتناؤه لهذا الغرض.
عدم تقدمي ما يثبت صرف جزء من نفقات صيانة وإصالح السيارات واآلليات وكذا اقتناء قطع الغيار
حيث لوحظ ،من خالل الزيارة امليدانية عدم توفر اجلماعة على دفاتر السندات ألجل اخلاصة باستهالك الوقود واقتناء
قطع الغيار ،إذ صرح رئيس اجلماعة على أن الشركة املوردة حتتفظ بها؛ غير أنه عند طلب هذه الوثائق ،قدمت الشركة
السندات ألجل املتعلقة فقط بالسنوات  2011و  ،2012وبعد القيام باملقارنة مت تسجيل فارق بني مجموع قيمة قطع
الغيار للسيارات واآلليات الواردة في السندات ألجل ومجموع احلواالت الصادرة ،والذي بلغ بالنسبة لسنتي  2011و 2012
ما مجموعه  18.216,50درهم.
املبالغة في ثمن املقتنيات
حيث قامت اجلماعة باقتناء آلة للنسخ من نوع « »xerox A3 et A4موضوع سند الطلب رقم  11بتاريخ  04أبريل 2012
بثمن  26.500,00درهم ،ويعتبر هذا الثمن مبالغ فيه بالنظر إلى األثمان املعمول بها في السوق ،حيث إن الثمن الوارد
مبوقع املوزع الرسمي ( )http://www.xos.co.maمحدد للعموم في 9.521,00درهم فقط ،أي بنسبة  % 278أقل من الثمن
الذي مت تطبيقه في سند الطلب.
غياب التقارير املتعلقة بالدراسات التقنية والطبوغرافية
حيث لوحظ أن امللفات املتعلقة بالدراسات التقنية والطبوغرافية ال تتضمن التقارير املتعلقة بها ،والتي تعتبر مستندا
ضروريا إلثبات إجناز اخلدمة .ويتعلق األمر بسندات الطلب رقم  33/2012ورقم  10/2012ورقم  2011/08ورقم ،2010/21
املتعلقة على التوالي ،بدراسة طبوغرافية ملقر اجلماعة والقيادة والسوق ،ودراسة إعادة تهييئ الطريق الوطنية رقم 207
واألرصفة واإلنارة العمومية ،وتهيئ طريق سيدي عبو بولعالم الى مسجد سيدي محمد بالتي  ،وبرنامج تهيئ مركز
تافتاشت.
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اللجوء إلى أمر بالتسخير إلجناز أشغال من نفس النوع بناء على سند الطلب قصد جتزيء الصفقة
حيث قام رئيس اجلماعة بإصدار أمر بالتسخير بتاريخ  26دجنبر  2012بعد رفض احملاسب العمومي التأشير على أحد
سندات الطلب .وتتعلق هذه األعمال بأشغال جللب املاء الصالح للشرب ،حيث قامت اجلماعة بتاريخ  27يوليوز 2012
بإجناز أشغال تتعلق مبد قنوات للماء الصالح للشرب إلى دواوير لكواوات و رزازكة و الوسطية بواسطة سند الطلب رقم
 23/2012مببلغ 177.360,00درهم ،كما قامت بإجناز نفس األشغال في مواقع لم حتددها مببلغ  98.482,04درهم ،وذلك
مبوجب سند الطلب رقم  34/2012بتاريخ  10دجنبر .2012
ضعف جودة بناء الطرق واملسالك
حيث قامت اجلماعة بإنشاء طريق غير معبدة طولها  1,5كلم وعرضها من  3إلى  4متر نحو دوار الوسطية سنة 2009
مبوجب سند الطلب رقم  ،34غير أنه لوحظ ،خالل املعاينة امليدانية أن عرض الطريق في بعض املقاطع يقل عن ثالثة أمتار،
كما سجل أيضا وجود صعوبات في عبور بعض املسالك؛ باإلضافة إلى ذلك فإن اجلماعة ال تقوم بإصالح وصيانة املسالك
والطرقات املؤدية إلى الدواوير ،مما يخلق عراقيل كبيرة للوصول إليها من طرف الساكنة.
عدم تقدمي جمعيات اجملتمع املدني للتقارير احملاسبية املتعلقة باستعمال اإلعانات املمنوحة
حيث ينص الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  15نونبر  1958كما مت تعديله وتتميمه
أنه «يتعني على اجلمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها  10آالف درهم من إحدى اجلماعات احمللية أو املؤسسات
العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو اجلماعات واملؤسسات األنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ،أن تقدم
حساباتها للهيئات التي متنحها اإلعانات املذكورة ،»...األمر الذي ال تقوم به اجلمعيات املستفيدة من دعم اجلماعة ،كما
لوحظ كذلك استمرار اجلماعة في تقدمي اإلعانات إلى جمعيات اجملتمع املدني التي ال تقدم حساباتها إلى اجلماعة كما
ينص على ذلك القانون املتعلق باجلمعيات ،وعدم إبرام اتفاقيات مع اجلمعيات املستفيدة حتدد إطار العمل بني األطراف
وتسطر بدقة األهداف املراد بلوغها وكذا آليات مراقبة استعمال اإلعانات املمنوحة.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتشغيل برنامج احلالة املدنية واحلواسيب املرتبطة به؛
— —التأكد من حسن إجناز اخلدمة قبل اإلشهاد على تسلمها؛
— —ترشيد النفقات املتعلقة باقتناء قطع الغيار مع القيام باملراقبة الضرورية؛
— —وضع آليات تتبع استهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار وعمليات الصيانة واإلصالح عبر مسك السجالت
املقررة في هذا اإلطار؛
— —احلرص على إجناز التقارير املتعلقة بالدراسات املنجزة؛
— —احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بطرق إسناد وإبرام الصفقات وتفادي جتزيء الصفقات؛
— —ضمان إجناز عمليات بناء الطرق و املسالك باجلودة املطلوبة وذلك عبر إعمال كافة طرق املراقبة املتاحة؛
— —القيام بعمليات الصيانة الضرورية للطرق واملسالك؛
— —احلرص على تقدمي جمعيات اجملتمع املدني التي تستفيد من املنح التي تتجاوز مبلغها  10.000,00درهم
للتقارير احملاسبية املتعلقة بها للجماعة؛
— —وضع آليات لتتبع كيفية صرف اإلعانات و مراقبة طرق استخدامها؛
— —اعتماد معايير موضوعية وواضحة محددة سلفا عند تقدمي املنح للجمعيات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لتفتاشت
(نص مقتضب)
()...

أوال .أداء اجمللس اجلماعي و اجملهود التنموي و التدبير اإلداري للجماعة
1 .1مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية
عدم شمولية اخملطط اجلماعي للتنمية
لقد انصبت املالحظات األولى األربع جميعها على اخملطط التنموي للجماعة من حيث عدم توضيح املشاريع املبرمجة،
و عدم حتيني اخملطط التنموي ثم غياب برمجة مضبوطة للمشاريع التنموية ،و بالعودة للمخطط نفسه ،جند جميع
هذه املالحظات في محلها ،بحيث ال يسعنا إال القول أن مرد ذلك هو غياب ثقافة التخطيط لدى اجمللس و اإلدارة معا،
ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه أول مرة يتم فيها وضع مخطط تنموي للجماعة ،تنفيذا ملقتضيات امليثاق اجلماعي املعدل
و الصادر في . 2009
عدم حتيني اخملطط التنموي
إجناز بعض املشاريع قي غياب دراسات أولية للجدوى :لقد مت فعال إحداث وليس تهيئ محطة لوقوف السيارات مبركز
اجلماعة وبدأت مباشرة العمل بها حيث انتقل إليها أصحاب الطاكسيات ،إال أن نزاعا بينهم و بني أحد أصحاب النقل
املزدوج و الذي أصر على البقاء في احملطة املؤقتة السابقة ،قد جعلهم يعودون إليها بدورهم ،و يغادرون احملطة احملدثة .إال
أن اجلهود مبذولة لغاية استعمالها من طرف اجلميع ،طاكسيات ونقال مزدوجا بالتنسيق مع املعنيني باألمر والسلطة
احمللية و الدرك امللكي.

2 .2تدبير شؤون املوظفني
عدم توفر اجلماعة على تقني
لقد وجدت اجلماعة فعال صعوبات في تعويض التقني الوحيد و املتوفى سنة  ،2011رغم محاوالتها املتكررة في هذا
الشأن وذلك في إنتظار إجراء مباراة بهذا اخلصوص  ،بعد أن تأخرت عمالة اإلقليم في إجراءها رغم وعدها في ذلك.
تداخل االختصاصات و اجلمع بني املهام
يرجع هذا األمر باألساس إلى قلة املوظفني مما يفرض اجلمع بني املهام ،أما بالنسبة لوكيل املداخيل املنتدب بالوكالة  ،فقد
قامت اجلماعة بكل اإلجراءات لتعيينه وكيال رسميا للمداخيل.
غياب التكوين املستمر
يعود األمر أساسا لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة لهذا األمر بامليزانية اجلماعية ووجود أولويات اقتصادية و اجتماعية
أخرى ،باإلضافة إلى أن العملية مبرمجة لدى وزارة الداخلية و التي تعلن بني الفينة و األخرى على دورات تدريبية وتكوينية
لصالح املوظفني اجلماعيني و خصوصا الكتاب العامون و التقنيون و احملاسبون املاليون و غيرهم.
عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وغياب مقررات تعيني رؤساء املصالح
تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي ينظم املصالح اإلدارية املتوفرة و املوظفني العاملني بها  ،إال أنه غير مؤشر عليه ،وذلك
راجع إلى أن العادة جرت على أن تكون املبادرة مبثل هذه األمور من لدن السلطة اإلقليمية .أما بالنسبة لغياب مقررات
تعيني رؤساء املصالح فإن اجلماعة ستعمل على إعداد هذه املقررات.
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ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية
نحن بصدد تسوية الوضعية القانونية لعدد من العقارات التابعة للجماعة ،عن طريق اقتناء األراضي املبنية عليها هذه
املنشآت ،و امللف اآلن يوجد بيد وزارة الداخلية  ،إال أن املبلغ املالي املتوفر حاليا يعتبر ضئيال ،مقارنة مع الثمن التوقعي
و الذي قد يصل مليوني درهم.
وضع اجلماعة قطعا أرضية ليست من ممتلكاتها اخلاصة حتت تصرف الغير
إن البقعة األرضية املعنية ،تدخل ضمن أراضي قدماء اجلنود املغاربة والواقعة مبركز اجلماعة ،والغير املستغلة ،والتي تنوي
اجلماعة اقتناءها  ،وبالتالي فهي موضوعة حاليا حتت تصرف اجلماعة  ،إلقامة املشاريع ذات البعد االجتماعي .
غياب عقود كراء بعض احملالت السكنية
ميكن التأكيد هنا على أن جميع احملالت السكنية تتوفر على عقود الكراء اخلاصة بها والعقود اخلمسة املطلع عليها ،
كانت فقط مبثابة عينات.
ضعف السومة الكرائية
إن الوضعية القانونية للعقار ،تبقى مرة أخرى هي املانع من إحداث زيادات في السومة الكرائية.
تسجيل عيوب على مستوى صياغة عقود الكراء
إن مناذج عقود الكراء تعتبر موحدة في اإلقليم ،وال شك أنها في حاجة إلى مراجعة.

ثالثا .تدبير املداخيل
ارتفاع الباقي استخالصه بالنسبة لكراء احملالت السكنية
يرجع األمر أساسا إلى عدم وجود عقد ملكية هذه العقارات لعدم تسوية الوضعية القانونية املتحدث عنها و بالتالي
فإن اجلماعة ال تستطيع حاليا اللجوء إلى القضاء.
ضعف املداخيل املتعلقة باحملالت التجارية
إن اجلماعة تقوم بإرسال إنذارات للملزمني من أجل أداء ما بذمتهم وهي مسجلة بكتابة الضبط وستعمل اجلماعة على
إصدار أوامر باملداخيل في هذا الصدد.
عدم استخالص الرسم املفروض على النقل العمومي
يرجع األمر إلى تقاعس واضح من طرف أصحاب الطاكسيات وسنعمل على توجيه أوامر املداخيل للقابض من أجل
استخالصها.
ارتفاع الباقي استخالصه املتعلق بالرسوم املستحقة عن شغل امللك اجلماعي العام املؤقت ملمارسة
أعمال جتارية أو صناعية
إن هذا االرتفاع هو السبب الذي يجعل الكثير من امللزمني بالرسوم املستحقة عن شغل امللك اجلماعي العام املؤقت
مبنقالت ملمارسة أعمال صناعية أو جتارية أو مهنية ،يتلكئون في أداء الواجبات املستحقة عليهم بدعوى أنهم من قاموا
بالبناء.وستعمل اإلدارة على اتخاذ التدابير الالزمة الستخالص هذه الواجبات.
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عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية قصد استخالص الضريبة املفروضة على محال بيع املشروبات
الزال تهرب املعنيني باألمر يعرقل إستخالص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات ،كما أن جل املقاهي ال تتوفر فيها
أدنى الشروط ملطالبتها بأداء هذا الرسم.

رابعا .تدبير النفقات
اختالالت على مستوى اقتناء احلواسب وبرنامج احلالة املدنية
لقد متت دعوة الشركة ،صاحبة هذه احلواسيب لتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد ونحن في مرحلة إعداد سندات
الطلب إلدخال جميع البيانات و تكوين املوظفني املعنيني من طرف نفس الشركة .
عدم تقدمي ما يثبت صرف جزء من نفقات صيانة و إصالح السيارات و اآلليات و كذا اقتناء قطع الغيار
لقد جرت العادة أن نتعامل بهذا الشكل ،حيث حتتفظ الشركة املوردة بالسندات ألجل اخلاصة باستهالك الوقود أو اقتناء
قطع الغيار ،وتبعا ملالحظتكم هذه  ،سنبذل قصارى جهدنا من أجل ضبط هذه العملية اخلاصة بالتزود بالوقود أو شراء
قطع الغيار.
املبالغة في ثمن املقتنيات
من جهتنا ،ال نرى أية مبالغة في ثمن هذه املقتنيات  ،واألمور كلها تخضع ملبدأ املنافسة.
غياب التقارير املتعلقة بالدراسات التقنية و الطبوغرافية
الدليل على حسن النية ،أن كل هذه الدراسات موجودة لدى اجلهة أو اإلقليم و كذا لدى مندوبية التجهيز.
اللجوء إلى أمر بالتسخير إلجناز أشغال من نفس النوع بناء على سند الطلب قصد جتزيء الصفقة
إن احلاالت التي وردت في هذه املالحظة هي حاالت ميكن اعتبارها استثنائية ،نظرا لظروف اجلفاف التي متر منها املنطقة
بني الفترة و األخرى.
ضعف جودة بناء الطرق واملسالك
يعود األمر أساسا إلى تعرض بعض املواطنني اجملاورين للطريق و عدم قابليتهم لالندماج في املشروع ،أما بالنسبة
لصعوبة عبور بعض املسالك ،فاجلماعة ال تتوفر على اآلليات املطلوبة و لهذه الغاية فهي تعمل على إعارة مثل هذه
اآلليات من عمالة اإلقليم على أساس توفير الوقود الالزم لها .و قد برمجت اجلماعة مؤخرا إعتمادات لشراء الوقود من
أجل إصالح بعض الطرق و املسالك.
عدم تقدمي جمعيات اجملتمع املدني للتقارير احملاسبية املتعلقة باستعمال اإلعانات املمنوحة
يرجع ذلك إلى عدم التوفر على اإلمكانيات اللوجستية للمراقبة .و كل اجلمعيات املدعمة تدلي بتقاريرها األدبية و املالية
باستثناء جمعية القصور الكلوي بالصويرة و اجلمعيات اجلديدة املدعمة ألول مرة و هي ثالث جمعيات سنحرص على أن
تدلي بتقاريرها السنوية قبل منحها أي دعم.
()...
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اجلماعة القروية أوناغة
)إقليم الصويرة(
تنتمي اجلماعة القروية أوناغة إداريا إلى إقليم الصويرة ،جهة مراكش تانسيفت احلوز .يبلغ عدد سكان اجلماعة 12179
نسمة حسب إحصاء سنة  ،2004فيما يبلغ عدد موظفي اجلماعة  13موظفا وعونا بنسبة تأطير ال تتجاوز  .% 25وقد
بلغت امليزانية اإلجمالية للجماعة ،خالل السنة املالية  ،2012ما مجموعه  3.952.822,55درهم.

I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير اجلماعة عن مجموعة من املالحظات ،وفيما يلي أهمها:

أوال .تقييم األنظمة واإلجراءات املطبقة داخل اجلماعة
لوحظ في هذا اإلطار:
— —عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي قانوني؛
— —عدم توفر اجلماعة على كاتب عام؛
— —غياب مقررات تعيني رؤساء املصالح؛
— —إحلاق عدة موظفني ووضع آخرين رهن إشارة مصالح خارجية رغم اخلصاص في املوارد البشرية؛
— —عدم مسك سجل للواردات و الصادرات؛
— —سوء تدبير مخزن أدوات و لوازم املكتب؛
— —عدم مسك سجل جرد املعدات واألدوات؛
— —تعميم االستفادة من بعض التعويضات.
لذلك ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي اجلماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز النقائص املشار إليها أعاله،مع
ضرورة تطبيق النصوص التنظيمية املعمول بها في هذا اجملال.

ثانيا .طرق تدبير واستغالل املمتلكات اجلماعية
لقد أثارت عملية مراقبة تدبير املمتلكات عدة مالحظات ،فيما يلي أهمها:
عدم تسوية وضعية األمالك اجلماعية
لم تقم اجلماعة بتحفيظ وتسوية الوضعية القانونية لكافة أمالكها العقارية ،حيث لوحظ ،عند معاينة امللف اخلاص
بهذه املمتلكات ،بأن اجلماعة ال تتوفر على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها لكافة العقارات التي تتصرف
فيها.
إغفال عملية تصنيف وإحصاء وإدراج العديد من املمتلكات اجلماعية
من خالل االطالع على سجل ممتلكات اجلماعة ،لوحظ أن هذا األخير ال يتضمن كافة األمالك العقارية اجلماعية خاصة
العقار الذي تتواجد عليه دار اجلماعة واملنزل السكني .باإلضافة إلى ذلك ،تفتقد اجلماعة إلى معرفة التجهيزات
واملمتلكات التي من املفروض حيازتها وإدراجها ضمن سجل أمالكها العامة .يتعلق األمر مبجموع شبكة الطرق والشوارع
واملمرات اجلماعية ،باإلضافة إلى مساحات االرتداد الواقعة على جنباتها وشبكة اإلنارة العمومية وشبكة التزود باملاء
الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي عند مدها.
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استغالل بعض األشخاص ملمتلكات اجلماعة العقارية دون سند قانوني
لوحظ ،من خالل االطالع على امللف اخلاص باحملالت التجارية ،أن اجلماعة لم تبرم عقود الكراء مع كافة مكتري احملالت
التجارية ،حيت تبني غياب العقود اخلاصة باحمللني التجاريني رقم  7و 8اللذان يستفيد من استغاللهما أحد األشخاص
منذ سنة  1995مبوجب عقد مقايضة عقارية جمعه مع اجلماعة ،والذي يعتبر الغيا لكون اجلماعة لم تتمكن من إثبات
ملكيتها للعقار موضوع املقايضة ،حيث حازته اجلماعة مبناسبة تقسيم املمتلكات بني اجلماعة األم حد الدرا وجماعة
أوناغة إثر التقسيم اإلداري لسنة .1992
عدم احترام املساطر القانونية عند إبرام بعض العقود
لوحظ عند دراسة امللف اخلاص بالعقود املبرمة من طرف اجلماعة ،أن هذه األخيرة أبرمت عقودا لشغل ملك جماعي
ألغراض جتارية تهم  18بقعة أرضية ذات مساحة  10م ²لكل بقعة .وبالرجوع إلى طبيعة هذه األمالك ،تبني أنها ليست
بأمالك عمومية مخصصة الستعمال اجلمهور ،حتى تطبق عليها القواعد املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العمومي
للجماعات احمللية املنصوص عليها في الظهير الشريف بشأن منح بعض الرخص في شغل امللك العمومي البلدي
لسنة  1949والذي أحال عليه الفصل  10من الظهير الشريف الصادر في  28يونيو سنة  1954املتعلق بأمالك اجلماعات
القروية ،بل تعتبر هذه املمتلكات أمالكا خاصة للجماعة وجب التصرف فيها عن طريق إبرام عقود كراء ،كما نصت على
ذلك املواد  37و 47من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما وقع تغييره وتتميمه ،وكذا الفصل الرابع من
املرسوم رقم  2-58-1341احملدد لكيفية تسيير أمالك اجلماعات القروية.
غياب موافقة اجلماعة على عقود التنازل عن استغالل األراضي للغير
لوحظ ،من خالل تفحص التنازالت املبرمة بني األطراف املتعاقبة على استغالل القطع األرضية ،غياب تأشيرة رئيس
اجلماعة رغم التنصيص في العقود املبرمة على ضرورة حصول هذه املوافقة.
عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية عند عدم األداء
لوحظ ،من خالل االطالع على ملف األكرية ،أن اجلماعة ال تقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة اجتاه مستغلي البقع
األرضية واحملالت التجارية ،املمتنعني عن أداء ما بذمتهم للجماعة ،إذ تكتفي بتوجيه إنذارات إلى املكترين .وقد نتج عن
هذا التقاعس ارتفاع الباقي استخالصه الذي بلغ ،إلى حدود شهر أبريل  69 450,00 ،2013درهم بالنسبة للبقع األرضية
و 11 100,00درهم بالنسبة للمحالت التجارية.
عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
على الرغم من عدم تناسب السومة الكرائية املعتمدة مع القيمة احلقيقية للعقارات املكتراة ،فإن اجلماعة لم تباشر
مراجعة أثمان الكراء ،خالفا ملا تسمح به مقتضيات املادة الثالثة والرابعة من القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة أثمان
كراء احملالت املعدة للسكنى أو االستعمال املهني أو التجاري أو الصناعي أو احلرفي ،التي تنص على إمكانية مراجعة
السومة الكرائية بعد مرور كل ثالث سنوات على األقل من تاريخ االتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بني األطراف
مباشرة ،أو من التاريخ الذي حددته.
عدم استغالل السيارة الوحيدة للجماعة في قضاء مصاحلها
لوحظ من خالل الزيارات امليدانية و بناء على تصريحات رئيس اجلماعة و كاتب اجمللس اجلماعي ،أن السيارة الوحيدة
التي تتوفر عليها اجلماعة من نوع «  »Renault kangoموضوعة رهن إشارة مؤسسة الرعاية االجتماعية إقامة
التلميذ و التلميذة مع حتمل اجلماعة مصاريف الوقود و الصيانة .كما أكد بعض املوظفني أن كاتب اجمللس اجلماعي
يستعمل هذه السيارة ملصاحله الشخصية.
عدم اإلدالء بالوثائق املتعلقة باستغالل املقالع
نفت اجلماعة وجود أي مقلع بترابها ،وعند االستفسار حول املوارد املتعلقة بالرسم على استخراج املقالع ،أفادت بأن
هذه املداخيل تتعلق باألتربة والرمال املستخرجة من إحدى الهضبات والتي كانت تستغلها مؤقتا الشركة التي كانت
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مكلفة بتهيئة الطريق املزدوج الرابط بني مدينتي شيشاوة والصويرة .ورغم انتهاء األشغال بالطريق املعنية في سنة
 ،2011فإن اجلماعة استمرت في استخالص هذه املداخيل.
وبعد البحث والتقصي ،تبني أن هناك مقلعا للرمال داخل تراب اجلماعة موجود مبجرى واد أيت الصرايدي احلرارثة يتم
استغالله من طرف عدة أشخاص دون احلصول على الرخص القانونية خالفا ملا تنص عليه املادتان  3و 8من القانون رقم
 08.01املتعلق باستغالل املقالع ودون تأكد اجلماعة من حصول املستغلني على هذه الرخص رغم تقدمي إقراراتهم لديها.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للجماعة؛
— —العمل على إحصاء وتصنيف وإدراج جميع املمتلكات اجلماعية في سجل املمتلكات؛
— —احلرص على مراجعة السومة الكرائية للمحالت السكنية والتجارية التابعة للجماعة تطبيقا للمقتضيات
القانونية املعمول بها؛
— —احلرص على عدم السماح باستغالل ممتلكات اجلماعة العقارية دون سند قانوني؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية بخصوص وجيبات الكراء غير املؤداة من طرف مستغلي امللك اجلماعي؛
— —القيام بأعمال املراقبة والتتبع فيما يخص استغالل املقالع.

ثالثا -تدبير املرافق والتجهيزات العمومية احمللية
لوحظ ،من خالل فحص الوثائق املتعلقة بتدبير املرافق والتجهيزات احمللية عدة اختالالت ،وفي ما يلي أهمها :

1 .1اختالالت في تدبير مرفق نقل املرضى واملصابني
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :
عدم القيام باإلجراءات القانونية الستالم سيارة إسعاف مقدمة كهبة
رغم مصادقة اجمللس اجلماعي على قبول هبة عبارة عن سيارة إسعاف مقدمة للجماعة من طرف جمعية الطفولة
املتضامنة بفرنسا ،فإن اجلماعة لم تقم باإلجراءات القانونية الالزمة لدخول هذه السيارة إلى التراب الوطني .وقد صرح
تقني اجلماعة بأن طول وتعقيد املساطر القانونية هو الذي دفع باجلماعة إلى العدول عن قبول هذه الهبة .وقد نتج عن
عدم اتخاذ هذه اإلجراءات حتمل ميزانية اجلماعة مصاريف اقتناء سيارة إسعاف جديدة ،كان باإلمكان رصدها ملشاريع
أخرى.
غياب املداخيل املؤداة لفائدة اجلماعة مقابل خدمات النقل بواسطة سيارة اإلسعاف
رغم دخول سيارة اإلسعاف نطاق اخلدمة منذ سنة  ،2011فقد لوحظ أن احلسابات اإلدارية املقدمة لسنتي  2011و،2012
لم تتضمن املداخيل املتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف .وقد صرح سائق سيارة اإلسعاف أنه
يتم استخالص مبلغ جزافي قدره  100درهم يؤدى مباشرة من طرف املستفيد مللئ خزان الوقود و ذلك لتغطية مصاريف
التنقل.
استخالص مبلغ جزافي من املرضى واملصابني دون سند قانوني
مبوجب الفصل الثاني و العشرون من القرار اجلبائي رقم  01/2008بتاريخ  ،2008 /01 /17حتدد صوائر نقل املرضى واجلرحى
خارج جماعة أوناغة في درهم واحد عن كل كلم ذهابا و إيابا خالل النهار ودرهمني ليال .غير أن اجلماعة تقوم بفرض أثمان
مختلفة على املرتفقني ،وذلك باستخالص مبلغ جزافي محدد في  100درهم يؤدى مباشرة إلى سائق سيارة اإلسعاف
لتغطية تكاليف الوقود.
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تعدد مهام سائق سيارة اإلسعاف
لوحظ أن سائق سيارة اإلسعاف يقوم بعدة مهام في نفس الوقت ،فباإلضافة إلى مهامه كسائق ،فإنه يوضع حتت تصرف
القيادة والدائرة للقيام ببعض املهام التي تسند إليه ،كما يقوم بسياقة سيارة نقل املوتى التابعة للدائرة باإلضافة إلى
كونه سائق شاحنة نقل النفايات التابعة للجماعة.

2 .2اختالالت في تدبير مرفق جمع النفايات املنزلية
من خالل االطالع على وثائق هذا امللف وبعد الزيارة امليدانية تبني ما يلي :
— —عدم احترام مبدأ املنافسة ،حيث تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املثبتة لعمليات كراء املعدات واآلليات وجود
بيان أثمان لشركة واحدة في خرق ملبدأ املنافسة ؛
— —رمي األزبال مبطرح غير مجهز وغير مراقب؛
— —االنتشار الكبير للنفايات داخل أحياء وأزقة اجلماعة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بهذا اخلصوص باتخاذ التدابير التالية :
— —احترام القواعد التنظيمية اخلاصة بتدبير مرفق نقل املرضى واملصابني؛
— —احلرص على تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي بخصوص تسعيرة االستفادة من خدمات سيارة نقل املرضى؛
— —العمل على احترام النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بطريقة تدبير مرفق جمع النفايات املنزلية
والنفايات املشابهة لها.

رابعا .تدبير املداخيل
لوحظ ،من خالل فحص الوثائق املتعلقة مبداخيل اجلماعة عدة اختالالت ،وفي ما يلي أهمها :
— —ضعف مداخيل الرسم املفروض على محال بيع املشروبات والتي ال تتجاوز  1800,00درهم سنويا؛
— —عدم استخالص الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية بالرغم من وجود ست إقامات سياحية بتراب اجلماعة؛
— —عدم مشاركة ممثل اجلماعة في جلنة البيوعات اخلاصة مبدخول الغابة؛
— —عدم استخالص اجلماعة للرسم املفروض على االستغالل املؤقت لألراضي التابعة للمجال الغابوي؛
— —عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة الستخالص الرسم املفروض على وقوف السيارات املعدة للنقل العمومي
والرسم املفروض على النقل العمومي ،حيث بلغ الباقي استخالصه بخصوص الرسمني على التوالي 19.950,00
درهم و 13.300درهم ،خالل سنة .2012
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش يوصي مبا يلي:
— —اتخاذ التدابير الالزمة الستخالص الرسم املفروض على االستغالل املؤقت لألراضي التابعة للمجال الغابوي
والرسم املفروض على وقوف السيارات املعدة للنقل العمومي والرسم املفروض على النقل العمومي؛
— —العمل على استخالص الضريبة املفروضة على محال بيع املشروبات؛
— —العمل على استخالص الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية؛
— —احلرص على مشاركة ممثل اجلماعة في جلنة البيوعات اخلاصة مبدخول الغابة.
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خامسا .تدبير النفقات
لقد أثارت عملية مراقبة تدبير النفقات عدة مالحظات ،فيما يلي أهمها:

1 .1جتزيء النفقات عن طريق سندات الطلب
قامت اجلماعة بعدة إصالحات مبقر اجلماعة خالل الثالث سنوات األخيرة بدعوى أن مقر اجلماعة كان يحتاج لهذه
اإلصالحات ،وقد مت اللجوء إلى سندات الطلب ألداء النفقات املتعلقة بهذه األشغال.
وحيت إن املسؤولني كانوا على بينة مسبقا بحجم اإلصالحات الواجب القيام بها ،فقد كان من األجدى إبرام صفقة إلجناز
كافة اإلصالحات الشيء الذي كان سيشكل ضمانة إلجناز األشغال بأثمنة وجودة مناسبة.

2 .2النفقات املتعلقة باستهالك الوقود واإلصالح واستعمال قطع الغيار باجلماعة
عند فحص الوثائق املتعلقة بهذه النفقات ،مت الوقوف على االختالالت التالية :
غياب السندات ألجل اخلاصة باستهالك الوقود والصيانة واقتناء قطع الغيار
لوحظ ،عند الزيارة امليدانية ،عدم توفر اجلماعة على دفاتر السندات ألجل اخلاصة باستهالك الوقود واقتناء قطع الغيار
والتي يتم اإلشهاد فيها بإجناز اخلدمة من طرف املورد وممثل اجلماعة ،إذ صرح تقني اجلماعة على أن الشركة املوردة لم
يسبق لها أن قدمت أي سند يبني نوعية ومبلغ اخلدمات املقدمة للجماعة ،وأن اجلماعة لم يسبق لها أن طالبت بهذه
السندات.
عدم احترام قواعد االلتزام بتنفيذ النفقات العمومية
لقد تبني ،من خالل فحص الوثائق احملاسبية اخلاصة بالنفقات املتعلقة باستهالك الوقود واقتناء قطع الغيار ،أن اللجوء
إلى سندات الطلب لم يكن على أساس املسطرة االعتيادية لتنفيذ النفقات العمومية وإمنا لتسوية أداء نفقة مت إجنازها
قبل إصدار سند الطلب ،األمر الذي يخالف قواعد االلتزام بالنفقات العمومية.
غياب السجالت املتعلقة بتدبير حظيرة السيارات و الشاحنات.

3 .3النفقات املتعلقة بالعتاد الكهربائي واإللكتروني
منح معدات اجلماعة ملصالح إدارية غير تابعة لها
قامت اجلماعة سنة  2012باقتناء  12مكيفا للهواء بسعات مختلفة مببلغ  79.680,00درهم مبوجب سند الطلب رقم
 .2012/44وقد لوحظ ،عند القيام بعملية اجلرد غياب أحد املكيفات من السعة الكبيرة « ،»18000BTUوالذي مت تركيبه
مبكتب رئيس الدائرة مقابل إشهاد للجماعة بتسلمه .وفي غياب أي سند قانوني يبرر هذه العملية ،فإن هذا التصرف
يشكل مخالفة لقواعد التدبير واحملافظة على املمتلكات اجلماعية

4 .4تدبير النفقات املتعلقة باألشغال
جتزيء النفقة املتعلقة ببناء وصيانة نقط املاء
قامت اجلماعة ،خالل السنوات األخيرة بإجناز األشغال املتعلقة ببناء وصيانة نقط املاء مبوجب عدة سندات طلب بلغ
مجموع مبالغها  842.656,80درهم .وقد تبني أن اجلماعة عملت على جتزيء النفقات املتعلقة بسنتي  2010و،2011
بهدف إبرام سندات طلب بدل صفقات ،حيث بلغت النفقات املتعلقة ببناء وصيانة نقط املاء  333.552,00درهم خالل
سنة  ،2010ومبلغ  356.692,00درهم خالل سنة .2011
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اختالالت في عملية إجناز أشغال بناء وجتهيز بئر
لوحظ ،من خالل االطالع على امللف اخلاص بإجناز بئر “إقامة التلميذ و التلميذة» وبعد املعاينة امليدانية ،وجود االختالالت
التالية :
— —وجود بئر آخر محاد للبئر اجلديد غير مستغل كانت اجلماعة قد قامت بحفره سنة  2008مببلغ  69.972,00درهم ،إال
أنه تبني عدم وجود مياه به بسبب عدم القيام بالدراسات التقنية الالزمة،مما ترتب عنه حفر بئر ثان حتملت كلفته
اجلماعة.
— —قيام اجلماعة بتركيب محطة الضخ قبل حفر البئر مما أثر على إجناز املشروع حسب املواصفات املعمول بها في هذا
امليدان ،حيت لوحظ أن هناك مسافة تقدر بحوالي  15متر تفصل بني البئر ومحطة الضخ .

5 .5نقائص على مستوى أشغال حفر وجتهيز بئر دوار اجلرف
إضافة إلى جتزيء النفقات ،فقد أسفرت عمليتا التدقيق واملعاينة عن املالحظات التالية :
تناقض تواريخ سندات الطلب املتعلقة بهذه األشغال ،حيت إن تاريخ سند الطلب املتعلق بتجهيز البئر
سابق لتاريخ سند الطلب املتعلق باحلفر ،مما يبني أن سندات الطلب مت إعدادها فقط إلضفاء الشرعية على
نفقة متت تأديتها دون احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية ؛
عدم استفادة الساكنة من مياه البئر ،حيت صرح مجموعة من الساكنة ،بأن املاء غير صالح للشرب نظرا
مللوحته الزائدة ،وقد نتج ذلك عن غياب الدراسة التقنية القبلية ؛
عدم إمتام األشغال ،حيت لم تقم اجلماعة بترصيف جنبات السقاية مما أدى إلى تكون مستنقع كبير من
املياه امللوثة ،مع ما يترتب عن ذلك من خطر على صحة املواطنني.

6 .6اعتماد سند الطلب إلجناز أشغال بناء عدة معابر
قامت اجلماعة ببناء ثالثة معابر على مسلك دوار “تكالت” مبلغ  198.570,00درهم مبوجب سند الطلب رقم 2012/11
رغم عدم وجود هذا الصنف من األشغال في امللحق الثالث للمرسوم رقم  2-06-388واملتعلق بقائمة األعمال املمكن
أن تشكل موضوع سندات الطلب ،حيت بعد رفض احملاسب التأشير على سند الطلب ،قام رئيس اجلماعة بتقدمي طلب
التسخير ألداء النفقة في جتاهل للمقتضيات القانونية املنظمة لطلبيات اجلماعات احمللية.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —التأكد من حسن إجناز اخلدمة قبل اإلشهاد على تسلمها؛
— —ترشيد النفقات املتعلقة باقتناء قطع الغيار مع القيام باملراقبة الضرورية؛
— —العمل على مسك السجالت املتعلقة بحظيرة السيارات والشاحنات؛
— —وضع آليات تتبع استهالك الوقود والزيوت وقطع الغيار وعمليات الصيانة واإلصالح عبر مسك السجالت
املقررة في هذا اإلطار؛
— —احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بطرق إسناد وإبرام الصفقات وتفادي جتزيء النفقات عبر سندات
الطلب؛
— —احلرص على احملافظة على معدات اجلماعة واستغاللها ملصاحلها اخلاصة .
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوناغة
(نص مقتضب)

أوال .تقدير األنظمة واإلجراءات املطبقة داخل اجلماعة
— —عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه :بخصوص عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق
عليه  ،يشرفني أن أخبركم أن اجلماعة قامت بإرسال الهيكل التنظيمي إلى مصالح العمالة قصد التأشيرة عليه
من طرف السيد عامل إقليم الصويرة حتت عدد  68بتاريخ  25يونيو  2013وذلك استجابة لهذه املالحظة.
— —غياب الكاتب العام للجماعة  :فنظرا لضعف قدراته املهنية واإلدارية في التسيير والتأطير ورفضه االنسجام
والعمل مع كافة املوظفني والتنسيق بني اجمللس واملصالح اخلارجية فقد مت إلغاء صفة الكاتب العام مع احتفاظه
بإطاره األصلي كمتصرف كما ان اجلماعة ستعمل مستقبال على تعيني كاتب عام جديد تتوفر فيه الشروط
املالئمة ملزاولة هذه املهام.
— —عدم توفر مقررات تعيني رؤساء املصالح  :وفيما يتعلق بعدم توفر اجلماعة على مقررات تعيني رؤساء املصالح فان
اجلماعة ستعمل مستقبال على تعيني رئيس كل مصلحة على حدة وهي تهم رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية –
مصلحة املوظفني – املصلحة التقنية  -مصلحة األشغال اجلماعية – مصلحة اجلبايات احمللية .
— —إحلاق عدة موظفني ووضع آخرين رهن إشارة مصالح خارجية  :إحلاق السيدة «إ.ص»  :هذه السيدة تزوجت ومت
إحلاقها بزوجها الذي يعمل مبدينة طنجة وفق مسطرة اإلحلاق .
— —إحلاق السيد «ن.ش» و «ي.ب» بالدائرة  :فقد ثم هذا بطلب من السلطة احمللية لقلة موظفيها واضطرت اجلماعة
إلى وضعهم رهن إشارة السلطة احمللية غير انه اذا ما متت احلاجة إليهم فسيتم استدعائهم فورا  .أما عن إحلاق
السيد «ع.ح» فقد كانت رغبته في اإلحلاق بإحدى اجلماعات القريبة من مكان إزدياده الذي هو جماعة تفتاشت
حيث اختار العمل بجماعة حلسينات.
— —عدم مسك سجل للواردات والصادرات  :بخصوص مسك سجل الواردات والصادرات ونظرا لقلة املوظفني فإننا
كلفنا السيد « ع .ل» لهذه املهمة.
— —سوء تدبير مخزن أدوات ولوازم املكتب :عن سوء تدبير مخزن أدوات ولوازم املكتب فهذا راجع لصغر حجمه وعدم
توفر اجلماعة على محالت كبيرة من أجل تخزين هذه األدوات.
— —عدم مسك سجل جرد املعدات واألدوات :فيما يتعلق مبسك سجل جرد املعدات واألدوات فقد عملنا على إعداد
سجل خاص بعملية اجلرد وسنقوم بهذه العملية مرتني في كل سنة وذلك من أجل حسن تدبيرها وتنظيمها.
— —تعميم االستفادة من بعض التعويضات  :إن اجلماعة ال تتوفر على مصلحة خاصة بالربائد ،حيث أن تنظيم
األرشيف مبختلف املصالح يشكل جزءا من املهام املوكولة لكل موظف في دائرة اختصاصه والذين مافتئوا
يطالبون بصرف التعويض بحجة ممارستهم ملهام تندرج ضمن األعمال املوسخة وامللوثة  ،وبالنظر إلى أن املوظفني
املعنيني ميارسون بصفة فعلية مهام األرشيف داخل مصاحلهم فقد مت إعداد الشواهد من هذا املنطلق .
وبالعودة إلى تقريركم فان اجلماعة ستتقيد مستقبال باملالحظات الواردة به وذلك بحصر املستفيدين في فئة املوظفني
الذي يشكل األرشيف مهمتهم الرسمية.

ثانيا .طرق تدبير واستغالل املمتلكات اجلماعية
()...
عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية
بخصوص هذه النقطة املتعلقة بعدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية ستقوم اجلماعة بتخصيص
اعتمادات مهمة في الدورات القادمة من أجل حصر وحتفيظ كل املمتلكات اجلماعية وتسوية وضعيتها القانونية.
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إغفال عملية تصنيف وإحصاء وإدراج العديد من املمتلكات اجلماعية
فيما يتعلق بهذه النقطة واملتعلقة بإغفال عملية تصنيف وإحصاء وإدراج العديد من املمتلكات اجلماعية أخبركم
أن اجلماعة تتوفر في رصيد ممتلكاتها على خمسة دكاكني وثمانية عشر بقعة ومجزرة جماعية ومنزل وظيفي كما أن
اجلماعة ستعمل مستقبال على تصنيف هذه املمتلكات وترتيبها وفق النمودج املعمول به لدى مصالح العمالة .
غياب مجموعة من البيانات بسجل احملتويات
بخصوص هذه النقطة فقد تداركنا هذه املالحظات وقمنا بوضع جميع البيانات بسجل احملتويات.
وضع ممتلكات اجلماعة العقارية رهن إشارة بعض املستفيدين دون سند قانوني
بخصوص هذه النقطة قامت اجلماعة بإبرام عقد مقايضة مع السيد «ف.ت» مقابل أرض إلجناز مشاريع تنموية باجلماعة
كما أن اجلماعة تتصرف في هدا العقار مند سنة  1992حني مت مشروع التقسيم اجلماعي وتسلمته من اجلماعة القروية
حد الدرى (اجلماعة األم آنذاك) في إطار تسليم السلط بني اجلماعة األم حد الدرة وجماعة أوناغة .
غياب موافقة اجلماعة على توليات العقود للغير ( التنازالت)
بخصوص هذه النقطة ستقوم اجلماعة بتجديد جميع العقود املبرمة بني اجلماعة وأصحابها ودلك طبقا للمقتضيات
اجلديدة للقانون مع إضافة  10في املائة كل ثالث سنوات .
عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية عند عدم األداء
بخصوص هذه النقطة واملتعلقة بعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية عند عدم األداء ،فإن اجلماعة تقوم دائما مبراسلتهم حتت
إشراف السلطة احمللية وذلك من أجل تسوية وضعيتهم اجلبائية اجتاه اجلماعة
(. )...
عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
بخصوص هذه النقطة واملتعلقة بعدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة فإننا قررنا ابتداء من
السنة القادمة إن شاء اهلل إعادة إبرام عقود الكراء مع أصحابها وحتيينها وفق املقتضيات اجلديدة للقانون املتعلق
باألكرية مع إضافة  10في املائة كل ثالث سنوات .
وضع سيارة اجلماعة حتت تصرف كاتب اجمللس اجلماعي ومؤسسة الرعاية االجتماعية – إقامة التلميذ
و التلميذة
بخصوص هذه النقطة ،واملتعلقة بوضع سيارة اجلماعة حتت تصرف مؤسسة الرعاية االجتماعية إلقامة التلميذ
و التلميذة في بعض املناسبات ،فهذا األمر يندرج ضمن تعاون اجلماعة مع هذه املؤسسة التي ال تستفيد من أي دعم
سوى دعم مجلس جماعة أوناغة وكذلك املسافة التي تبعدها عن املركز.
عدم اإلدالء بالوثائق املتعلقة باستغالل املقالع
بخصوص هذه النقطة  ،يشرفني أن أخبركم بأن اجلماعة ال تتوفر على أي مقلع

ثالثا .تدبير املرافق والتجهيزات العمومية احمللية
1 .1تدبير مرفق نقل املرضى واملصابني
عدم القيام باإلجراءات القانونية الستالم سيارة إسعاف مقدمة كهبة
بخصوص هذه النقطة فقد تبني لنا أن تاريخ شروع استعمال هذه السيارة جتاوز اخلمس سنوات ،وحيث إن وظيفتها
كسيارة إسعاف تستدعي تنقالت يومية داخل النفوذ الترابي للجماعة الذي يتشكل من عدة مسالك غير معبدة فقد
ارتأى اجمللس عدم استكمال إجراءات قبول الهبة لوعيه باملصاريف التي ستكلفها عمليات اإلصالح والصيانة .
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غياب املداخيل املؤداة لفائدة اجلماعة مقابل خدمات النقل بواسطة سيارة اإلسعاف
بالنسبة للمالحظة املتعلقة بهذه النقطة فقد تقرر القيام بإعداد ملحق للقرار اجلبائي خالل الدورة القادمة للمجلس
من أجل إحداث فصل يهم استخالص مصاريف نقل املرضى واملصابني عبر سيارة اإلسعاف (.)...

2 .2اختالالت في تدبير مرفق جمع النفايات املنزلية
يشكل تدبير هذا املرفق إحدى املسؤوليات التي تؤرق اجملالس اجلماعية على الصعيد الوطني ،حيث عجزت مجملها
على إدارته بطريقة مباشرة واضطرت العتماد أسلوب التدبير املفوض .واعتبارا أن اجلماعة القروية ألوناغة من اجلماعات
الفتية فإنها لم تراكم بعد التجربة الضرورية لتدبير مرفق من هذا القبيل والذي يكتسي أهمية بالغة الرتباطه بصحة
املواطن .وبخصوص املالحظات املتعلقة بهذا القطاع فنود أن نحيطكم باآلتي :
— —بالنسبة لعدم استفادة اجلماعة من مطرح الكواش الواقع بنفوذها الترابي واملستغل من طرف اجلماعة احلضرية
للصويرة ،فإن فكرة االستفادة حاضرة حيث أن هناك مشروع على الصعيد اإلقليمي إلحداث مطارح مشتركة بني
اجلماعات في إطار اتفاقية شراكة يفوض من خاللها تدبير هذا املرفق على صعيد مجموعة من اجلماعات اجملاورة
إلحدى الشركات اخملتصة في تدبير النفايات .وفي هذا اإلطار من املقترح أن تستفيد جماعة أوناغة من مطرح
الكواش ضمن هذه النظرة الشمولية الهادفة إلى بلورة حلول ناجعة لتدبير املرفق باإلقليم .
— —وبخصوص اعتماد سندات الطلب لتدبير املرفق نؤكد كما سبق الذكر أن افتقار اجلماعة للخبرة في تسيير هذا
اجملال من األسباب التي جتعلها غير ملمة بكل الشروط التي يتطلبها تدبير هذا القطاع  .وفي هذا اإلطار سنعمل
مستقبال على إعداد كناش للتحمالت يحدد شروط استغالل املرفق مع األخذ بعني االعتبار للمالحظات الواردة
بتقريركم واالستئناس بخبرة اجلماعة احلضرية للصويرة في هذا الباب .
— —أما في شأن استغالل املطرح الغير املراقب بغابة «عياد» فان اجلماعة قامت باغالقه مايزيد عن ثالث سنوات بتنسيق
مع السلطة احمللية.
— —وفيما يخص انتشار النفايات املنزلية باألزقة واألحياء الداخلية فإننا نؤكد أن اجلماعة تكثف من مجهوداتها حملاربة
كل النقط السوداء حسب إمكاناتها احملدودة وتقوم بني الفينة واألخرى بتحسيس املواطنني بضرورة احترام أماكن
جتميع النفايات قصد تسهيل مأموريتها في هذا اجملال .

رابعا .تدبير املداخيل
(…).وبخصوص املالحظات نحيطكم باآلتي:
— —ضعف مداخيل الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
فيما يتعلق بهذه النقطة فقد عهد إلى جلنة مكونة من شسيع املداخيل وتقني اجلماعة بتحيني عملية اإلحصاء
لكافة محال بيع املشروبات لتحديد الوعاء الضريبي بصفة دقيقة .كما سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد امللزمني
الذين سيسجل في حقهم أي إخالل ،كيفما كان نوعه ،بالتزاماتهم اجتاه اجلماعة بخصوص هذا الرسم.
— —عدم استخالص الرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية
جتدر اإلشارة فيما يخص هذه املالحظة أنه ال توجد أي إقامة أو مؤسسة سياحية بتراب اجلماعة تتوفر على رخصة
استغالل من هذا النوع وبالتالي يصعب على اجلماعة حتديد الوعاء الضريبي في هذا اجملال .ولتصحيح هذه الوضعية،
ستقوم اجلماعة باستدعاء اللجنة اإلقليمية لتصنيف املؤسسات السياحية قصد إجراء معاينات ميدانية لكل
اإلقامات بغية منحها التراخيص الضرورية وحتسيس أصحابها بالتزاماتهم اجلبائية اجتاه اجلماعة فيما يتعلق بهذا
الرسم.
— —عدم مشاركة اجلماعة في جلنة البيوعات اخلاصة مبدخول الغابة
بالنسبة لهذه النقطة نشير إلى أن برنامج القطع الغابوي يعرض سنويا على اجملالس اجلماعية قصد التداول في شأنه
 ،حيث أن إدارة املياه والغابات ال ميكنها إجراء جلسات السمسرة املتعلقة بقطع وتفويت احملصوالت الغابوية إال بعد
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مصادقة اجملالس على هذا البرنامج وبالتالي فاحترام املقررات في هذا الباب أمر مسطري .وفيما يتعلق بعدم حضور ممثل
اجمللس جللسات السمسرة فسوف نقوم بإثارة انتباه إدارة املياه والغابات حول هذه املالحظة قصد توجيه الدعوة للجماعة
للمشاركة في أي سمسرة تهم تفويت احملصوالت الغابوية (…)
— —عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة الستخالص الرسم املفروض على وقوف السيارات املعدة للنقل
العمومي والرسم املفروض على النقل العمومي
بخصوص هذين الرسمني و رغم انتقال الشسيع عدة مرات ألماكن وقوف السيارات قصد استخالص املستحقات
املترتبة على امللزمني واستدعائهم إلى مقر اجلماعة قصد أداء ما بذمتهم نسجل بالفعل تقاعسهم .ويتم سلك
هذه اإلجراءات احلبية ألن املصالح اجلبائية للجماعة ال تتوفر على وسائل زجرية ،حتت يدها ،إلخضاع امللزمني بأداء ما
بذمتهم ،اللهم إصدار أوامر باملداخيل وتوجيهها للقابض اجلماعي قصد حتريك املسطرة اجلاري بها العمل في هذا الباب.
والستخالص املبالغ املستحقة للجماعة في إطار هذين الرسمني والواردة مبذكرة املالحظات تقرر إصدار أوامر باملداخيل
بعد استنفاد كل الوسائل احلبية لألداء التلقائي.

خامسا .تدبير النفقات
1 .1النفقات املتعلقة باستهالك الوقود واإلصالح واستعمال قطع الغيار باجلماعة
في غياب توفر مستودع جماعي و عدم وجود أعوان مختصة في امليكانيك ،تعاني اجلماعة عند كل عطب تتعرض له
آلياتها في البحث عن اجلهة التي ستتولى اإلصالحات طبقا للقوانني اجلاري بها العمل وفق السرعة املطلوبة خصوصا
وأن هذه اآلليات تعتبر من أدوات العمل اليومي.
وفي ظل هذا السياق تقع اجلماعة ،بحسن نية ،في هفوات عند إعداد سندات الطلب من قبيل تنزيل نفقة متعلقة
باإلصالح في البند اخلاص باقتناء قطع الغيار والعكس صحيح؛ إذ كانت تعتبرها قانونية خاصة وأن اجلماعة لم يسبق
لها أن خضعت ألي افتحاص مالي لتقومي هذه الوضعية()...
وفيما يتعلق بالسجالت اخلاصة بحظيرة السيارات والشاحنات فقد مت تعيني موظف ملسك هذه الوثائق لتتبع تدبير هذا
القطاع وستعمل اجلماعة الحقا على تعزيز مواردها البشرية بتقني مختص في امليكانيك تعهد إليه مهمة تسيير
حظيرة السيارات والشاحنات.
()...

2 .2النفقات املتعلقة باألشغال
جتزيء النفقة املتعلقة ببناء وصيانة نقط املاء
فيما يخص قيام اجلماعة ببناء وصيانة نقط املاء مبوجب عدة سندات طلب بلغ مجموعها  842.656,80درهم على مدى
ثالث سنوات دون اللجوء إلى إبرام صفقة عوض جتزيء هذه النفقة  ،فكما تعلمون فإن احلاجيات املرتبطة بتزويد الساكنة
باملاء الشروب تعتبر استعجالية خصوصا وأن الطقس باملنطقة شبه جاف ،حيث يستحيل في مجمل احلاالت االنتظار
لتعبئة غالف مالي هام قصد إعداد صفقـــة .و تضطر اجلماعة إلى تلبية املتطلبات باحترام السقف املسموح به عند
اللجوء إلى سندات الطلب من جهة كما أن التنزيالت املالية املتعلقة بها متفرقة من جهة أخرى .وستعمل اجلماعة
مستقبال على تفادي جتزيء النفقات من نفس النوع خالل سنة مالية معينة تنفيذا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات
في هذا الشأن.
اختالالت في عملية إجناز إشغال بناء وجتهيز بئر إقامة التلميذ والتلميذة
إن حفر البئر األول قصد مت بطلب وإحلاح من السلطة اإلقليمية لتزويد مشروع إقامة التالميذ ،الذي أحدث في إطار
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،باملاء الشروب  ،ونظرا للتكلفة الباهظة للدراسة التقنية املتعلقة باكتشاف نقط
املاء فقد مت اعتماد الطرق التقليدية املتداولة باملنطقة وذلك باستعمال ما يصطلح عليه ب(مافامان) إال انه بعد االنتهاء
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من األشغال تبني أن صبيب هذا البئر ضعيف جدا  .وحيث أن املؤسسة املذكورة ال ميكنها أن تستقبل التالميذ في ظل
غياب الربط باملاء فقد اضطر اجمللس إلى حفر بئر ثان وبناء صهريج وتزويده مبضخة من أجل جلب هذه املادة احليوية()...

3 .3نقائص على مستوى أشغال حفر و جتهيز بئر بدوار اجلرف
إن إحداث هذه البئر جاء بناء على ملتمسات سكان الدوار الذين طالبوا غير ما مرة بضرورة اإلسراع في إجنازه .واستجابة
لهذا املطلب متت برمجة االعتمادات اخلاصة بالتجهيز واحلفر وقد أجنزت األشغال وفق املطلوب.
أما فيما يتعلق مبلوحة مياه البئر ،فنشير إلى أن إجناز املشروع اعتمد كما سلف الذكر الطرق التقليدية املعروفة في
البحث دون اللجوء إلى الدراسات ،نظرا للصبغة االستعجالية للمشروع من جهة ،وعدم توفر االعتمادات اخلاصة بإجناز
الدراسة آنذاك من جهة أخرى .وبخصوص املالحظة املتعلقة بعدم ترصيف جنبات السقاية فسيتم اتخاذ اإلجراءات
الكفيلة مبعاجلة هذا األمر(…)

4 .4اعتماد سند طلب إلجناز أشغال بناء معابر
بخصوص بناء املعابر على مسلك واد تكالت مبوجب سند طلب ،فإن إجناز هذه األشغال جاء بناء على إحلاح الساكنة
ومطالبتها باإلسراع باملشروع نظرا للمعاناة اليومية التي تكابدها في تنقالتها مما حذا باجلماعة  ،عن حسن نية ،لسلك
مسطرة سند الطلب وإصدار طلب بالتسخير ألداء النفقة؛ مع العلم أن اجلماعة ستتقيد باملالحظة الواردة بالتقرير
في هذا الشأن.
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اجلماعة القروية أوالد يعيش
)إقليم بني مالل(
مت إحداث اجلماعة القروية أوالد يعيش سنة 1960وتقع داخل النفوذ الترابي جلهة تادلة أزيالل .بلغ عدد سكان اجلماعة
سنة  2010حوالي  36.547نسمة .وبلغ مجموع مداخيلها سنة  2012حوالي  30.774.179,66درهم شكلت فيها حصة
منتوج الضريبة على القيمة املضافة نسبة  ،%23فيما بلغت نفقاتها برسم نفس السنة  17.334.152,83درهم مثلت
فيها نفقات املوظفني نسبة  .%29وقد مكنت مراقبة تسيير هذه اجلماعة من تسجيل املالحظات التالية :

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير اجلماعة  ,عن تسجيل ممجموعة من املالحظات همت اجملاالت التالية :

أوال .التنظيم واملراقبة الداخلية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1تركيز معظم املهام املتعلقة بالنفقات بيد وكيل املصاريف
لوحظ في هذا الباب استفراد وكيل املصاريف بتدبير النفقات وكذا حظيرة السيارات اجلماعية واحملروقات ،باإلضافة إلى
التحقق من صحة إجناز اخلدمة إلى جانب الرئيس ،وذلك في بعض التخصصات التقنية كأشغال البناء أو التبليط التي
تتطلب تقني متخصص للقيام بذلك.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على توزيع ا املهام داخل اجلماعة حسب االختصاص وعدم
تركيزها في يد موظف واحد.

2 .2عدم الفصل بني مهام تصفية واستخالص بعض الرسوم
خالفا ملا تقوم به اجلماعة في تدبير الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات جتزئة األراضي ،لوحظ عدم الفصل
بني مهام الوعاء ومهام االستخالص بخصوص بعض املداخيل .يتعلق األمر بالرسوم على محال بيع املشروبات والرسم
املفروض على استخراج مواد املقالع والرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية ،حيث يجمع وكيل املداخيل بني مهام
االستخالص ومهام تصفية هذه الرسوم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على الفصل بني مهام التأسيس والتصفية من جهة واالستخالص
من جهة أخرى ألجل تعزيز املراقبة الداخلية.

3 .3عدم حتيني سجل جرد املعدات واألدوات
لوحظ أن اجلماعة تتوفر على سجل جلرد املعدات واألدوات غير مرقم وغير مؤشر عليه من طرف رئيس اجلماعة أو رئيس
املصلحة اخملتصة وال يتضمن اآلليات املتنقلة ،حيث ال يتم حتيينه بالشكل املطلوب ،كما ال يتم التشطيب على األدوات
واملعدات التي مت إتالفها ،باإلضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بهذه املعدات وإصدار قرارات تقضي بالتشطيب عليها
من السجل .نتيجة لذلك ،ال يعطي هذا السجل الصورة احلقيقية ملمتلكات اجلماعة املنقولة.
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبسك سجل اجلرد وحتيينه بشكل ميكن من إعطاء صورة حقيقية عن
املمتلكات اجلماعية ومن التحديد الدقيق للمصالح املوضوعة رهن إشارتها وعن حالتها ومآلها.
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ثانيا .تدبير املداخيل
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1عدم حتديد نسب بعض الرسوم ،املنصوص عليها قانونا ،بالقرار اجلبائي
لوحظ أن اجلماعة قامت باستخالص الضريبة على عمليات جتزئة األراضي والرسم املفروض على استخراج مواد املقالع،
في فترة لم تكن فيها هذه الرسوم مدرجة بالقرار اجلبائي رقم  ،5الذي كان ساري املفعول في الفترة ما قبل تاريخ 11
نونبر  ،2009باعتباره التاريخ الذي دخل فيه القرار اجلبائي اجلديد حيز التطبيق ،والذي حدد أسعار استخالص هذه الرسوم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص مستقبال على ضرورة حتيني القرار اجلبائي بتحديد سعر الرسوم
وتعرفة الوجيبات ومختلف احلقوق التي تقبض لفائدة اجلماعة ،مبوجب القانون املنظم للجبايات احمللية.

2 .2عدم تضمني عقود كراء احملالت التجارية البند املتعلق مبراجعة السومة الكرائية
من خالل االطالع على ملفات احملالت التجارية املكتراة للغير ،تبني أنه لم يسبق للجماعة مراجعة السومة الكرائية لهذه
احملالت .إال أنه ،خالل سنة  ،2013قامت بتجديد عقود كراء ثمانية محالت جتارية ومراجعة سومتها الكرائية دون إدراج
بند في العقود يهم مراجعة السومة الكرائية لهذه احملالت تطبيقا ملقتضيات القانون رقم  03-07الصادر في  30نونبر
 ،2007والذي يتيح االمكانية القانونية لتجديد بنود هذه العقود ومن ضمنها تلك املتعلقة مبراجعة السومة الكرائية
بعد انصرام أجل ثالث سنوات.
عالقة مبا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تضمني بنود عقود الكراء بند متعلق مبراجعة
السومة الكرائية ،بهدف الرفع من مداخيل اجلماعة.

3 .3عدم استخالص مبلغ الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
لوحظ أن اجلماعة لم تقم باستخالص مبلغ  17.000,00درهم املتعلق بالرسم املفروض على استخراج مواد املقالع من
طرف شركة املستغلة برسم الربع الثاني والثالث من سنة  .2010ويرجع هذا األمر إلى رفض اخلازن اجلماعي حتمل األمرين
باالستخالص اخلاصني بهذا الرسم لعدم متكينه من مجموعة من البيانات اخلاصة بالشركة كعنوانها ورقم سجلها
التجاري ورقم الضريبة املهنية .لكن ،تبني من خالل التحقيق أن اجلماعة تتوفر على جميع املعطيات التي من شأنها أن
متكن اخلازن اجلماعي من حتمل هذه الرسوم وبالتالي استخالصها.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تضمني األوامر باالستخالص جلميع
املعطيات التي تساعد على استخالص رسوم اجلماعة.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1تهيئة بناية دار الشباب من طرف اجلماعة دون استغاللها
قامت اجلماعة القروية أوالد إيعيش باستصالح وتهيئة مقر دار الشباب بئر انزران ،وذلك بواسطة سند الطلب رقم
 317/09بتاريخ  05فبراير  2009مببلغ  120.000,00درهم .ومت تسلم األشغال بتاريخ  24مارس  .2009بعد ذلك قام اجمللس
اجلماعي في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  29أكتوبر  2009بالتصويت لصالح تخصيص هذه البناية
لفائدة مندوبية وزارة الشباب والرياضة لتوسيع النادي النسوي ،إال أنه وإلى غاية تاريخ إجراء املراقبة (نهاية شهر ماي
 )2013لم يتم توقيع أية اتفاقية مع النيابة االقليمية لوزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن ،الشيء الذي جعل البناية غير
مستغلة وغير محروسة وتعرضت بعض جنباتها إلى التخريب.
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بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة احملافظة على األمالك اجلماعية وصيانتها واحلرص على
استفادة الساكنة منها.

2 .2ترامي اجلماعة على ملك اخلواص دون سلك املساطر القانونية
قامت اجلماعة القروية أوالد إيعيش بالترامي على قطعة أرضية مساحتها حوالي  188متر مربع في ملك اخلواص وقامت
بتحويلها إلى مساحة خضراء ،دون أن تسلك في ذلك املسطرة املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة أو االحتالل
املؤقت .هذا السلوك مت تكييفه من طرف القضاء اإلداري مبثابة اعتداء مادي على امللك اخلاص موضوع النازلة ومت احلكم في
املرحلة االبتدائية لصالح مالك القطعة األرضية بتاريخ  2012-2-22بتعويض قدره  412.400,00درهم .هذا املبلغ يشمل
باإلضافة إلى ثمن األرض تعويض املالك عن الضرر الذي حلق به جراء تصرف اجلماعة.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسلك املسطرة القانونية املتعلقة بنزع امللكية من أجل
املنفعة العامة ،وتفادي تعريض مالية اجلماعة لنفقات التعويض عن األضرار الناجتة عن هذا االحتالل.

رابعا .تدبير النفقات
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية بخصوص إصالح السيارات واآلليات واقتناء قطع
الغيار
تقوم اجلماعة قبل إصدار سندات الطلب بعملية إصالح السيارات واقتناء قطع الغيار وتسويتها بشكل الحق بعد إمتام
عمليات اإلصالح مخالفة بذلك قواعد االلتزام بالنفقات العمومية.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها.

2 .2التأخر في إجناز بعض الصفقات
من خالل دراسة ملفات الصفقات العمومية ،تبني تأخير على مستوى إجناز بعض الصفقات بدون أسباب مبررة ،حيث
إن مدة التأخير جتاوزت واحدا وعشرين شهرا بالنسبة للصفقة رقم  01/2007املتعلقة بإجناز شبكة للتطهير السائل،
وأربعة أشهر بالنسبة للصفقة رقم  01/2009املتعلقة باألعمدة واألسالك ،وشهرين بالنسبة للصفقة رقم 01/2008
املتعلقة بتهيئة دار الشباب وتوسيع اجملزرة ،وهو ما أثر على استفادة الساكنة من هذه التجهيزات في الوقت املناسب.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على احترام اآلجال احملددة لتنفيذ الصفقات املبرمة.

خامسا .تدبير املرافق اجلماعية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1غياب معايير السالمة الصحية والشروط البيئية باجملزرة اجلماعية
قامت اجلماعة بواسطة سند الطلب رقم  264/2009مببلغ  46.500,00درهم بربط اجملزرة بشبكة التطهير السائل التي
متر بالقرب منها .إال أنه لوحظ أن اجملزرة اجلماعية تفتقر للمعايير الصحية والتجهيزات الضرورية واملاء الكافي لضمان
سالمة وجودة اللحوم ،إذ من خالل املعاينة امليدانية ،تبني أن التخلص من مخلفات الذبح تتم على جنبات اجملزرة ،باإلضافة
إلى ذلك ،فإن تفريغ املياه املستعملة في عملية الذبح يتم على سطح األرض في اجتاه وادي درنة ،األمر الذي من شأنه أن
يؤثر سلبا على البيئة وعلى صحة املواطنني.
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بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة السهر على النظافة والصحة العموميتني عبر احترام
معايير السالمة الصحية وتوفير الشروط البيئية السليمة باجملزرة اجلماعية.

2 .2عدم توفر اجلماعة على امللف املتعلق بتفويت تدبير مرفق توزيع املاء الصالح للشرب
قام اجمللس اجلماعي للجماعة القروية أوالد إيعيش ،في إطار دورته العادية املنعقدة بتاريخ  27غشت  ،2001باتخاذ مقرر
يقضي بتفويت تدبير مرفق توزيع املاء الصالح للشرب لفائدة الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ببني مالل .لكن،
تبني من خالل التحقيق واملراقبة عدم توفر اجلماعة على امللف اخلاص بهذه العملية وغياب محاضر تتبع ومراقبة تدبير
املفوض له للمرفق العمومي من طرف املفوض له.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل احلصول على ملف التفويض الذي يحدد
حقوق وواجبات الطرفني املتعاقدين وممارسة اجلماعة لواجبها في مجال املراقبة والتتبع.

3 .3ضعف الربط بشبكة التطهير السائل
عرف مركز أوالد يعيش تطورا عمرانيا وسكانيا ملحوظا متثل في إجناز بعض التجزئات ،مما نتج عنه إعداد مخطط التهيئة
واملصادقة عليه .وقد قامت اجلماعة باملوازاة مع ذلك بإجناز مشاريع البنية التحتية من خالل مد قنوات الصرف الصحي
بواسطة الصفقة رقم  01/2007مببلغ  374.143,44درهم والصفقة رقم  3/2010مببلغ  312.840,00درهم.
غير أن هذه املشاريع تبقى محدودة ،إذ ال يزال يعرف هذا اجملال إشكاالت تتمحور في ضعف نسبة تغطية املركز ،حيث
لم يتم ربط مجموعة من املشاريع السكنية بشبكة الصرف الصحي ،مما يؤدي إلى صرف املياه العادمة في الوادي اجملاور
للمركز والسوق األسبوعي نتيجة غياب محطة للضخ ومحطة للمعاجلة بتراب اجلماعة .وقد ترتب عن ذلك انبعاث روائح
كريهة تؤثر سلبا على صحة املواطنني والبيئة وانتشار اجملاري العشوائية وتسرب املياه العادمة إلى األراضي الفالحية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقوية شبكة التطهير السائل
باجلماعة ،حفاظا على صحة وسالمة الساكنة.

4 .4عدم استفادة جميع مناطق اجلماعة من مرفق جمع النفايات
تقوم اجلماعة القروية أوالد يعيش بجمع النفايات الصلبة فقط مبركز اجلماعة بواسطة شاحنة في ملكيتها وباالعتماد
على بعض األعوان اخملصصني لهذا الغرض .إال أن هذا اجملال الزال يعرف عدة إكراهات نتيجة عدم استفادة باقي مناطق
اجلماعة من هذا املرفق ،مما يدفع الساكنة إلى طرح النفايات فوق أرض محاذية ملركز أوالد يعيش ويتسبب في تراكمها،
األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على البيئة والفرشة املائية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة توسيع استفادة الساكنة من جمع النفايات الصلبة
والتفكير في إنشاء مطرح عمومي مراقب حلماية البيئة وكذا صحة املواطنني.

سادسا .تدبير املوارد البشرية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :

1 .1عدم وجود مخطط للتكوين املستمر
لم ترصد اجلماعة خالل السنوات األربعة األخيرة من  2009إلى  ،2012أية اعتمادات للتكوين املستمر ،حيث تكتفي
اجلماعة باالعتماد على الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الداخلية .ولقد مكنت زيارة مختلف املصالح اجلماعية من
الوقوف على نقص في التكوين املستمر ،حيث عبر العديد من املوظفني عن رغبتهم في االستفادة من التكوين في
مجاالت معينة كاملعلوميات والتعمير وكذا تدبير املداخيل والنفقات.
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بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات تثمني املوارد البشرية والرفع من مردوديتها عن طريق التكوين
املستمر.

2 .2وضعية إحلاق غير قانونية
تتوفر اجلماعة ألوالد يعيش على موظف في وضعية اإلحلاق .وقد مكنت عملية التحقيق من الوقوف على عدم توفر
شروط استمرارية هذه الوضعية .ذلك أن اجلماعة لم تتوصل بأي طلب بتجديد فترة اإلحلاق أو اإلدماج .وبالتالي فإن عدم
توفر هذا املوظف على قرارات جتديد اإلحلاق صادرة عن رئيس اجلماعة األصلية يجعله في وضعية غير قانونية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة مع اجلماعة األصلية لتسوية الوضعية
غير القانونية للموظف امللحق .

سابعا .تقييم بعض مشاريع اجلماعة
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي:

1 .1عدم إحداث سوق اخلضر بسبب عدم استكمال مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة
لوحظ أنه بالرغم من نشر إعالن املنفعة العامة لنزع ملكية خمس قطع أرضية إلحداث سوق اخلضر بدوار الزوائر،
مبقتضى املرسوم رقم  2.94.565بتاريخ  24أكتوبر  1994الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد  4283بتاريخ  30نونبر  ،1994فإن
اجلماعة لم تستكمل اإلجراءات القانونية في شقيها اإلداري والقضائي لنقل ملكيتها إليها وتعويض ذوي احلقوق .غير
أنها قامت سنة  2011باقتناء قطعتني أرضينت فقط من ضمن اخلمسة عن طريق البيع باملراضاة وبثمن حددته اللجنة
اإلدارية للتقومي في  100,00درهم للمتر املربع ،مما أجل إحداث سوق اخلضر ونتج عنه اقتناء نفس القطع األرضية التي
كانت مدرجة في املرسوم بأثمنة تفوق ما كان عليه األمر سنة .1994
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إخراج سوق اخلضر إلى حيز
الوجود.

2 .2تعثر إجناز مشروع الكهربة القروية
قطعت اجلماعة القروية اوالد يعيش أشواطا مهمة من أجل كهربة مركز أوالد يعيش والدواوير التابعة له ولهذا الغرض
خصصت اعتمادات مهمة جتاوزت  2,7مليون درهم خالل الفترة املمتدة من  2009إلى .2012
لكن هذه العملية أثارت املالحظات التالية :
— —عدم احترام مدة اإلجناز املنصوص عليها في دفتر التحمالت؛
— —كهربة بعض املناطق دون استفادة املواطنني منها؛
— —عدم القيام بدراسات قبلية لتحديد احلاجيات ووضع تصور عام لكيفية الكهربة؛
— —عدم حتديد موقع مناسب لإلنارة العمومية وأماكن التحويالت؛
— —توزيع غير عادل للتدخالت واإلنشاءات دون الرجوع للحاجيات احلقيقية املعبر عنها من طرف الساكنة.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على احترام بنود دفاتر التحمالت املتعلقة مبشروع
الكهربة القروية والعمل على متكني الساكنة من االستفادة من املشروع.
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3 .3تأخير في إجناز مشاريع الطرق القروية
أعطت اجلماعة أهمية كبيرة للطرق واملسالك القروية من أجل فك العزلة عن الدواوير احمليطة بها ،ولهذا الغرض مت إبرام
عدة صفقات عمومية وكذا سندات طلب جتاوز مبلغها اإلجمالي  5,5مليون درهم .لكن هذه العملية أثارت املالحظات
التالية :
— —اعتماد مبدأ عدد األعضاء في كل دائرة لوضع ميزانية الطرق واملساك عوض االحتياجات الفعلية واألولية للساكنة؛
— —تعثر بعض املشاريع في طور اإلجناز نتيجة إسناد عدد من الصفقات لشركة واحدة؛
— —عدم القيام بدراسات قبلية لتحديد احلاجيات من املسالك ووضع تصور عام لكيفية تهيئة املسالك ،وكذا لتحديد
األولويات؛
— —عدم القيام بالدراسات التقنية الكافية ملعرفة املواد التي يجب استعمالها لفتح املسالك وكذا حتديد دقيق
للكميات التي ينبغي وضعها؛
— —غياب دراسات جيوتقنية ملعرفة نوعية األتربة ومدى قابليتها الستيعاب املنشآت الطرقية واملنشآت الفنية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على احترام مقتضيات دفتر التحمالت وبالعمل على
إجناز الصفقات من طرف مقاوالت متعددة لتجاوز التأخر وتعثر املشاريع.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد يعيش
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .التنظيم واملراقبة الداخلية
1 .1تركيز معظم املهام املتعلقة بالنفقات بيد وكيل املصاريف
فيما يتعلق بهذه املالحظة فإن وكيل املصاريف لم يسبق له أن قام بتصفية النفقات املتعلقة باألشغال التي حتتاج
إلى تقني مختص كالتبليط والبناء وإمنا يتأكد من مدى توفر االعتمادات الالزمة ومطابقة النفقة لفصول امليزانية،
كما يقوم بإصدار جميع احلواالت املتعلقة بالنفقات بعد التأكد من محاضر التسليم اخلاصة باألشغال أو املشتريات مما
يجعله يوقع على جل الفواتير جنبا إلى جنب مع اجلهة املسؤولة عن اخلدمة ،لهذا يرد توقيع وكيل املصاريف في جل
الفواتير.

2 .2عدم الفصل بني مهام تصفية واستخالص بعض الرسوم
فيما يتعلق بعدم الفصل بني مهام تصفية واستخالص بعض الرسوم فسيتم األخذ بعني االعتبار هذه املالحظة وذلك
بدعم هذه املصلحة باملوارد البشرية الالزمة مع احلرص على فصل مصلحة الوعاء عن مصلحة االستخالص.

3 .3عدم حتيني سجل جرد املعدات واألدوات
إن اجلماعة تتوفر على سجل جرد املعدات واألدوات وستقوم باجناز سجل جرد املعدات واألدوات باملواصفات املطلوبة في
هذا الشأن مع حتيينه كل سنة.

ثانيا .تدبير املداخيل
1 .1استخالص بعض الرسوم دون أن تكون مدرجة بالقرار اجلبائي
فيما يتعلق باستخالص بعض الرسوم دون أن تكون مدرجة بالقرار اجلبائي اجلماعي في نسخته اخلامسة ،جتدر اإلشارة
أنه فيما يخص الرسوم املفروضة على عمليات جتزئة األراضي ،مت ربط االتصال مبصالح الوالية وذلك في غياب قرار جبائي
مصادق عليه من طرف اجمللس آنذاك من جهة ،وبدء سريان مفعول القانون احملدد جلبايات اجلماعات احمللية من جهة ثانية
حيث مت التأكيد على ضرورة استخالص هذا الرسم بناء على قاعدة احلد األدنى احملدد في  3في املائة من التكلفة التقديرية
لألشغال طبقا ملقتضيات القانون رقم  47 - 06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية حيث ال ميكن للمجلس بأي حال من
األحوال النزول عن هذا احلد ،علما أن أصحاب التجزءات الذين أدوا مبلغ  3في املائة كحد أدنى ،لم يحصلوا على شهادة
التسليم املؤقت إال بعد املصادقة على القرار اجلبائي في نسخته السادسة و قد أدوا مبلغ الرسم اإلضافي احملدد في 2
في املائة ،أي ما مجموعه  5في املائة من تكلفة األشغال احلقيقية للتجهيز وهي النسبة احملددة من طرف اجمللس بالقرار
اجلبائي في نسخته السادسة.
أما فيما يخص الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع ،جتدر اإلشارة أن الكمية املستخرجة تتعلق بالربع الثالث من
السنة أي أشهر يوليوز وغشت وشتنبر عن سنة  2009وهو تاريخ سريان مفعول القرار اجلبائي رقم  05بتاريخ /06 /03
 2006الذي يحدد سعر هذا الرسم في ثالثة دراهم ،في حني لم تتم املصادقة على القرار اجلبائي رقم  06إال بتاريخ 11
نونبر .2009

2 .2عدم تضمني عقود كراء احملالت التجارية البند املتعلق مبراجعة السومة الكرائية
فيما يتعلق بهذه النقطة ،جتدر اإلشارة أن جميع العقود التي مت إبرامها وحتيينها بعد سنة  2009تتضمن بندا يفيد زيادة
مبلغ  10في املائة للسومة الكرائية بعد انصرام مدة ثالث سنوات ،وذلك طبقا ملقتضيات الفصل العاشر من العقدة.
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3 .3عدم استخالص مبلغ الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
فيما يتعلق بعدم استخالص مبلغ الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع املصرح بها من طرف الشركة املعنية
برسم الربع الثاني والثالث من سنة  2010حيث قامت الشركة بإيداع إقرارين عن املواد املستخرجة من املقالع برسم هذه
الفترة مببلغ  17.000,00درهم وحيث لوحظ نقص في هذين اإلقرارين من طرف شساعة املداخيل متت مكاتبة الشركة
املعنية ملراجعة اإلقرار حيث أشارت هذه األخيرة أنه جلأت إلى سحق احتياطي من احلصى خالل هذه الفترة مما حدا مبصالح
اجلماعة إلى إصدار أمر بالتحصيل لدى قباضة بني مالل التي رفضت هذا األمر بدعوى عدم توفر املعلومات الكافية عن
الشركة املعنية في حني أن جميع املعلومات واردة بخامت املؤسسة الذي حتمله اإلقرارات الصادرة عن هذه الشركة املوجه
إلى مصالح القباضة .علما أنه سبق ملصالح اجلماعة أن أصدرت أوامر بالتحصيل إلى مصالح القباضة لنفس الشركة
ملدة تزيد عن  20سنة ،قصد االستخالص ،مما يفيد أن مصالح هذه األخيرة تتوفر على جميع املعلومات املتعلقة بالشركة.
وجتدر اإلشارة أن اجلماعة أصدرت من جديد أمرا بالتحصيل لهذه الشركة قصد حتصيل املبلغ املذكور أعاله حتت عدد
 1485بتاريخ  29مايو .2013

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1تهيئة بناية دار الشباب من طرف اجلماعة دون استغاللها
فيما يتعلق بتهيئة بناية دار الشباب من طرف اجلماعة ،جتدر اإلشارة أن املصالح اجلماعية قامت بإصالح دار الشباب
بتاريخ  ،2009 /03/24ومت تخصيص البناية لفائدة نيابة وزارة الشباب والرياضة بني مالل قصد إحداث روض لألطفال
ومركز للتكوين املهني النسوي ،ومت توقيعها من طرف رئاسة اجمللس بتاريخ  2009 /11 /17وبعثها إلى مصالح نيابة وزارة
الشباب والرياضة بتاريخ  ،2009 /11/19إال أن هذه األخيرة لم تتوصل بقرار إعادة فتح دار الشباب بئر انزران إال في حدود
شهر مارس  2013ليتم توقيع االتفاقية بعد حتيينها بني األطراف املعنية واملصادقة عليها بتاريخ  09يوليوز  2013من
طرف السيد والي جهة تادلة أزيالل وعامل إقليم بني مالل والبناية حاليا حتت تصرف نيابة وزارة الشباب والرياضة.

2 .2ترامي اجلماعة على ملك اخلواص دون سلك املساطر القانونية
فيما يتعلق بهذه املالحظة ،جتدر اإلشارة أن البقعة األرضية موضوع النزاع كانت تستغل كمصلى منذ القدم وفي سنة
 ،1989ارتأى اجمللس حتويلها إلى منطقة خضراء ،بحيث ثم غرس آنذاك أشجار التزيني من نوع الليمون دون أي اعتراض ،إال
انه يذكر خالل سنة  2004تقدم املشتكي برفع دعوى قضائية ضد اجلماعة يدعي ملكيته ملا مساحته 188متر مربع من
أصل 1232متر مربع مجموع مساحة املصلى وعليه ،فإن هذه القطعة األرضية في شموليتها تعتبر ملكا للجماعة عن
طريق احليازة مند القدم و أن هذه القضية ال زالت جارية أمام القضاء.

رابعا .تدبير النفقات
1 .1عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية بخصوص إصالح السيارات واآلليات واقتناء قطع
الغيار
جتدر اإلشارة أن عملية إصالح السيارات واآلليات باجلماعة القروية طبقا لقانون االلتزام بالنفقات العمومية تعتريه بعض
الصعوبة ويتسم بالتعقيد ،بحيث أن هذه اجلماعة ال تتوفر على ميكانيكي ميكن أن يشخص نوع العطب وقطع الغيار
املمكن استبداله لهذا تلجأ اجلماعة مضطرة إلى ورشة ميكانيك خاصة ملعرفة العطب أوال .فإذا كان العطب معقدا
ويستلزم فتح محرك اآللة فان اللجنة املكلفة بتتبع إصالح اآلليات واقتناء قطع الغيار تسهر على تتبع جميع مراحل
اإلصالح واقتناء قطع الغيار ،و بعد ذلك إصدار سند طلب في هذا الشأن.

2 .2التأخر في اجناز بعض الصفقات
بخصوص التأخر في إجناز بعض الصفقات العمومية ،فإن الصفقات الواردة مبذكرة املالحظات مت إبرامها خالل الفترة
االنتدابية السابقة .ففيما يتعلق ببناء شبكة التطهير السائل موضوع الصفقة  2007 /01فقد عرف عدة مشاكل منذ
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إعداد الدراسة التي كانت غير مطابقة لدفتر املقتضيات اخلاصة إلى فترة االجناز التي اعترضتها كذلك بعض الظروف
املتمثلة في االستعداد للزيارة امللكية جلهة تادلة أزيالل وكذا كون هذه الفترة مرحلة انتقالية للمجالس اجلماعية.
أما فيما يتعلق بتهيئة دار الشباب وإمتام توسيع اجملزرة فان التأخر ناجت عن ظروف مناخية ،أما فيما يخص وضع األعمدة
واألسالك اخلاص بالصفقة رقم  2009/ 04بدال من الصفقة رقم  2009/ 01فان التأخر ناجت عن بعض تعرضات املواطنني
باإلضافة إلى غياب ممثلي بعض املصالح اخلارجية لتثبيت املشروع وحضور أشغال التسليم املؤقت :كاتصاالت املغرب
واملكتب الوطني للكهرباء.

خامسا .تدبير املرافق اجلماعية
1 .1غياب معايير السالمة الصحية والشروط البيئية باجملزرة اجلماعية
بخصوص اجملزرة اجلماعية ،فإن اجمللس اجلماعي يولي إهتماما كبيرا لهذا املرفق وذلك لضمان سالمة وجودة اللحوم،
وفي هذا الصدد تبعا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات خصص اجمللس مبلغ  160.000,00درهم خالل دورة أكتوبر 2013
لتأهيل وحتسني خدمات هذا املرفق احليوي كما قام اجمللس بفتح فصل مبيزانية سنة  ،2014ويتعلق بحق االمتياز في نقل
اللحوم.

2 .2عدم توفر اجلماعة على امللف املتعلق بتفويت تدبير مرفق توزيع املاء الصالح للشرب
فيما يخص هذه املالحظة فإن اجمللس القروي جلماعة أوالد يعيش اتخذ مقررا يقضي بتفويت تدبير مرفق توزيع املاء
الصالح للشرب لفائدة الوكالة اجلماعية املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ،وذلك خالل الدورة العادية املنعقدة بتاريخ 27
غشت  .2001وفي هذا اإلطار وعلى إثر مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات متت مكاتبة مصالح الوكالة اجلماعية لتوزيع
املاء والكهرباء في هذا الشأن ،حيث وافتنا بنسخة من مقرر اجمللس اإلداري للوكالة الذي يقضي بقبول عملية التفويت،
و بهذا يكون عرض اجمللس اجلماعي مقترنا بقبول الوكالة لتسيير تدبير هذا القطاع.

3 .3ضعف الربط بشبكة التطهير السائل
جتدر اإلشارة أن اجلماعة قامت بإجناز مشروعني صغيرين في هذا اإلطار ،إال أن عملية الربط بشبكة الصرف الصحي تبقى
محدودة نظرا لقلة املوارد الذاتية للجماعة من جهة واتساع مساحة املركز من جهة ثانية ،علما أن اجمللس اجلماعي جاد
في مسعاه من أجل ربط جميع التجمعات بالشبكة املذكورة ،وأن الدراسة اخلاصة مبشروع التطهير السائل توجد في
طور اإلجناز موضوع الصفقة رقم  2013 /03وستليها عملية اجنإز أشغال التطهير إذا ما توفرت االعتمادات الالزمة لذلك.

4 .4عدم استفادة جميع مناطق اجلماعة من مرفق جمع النفايات
فيما يتعلق بالتطهير الصلب فيتم عن طريق شاحنة ذاتية للجماعة جلزء من مركز أوالد يعيش احمليط بالطريق الوطنية
رقم  8وذلك نظرا لقلة الوسائل املادية والبشرية من جهة واتساع رقعة املركز من جهة ثانية ،ووقت إخراج املطرح
العمومي من طرف مجموعات اجلماعات احمللية إلى حيز الوجود ،ستعمل اجلماعة على تفويت تسيير هذا القطاع عن
طريق التدبير املفوض لتشمل عملية جمع النفايات الصلبة جميع نفوذ تراب اجلماعة.

سادسا .تدبير املوارد البشرية
1 .1عدم وجود مخطط للتكوين املستمر
فيما يتعلق بعدم وجود مخطط للتكوين املستمر و استجابة ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الشأن ،فإن
اجمللس قد رفع من اعتماد الفصل املتعلق بالتكوين املستمر أثناء إعداد ميزانية السنة املالية  ،2014وذلك حتى يتسنى
للمصالح اجلماعية عقد اتفاقية مع املؤسسات اخملتصة الستفادة املوظفني من مخطط التكوين في بعض اجملاالت
املرغوب فيها لتثمني املوارد البشرية.
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2 .2وضعية إحلاق غير قانونية
فيما يتعلق بوضعية إحلاق غير قانونية جتدر اإلشارة أن جماعة أوالد يعيش تتوفر على موظف في وضعية إحلاق ،ويتعلق
األمر بالسيد ع.ج .من درجة تقني الدرجة الثالثة تقدم بطلب قصد جتديد إحلاقه بتاريخ  06ماي  2013موضوع جتديد
قرار اإلحلاق رقم  20بتاريخ  13ماي  ،2013وبذلك تكون وضعية هذا املوظف قانونية ،وعلى إثره تقدم املعني باألمر بطلب
اإلدماج بصفة نهائية ضمن أسالك هذه اجلماعة واملسجل مبكتب الضبط حتت عدد  1367بتاريخ  07ماي  2013ومت بعث
امللف إلى اجلهات اخملتصة قصد املصادقة بإرسالية عدد  1415بتاريخ  20ماي .2013

سابعا .تقييم بعض مشاريع اجلماعة
1 .1عدم إحداث سوق اخلضر بسب عدم استكمال مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة
فيما يتعلق بعدم استكمال مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة للقطع األرضية موضوع إحداث سوق اخلضر
بالزوائر ،فان هذه العملية راجعة باألساس إلى عدم توفر بعض املالكني أو ورثتهم على سندات امللكية باإلضافة إلى
تعرضات الورثة لبعضهم البعض ،مما أدى إلى تعطيل هذه املسطرة .وجتدر اإلشارة إلى أنه متت تسوية وضعية خمس
قطع أرضية من مجموع سبع قطع .كما أن مصالح اجلماعة بصدد تسوية الوضعية القانونية واملالية للقطعة األرضية
في اسم ورثة ا .ب .بعد إبدائهم قبول تسوية وضعية القطعة طبقا للثمن احملدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقومي.
أما بخصوص القطعة األرضية الوحيدة املتبقية من مجموع قطع السوق املوسمي للفاصوليا بالزوائر في اسم ورثة م.
ب ،.فقد شرعت اجلماعة في تسوية وضعية هذه القطعة األخيرة خالل سنة  ،2009ولوال تعرض أحد أطراف الورثة الذي
أخر هذه التسوية نظرا ملشاكل عائلية فيما بينهم لتمت تسوية وضعية هذه القطعة األرضية أيضا.

2 .2تعثر إجناز مشروع الكهربة القروية
فيما يتعلق بعدم احترام مدة اإلجناز املنصوص عليها في دفتر التحمالت فإن األمر يتعلق هنا بالصفقة رقم 2009/04
فقط املتعلقة باإلنارة العمومية للطريق الوطنية رقم  8مبركز أوالد يعيش حيث أن سبب التأخير في إجناز األشغال راجع
إلى تعرضات املواطنني باإلضافة إلى تخلف بعض املصالح اخلارجية ،ونخص بالذكر اتصاالت املغرب واملكتب الوطني
للكهرباء عن حضور أشغال االجتماعات املتعلقة بعملية التثبيت ومحاضر التسليم.
أما بخصوص كهربة بعض املناطق دون استفادة املواطنني منها فعملية الربط بالشبكة الكهربائية ،تنبني أساسا على
طلبات املواطنني مع إعداد دراسة مسبقة وحتديد تكلفة األشغال من طرف مصالح املكتب الوطني للكهرباء ،علما أن
كل املناطق التي متت كهربتها استفادت ساكنتها بدون استثناء من عملية الربط بالشبكة الكهربائية.
أما بخصوص عدم القيام بدراسات قبلية لتحديد احلاجيات ووضع تصور عام لكيفية الكهربة ،فكما سبقت اإلشارة إلى
ذلك ،فإن التصور ينبني أساسا على احلاجيات الفعلية للمواطنني .كما أن املكتب الوطني للكهرباء أسندت له مهمة
إعداد دراسة قبلية بتنسيق مع املصالح التقنية اجلماعية إلعداد دراسة شاملة جملموعة من الكوانني التي تفتقر إلى هذا
املرفق احليوي وكذا حتديد موقع وأماكن احملوالت الكهربائية.
أما فيما يتعلق بتوزيع التدخالت واإلنشاءات فإنه يتم بتنسيق مع املصالح التقنية اجلماعية لتحديد األماكن التي حتتاج
فعال إلى هذه اإلنشاءات.
أما فيما يخص عملية التتبع فتسهر عليها املصالح التقنية اجلماعية بتنسيق مع املكتب الوطني للكهرباء صاحب
االختصاص.
أما بخصوص القيام بحملة حتسيسية للساكنة حول أهمية املشروع ،فالساكنة واعية كل الوعي بأهمية هذا املرفق،
وهي التي تتدخل لدى املصالح اجلماعية لتزويدها بالشبكة الكهربائية سواء تعلق األمر بربط الكوانني في إطار عملية
الربط االجتماعي والتي ينجز فيها املشروع على نفقة اجلماعة ،أو في إطار برنامج الكهربة القروي الشمولي « ”PERG
التي يساهم فيها املستفيدون مببلغ رمزي ،إلى جانب مساهمة اجلماعة واملكتب الوطني للكهرباء ،علما أن نسبة
التغطية بالشبكة الكهربائية تصل إلى  97في املائة.
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3 .3التأخير في إجناز مشاريع الطرق القروية
فيما يتعلق باعتماد عدد األعضاء في كل مركز لوضع ميزانية الطرق واملسالك ،فإن هذه العملية تنبني أساسا على
االحتياجات الفعلية لكل مركز من املراكز الثالث وعدد سكانها و أهمية الطرق بها.
أما فيما يخص تعثر بعض املشاريع في طور اإلجناز نتيجة متركز عدد من الصفقات عند شركة واحدة فيما يتعلق بهذه
املالحظة جتدر اإلشارة إلى أن  12شركة تقدمت مبلفاتها للمشاركة في هذه الصفقة وأن اللجنة قامت بإقصاء الشركة
التي تقدمت بعرض منخفض بكيفية غير عادية طبقا للمادة  40من مدونة الصفقات علما أنه مت فتح األظرفة لثالث
صفقات بنفس التاريخ واحتراما ملبدأ املنافسة ،فقد حصلت شركة واحدة على هذه الصفقات الثالثة ،إال أن صاحب
الشركة لم يفلح في إنهاء األشغال طبقا للمواصفات املطلوبة نظرا لظروفه اخلاصة ،وعليه ،قامت املصالح اجلماعية
بفسخ هذه الصفقات الثالث مع الشركة املعنية بعد حجز الضمانة النهائية وتطبيق جزاءات التأخير طبقا للقوانني
اجلاري بها العمل.
أما فيما يتعلق بعدم القيام بدراسات قبلية لتحديد احلاجيات من املسالك ووضع تصور عام لكيفية تهيئة املسالك
وكذا حتديد األولويات ،فيما يخص هذه النقطة فإن اجمللس هو الذي يحدد نوعية املشاريع املراد إجنازها داخل النفوذ الترابي
للجماعة ،ثم يتداول ويصادق على ذلك في إحدى دوراته .أما بالنسبة لتهيئة املسالك فإن اجمللس وضع االختيار و أعطى
األولوية للطرقات املفتوحة أصال و التي تعرف حركة املرور بكيفية ملحوظة.
أما بخصوص عدم القيام بالدراسة التقنية الكافية ملعرفة املواد التي يجب استعمالها لفتح املسالك وكذا حتديد
دقيق للكميات التي ينبغي وضعها لإلشارة فإن دفتر املقتضيات اخلاصة  CPSيحدد مواصفات نوع األتربة الواجب
استعمالها وال يجوز للمقاول أن يبدأ في وضع األتربة إال بعد اإلدالء بشهادة مسلمة من طرف اخملتبر تفيد أن املواد التي
يتم استعمالها مطابقة ملا هو مضمن بدفتر املقتضيات اخلاصة ثم بعد ذلك يتم أخد عينات من هذه األتربة خالل تنفيذ
األشغال لتخضع هي األخرى للتحليل في اخملتبر واإلدالء بشواهد في هذا الباب.
أما فيما يتعلق بغياب دراسة تقنية كافية ملعرفة نوعية األتربة ومدى قابليتها الستيعاب املنشآت الطرقية واملنشآت
الفنية ،فلقد أعطى اجمللس اجلماعي أهمية قصوى لتهيئة مختلف الطرق واملسالك لفك العزلة على الدواوير ،وقد
خلفت هذه العملية صدى طيبا لدى ساكنة اجلماعة واجلماعات اجملاورة .مع اإلشارة إلى أن نوع األتربة املستعملة تعتبر
من أجود األتربة باملنطقة.
وفيما يتعلق بغياب دراسة جيو تقنية فإن هذه الدراسة جد مكلفة ولن تفيد في نظرنا في مثل هذه املشاريع ،بحيث
يتم تهيئة الطرق املستعملة و املفتوحة للمرور مند زمن قدمي إال أنها في حالة جد مزرية.
أما فيما يخص عدم القيام بحملة حتسيسية للساكنة حول املشروع ومدى حاجتهم الستغالله حيث يسهل احملافظة
عليه ،جتدر اإلشارة إلى أنه خالل إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية من طرف املصالح اجلماعية ،فقد مت عقد إجتماعات سواء
مع املنتخبني واملصالح اخلارجية والفاعلني اآلخرين من اجملتمع املدني والتعاونيات واحلرفيني بغية حتديد احلاجيات الفعلية،
وفي هذا اإلطار فإن جل الطرق التي قامت املصالح اجلماعية بتهيئتها مدرجة بجدول املشاريع املبرمجة خالل إعداد
اخملطط اجلماعي للتنمية.
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اجلماعة القروية أوالد دليم
)عمالة مراكش(
تقع اجلماعة القروية أوالد دليم شمال غرب مدينة مراكش على الطريق الوطنية رقم  7وذلك على بعد  44كيلومتر من
مدينة مراكش في اجتاه مدينة آسفي .و يبلغ عدد سكانها  15.000نسمة و يسهر على تسييرها مجلس يضم  17عضوا.
و قد بلغت مداخيل التسيير برسم السنة املالية  2012ما مجموعه  6.229.880,00درهم إذ متثل الضريبة على القيمة
املضافة نسبة  76باملئة من هذه املداخيل.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت اجلوانب التالية:

أوال .تقييم املشاريع
مكن تشخيص واقع التنمية االقتصادية واالجتماعية باجلماعة من الوقوف على املالحظات التالية:

1 .1غياب مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية
لوحظ أن اجمللس اجلماعي للجماعة القروية أوالد دليم لم يعتمد أي مخطط للتنمية ،خالفا ملقتضيات املادة  36من
القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوضع مخطط تنموي يستجيب لألولويات واحلاجيات احلقيقية للجماعة
على املدى القريب واملتوسط والبعيد ،والعمل على توفير املوارد املالية الكافية لتنفيذه.

 2 .اختالالت في تدبير بعض املشاريع باجلماعة
بناء اجملزرة اجلماعية:
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :
•تأخر في إجناز األشغال
حيث لوحظ ،من خالل االطالع على الوثائق املتعلقة بالصفقة رقم  3/2012املتعلقة باجملزرة اجلماعية ،والتي مت الشروع
في إجنازها بتاريخ  26نونبر  ،2012وبعد املعاينة امليدانية للمجزرة اجلديدة بتاريخ  18أبريل  ،2013تأخر في تقدم أشغال
البناء مقارنة مع األجل املتعاقد بشأنه واحملدد في ثالثة أشهر طبقا ملقتضيات الفصل  8من دفتر الشروط اخلاصة
بالصفقة ،إذ أن األشغال لم تكتمل بعد إلى حدود شهر أبريل 2013؛
•غياب استقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة جتاه صاحب الصفقة
إذ لوحظ أن الشركة نائلة الصفقة ،حتملت املصاريف املرتبطة مبراقبة املواد واألشغال موضوع الصفقة من طرف مكاتب
الدراسات واملراقبة ،الشيء الذي من شأنه احلد من استقاللية هذه اخملتبرات جتاه نائلي الصفقات واملس مبصداقية اخلدمات
املقدمة من طرف مكاتب الدراسات واملراقبة.
•غياب محاضر تتبع األشغال بالورش
حيث تبني من خالل االطالع على امللف املتعلق باألشغال املنجزة في إطار الصفقة املشار إليها أعاله ،غياب محاضر
اجتماعات اللجنة املكلفة بتتبع هذه األشغال بالورش ،الشيء الذي ال يسمح من التأكد من قيام هذه اللجنة ،خالل
مراحل تنفيذ املشروع ،باملهام املنوطة بها في هذا اجملال.
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•عدم تأمني الشركة نائلة الصفقة على األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة
لوحظ ،من خالل االطالع على امللف اإلداري للصفقة املشار إليها أعاله ،أن شهادة التأمني املقدمة من طرف الشركة نائلة
الصفقة ،ال تغطي األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة خالل فترة إجناز األشغال املتعلقة بها.
•غياب الشروط التقنية والصحية والبيئية الالزمة في اجملزرة
لوحظ أن اجلماعة عمدت إلى إجناز مشروع اجملزرة اجلماعية دون التقيد مبقتضيات دفتر الشروط اخلاصة احملددة للشروط
الصحية والوقائية و كذا التجهيزات التي يجب توفرها في اجملازر ،حيث يفتقد هذا املرفق إلى شبكة التطهير السائل
والربط بقنوات املاء الصالح للشرب ،كما أنها توجد بالقرب من مطرح للنفايات ،الشيء الذي من شأنه التأثير سلبا على
الوضعية البيئية للمنطقة وبالتالي سالمة وصحة الساكنة.
•غياب رؤية واضحة لدى اجلماعة حول إحداث مجزرة جماعية
عمدت اجلماعة إلى ترميم اجملزرة القدمية بقيمة  179.400,00درهم بواسطة سند الطلب رقم  6/2011بتاريخ  19ماي
 ،2011ومت استالم أشغال الترميم واإلصالح بتاريخ  26يوليوز  ،2011في حني أبرمت اجلماعة بتاريخ  8غشت  2012مع نفس
الشركة الصفقة املشار إليها أعاله لبناء مجزرة جديدة مببلغ  506.928,00درهم.
مشروع تهيئة مركز أوالد دليم
أسفرت مراقبة هذا املشروع عن مجموعة من املالحظات ،نوردها كما يلي:
•غياب التقارير اخلاصة بتجارب املراقبة التقنية املنجزة من طرف اخملتبرات
لوحظ ،من خالل االطالع على امللف املتعلق بالصفقة رقم  ،6/2010وخالفا ملقتضيات دفتر الشروط التقنية ،غياب التقارير
املتعلقة بتجارب املراقبة املنجزة من قبل اخملتبرات التي واكبت تنفيذ األشغال ٬والتي تهم مراقبة املواد املستعملة
ومراقبة اجلودة ،باستثناء مراقبة عملية دك الغطاء املكون من احلصى «ملم .»GNB 31.5/0
•أداء اجلماعة ملبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة
لوحظ ،من خالل االطالع على محضري تتبع األشغال بالورش املؤرخني في  29نونبر  2010و 27دجنبر  ،2010أن اجلماعة
لم تنجز األشغال املتعلقة بتكسية الدرج وغرس األشجار ووضع سلل املهمالت ،بالرغم من تضمينها بالكشوفات
التفصيلية وجداول املنجزات املتعلقة بها.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على احترام آجال إجناز الصفقات املتعاقد بشأنها وتطبيق غرامات التأخير عند االقتضاء؛
— —إبرام صفقات للدراسات واملراقبة التقنية الالزمة خالل جميع أطوار إجناز املشاريع ،حتى يتسنى التأكد من
كون األشغال موضوع الصفقات قد أجنزت وفق التصاميم والوقوف على صحة عمليات تسلم هذه األشغال،
وذلك ضمانا الستقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة؛
— —احلرص على حترير محاضر اجتماعات تتبع األشغال بالورش ،للتأكد من كون هذه األشغال متت وفق الوثيرة
واملواصفات املطلوبة؛
— —إلزام نائلي الصفقات على تقدمي التأمني على األخطار املرتبطة بتنفيذها خالل مدة إجنازها؛
— —التقيد ،عند بناء اجملزرة اجلماعية ،بالشروط الصحية والوقائية والتقنية املطلوبة؛
— —القيام مستقبال بدراسة جدوى املشاريع ووضع تصور صحيح لها ،بهدف ترشيد نفقات اجلماعة؛
— —التأكد من إجناز جتارب مراقبة املواد املستعملة ومراقبة اجلودة من قبل اخملتبرات التي تواكب تنفيذ األشغال
موضوع الصفقات واحلصول على التقارير املرتبطة بها؛
— —احلرص على صحة املعطيات التي يتم تضمينها بالكشوفات التفصيلية وإصدار األمر فقط بأداء األشغال
املنجزة فعليا.
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ثانيا .التسيير اإلداري و تدبير املوارد البشرية
تبني في هذا اإلطار ما يلي :

1 .1عدم تفعيل عمل اللجان الدائمة
لوحظ أن اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية لم تعقد أي اجتماع منذ
تشكيلها بتاريخ  18يونيو  ،2009خالفا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره
وتتميمه.

2 .2اجلمع بني مهام متنافية في بعض املصالح
سجل في هذا الشأن قيام وكيل املداخيل بتدبير مصلحة املداخيل والوعاء الضريبي ومصلحة املمتلكات اجلماعية
وتتبع وتدبير استهالك املاء والكهرباء واالتصاالت الالسلكية ،وقيام وكيل املصاريف بالعمليات املتعلقة بتدبير مقتنيات
اجلماعة وتصفية النفقات وتدبير شؤون املوظفني ،وقيام أحد تقنيي اجلماعة بتدبير مصلحة التعمير والشؤون التقنية
ومصلحة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،الشيء الذي ال يساعد على تسهيل عملية املراقبة الداخلية الالزمة في
هذا اجملال.

3 .3غياب كاتب عام باجلماعة
ال تتوفر اجلماعة على كاتب عام منذ سنة  ،2002الشيء الذي ترتب عنه غياب التنسيق املستمر بني املصالح اإلدارية
وإعداد وتتبع امللفات اإلدارية ،الكفيل بتحسني أداء اجلماعة.

4 .4سوء توزيع املوظفني بني املصالح اجلماعية ووضع بعض املوظفني رهن إشارة مصالح أخرى
تعاني بعض املصالح اجلماعية من خصاص في املوظفني بالنظر إلى تعدد املهام املنوطة بها ،علما أن اجلماعة قامت
بوضع عدد من موظفيها «رهن إشارة» مصالح إدارية خارجية دون سند قانوني .ويتعلق األمر مبصلحة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية ومصلحة املمتلكات اجلماعية ،اللتان ال تتوفران سوى على موظف واحد .في املقابل ،لوحظ أن البعض اآلخر
من املصالح يعرف تركيزا كبيرا في عدد املوظفني واألعوان امللحقني بها ،ويتعلق األمر مبصلحة التعمير والشؤون التقنية
(أربعة موظفني) ومصلحة احلالة املدنية ( 13موظفا).

5 .5غياب تأمني اليد العاملة
ال تقوم اجلماعة بتأمني اليد العاملة بالرغم من رصد االعتماد الالزم لذلك بامليزانية ،والذي حدد مبلغه في 20.000,00
درهم.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على تفعيل دور اللجان الدائمة كجهاز مساعد للمجلس اجلماعي حتى تقوم باملهام املنوطة بها،
ضمانا حلسن تدبير اجلماعة؛
— —جتنب اجلمع بني مهام متنافية في نفس املصلحة اجلماعية لتفادي اخملاطر التي قد تنجم عن ذلك؛
— —العمل على تعيني كاتب عام ضمانا الستمرارية املصالح اإلدارية للجماعة؛
— —احلرص على توزيع متوازن للموظفني بني املصالح اجلماعية والعمل على تسوية وضعية املوظفني املوضوعني
رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة؛
— —احلرص على تأمني اليد العاملة باجلماعة.

132

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
مت تسجيل عدة نقائص على مستوى تدبير املمتلكات اجلماعية ،تتجلى فيما يلي :

1 .1تدبير املمتلكات العقارية
تدبير احملالت التجارية والسكنية
لوحظ ،من خالل االطالع على الوثائق والسجالت املتعلقة بتدبير احملالت اجلماعية ،ما يلي :
•عدم تصفية الوضعية القانونية لألمالك اخلاصة للجماعة
لم تقم اجلماعة بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات التي تتصرف فيها على وجه احليازة .ويتعلق األمر بثالثني دكانا،
ومقهى ،والتي مت تقييدها كأمالك خاصة للجماعة ،مع العلم أن هذه األمالك توجد على أراضي ساللية تابعة للجماعة
األصلية «جيش أوالد دليم» ،تبلغ مساحتها  532متر مربع ،والزالت في ملكية ذوي احلقوق.
•غياب عقود كراء بعض احملالت التجارية التابعة للجماعة
ال تتوفر بعض احملالت التجارية املضمنة بسجل األمالك اخلاصة حتت األرقام  5و  7إلى  9و  11إلى  22و 24إلى  ،28على عقود
كراء ،الشيء الذي من شأنه إضعاف الوضعية القانونية للجماعة في حالة نزاع مع مستغلي هذه احملالت ،كما لوحظ،
من خالل املعاينة امليدانية للمحالت التجارية املوجودة مبركز اجلماعة ،أن مجموعة منها مغلقة وال يتم استغاللها.
•إدخال املكترين لتعديالت على احملالت التجارية التابعة للجماعة دون احلصول على ترخيص منها
تبني ،من خالل املعاينة امليدانية للمحالت التجارية املوجودة مبركز اجلماعة ،أن بعض املكترين يقدمون على إحداث تعديالت
على هذه األمالك ,وذلك بإضافة بعض األبنية بها أو دمج هذه احملالت وحتويلها ملقاهي دون احلصول على ترخيص بذلك من
اجلماعة ودون أن تقوم هذه األخيرة بتحرير مخالفات في هذا الشأن .ويتعلق األمر ،على سبيل املثال ،بالدكاكني املسجلة
حتت أرقام من  1إلى  4و  22و 24و .25
•قيام املكترين بتفويت احملالت التجارية التابعة للجماعة للغير
تبني ،من خالل االطالع على ملفات مكتري احملالت التجارية التابعة للجماعة ،تنازل بعض املكترين األصليني لهذه احملالت
لفائدة أشخاص آخرين ،بواسطة عقود تنازل بني الطرفني ،دون موافقة اجلماعة ودون أي تدخل من قبلها السترجاع
حقوقها على احملالت التجارية املتنازل عنها للغير .ويتعلق األمر ،على سبيل املثال ،باحملالت املسجلة حتت أرقام من  1إلى
 6و  10و 23ومن  29إلى .31
•كراء األمالك اجلماعية اخلاصة دون اللجوء إلى املنافسة
لوحظ ،من خالل تفحص امللفات املتعلقة بكراء احملالت التجارية والسكنية أن اجلماعة ال تلجأ إلى طلب عروض لكراء
هذه األمالك ،بل تكتفي بإبرام عقود مع املستغلني الذين مت التنازل لهم عن احملالت من طرف املستغلني األصليني بشرط
أدائهم للمبالغ املتبقية في ذمة املكترين السابقني.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي متتلكها اجلماعة عن طريق احليازة؛
— —احلرص على إبرام عقود كراء احملالت التجارية املضمنة بسجل األمالك اخلاصة؛
— —منع املكترين للمحالت التجارية التابعة للجماعة من القيام بتعديالت عليها دون ترخيص من قبلها واتخاذ
التدابير الزجرية في حقهم؛
— —منع املكترين للمحالت التجارية التابعة للجماعة من القيام بتفويتها للغير دون موافقتها واتخاذ التدابير
الالزمة السترجاع حقوقها؛
— —إعمال مبدأ املنافسة عند إيجار اجلماعة ألمالكها اخلاصة.
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2 .2تدبير املمتلكات اجلماعية املنقولة
تدبير حظيرة السيارات
لوحظ من خالل املعاينة امليدانية حلظيرة السيارات واآلليات اجلماعية ومن خالل االطالع على الوثائق املتعلقة بها أن
تدبيرها يعرف االختالالت التالية:
— —غياب سجل لتتبع استهالك السيارات واآلليات للوقود والزيوت وكذا مسك سجل لتتبع عملية صيانتها وإصالحها
من طرف مصلحة مستقلة؛
— —قيام اجلماعة بإصدار سندات الطلب لتسوية النفقات املتعلقة بإصالح وصيانة سياراتها وآلياتها ،وذلك خالفا
لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية؛
— —وضع سيارتي اإلسعاف رهن إشارة املواطنني باجملان دون تتبع وإشراف من طرف اجلماعة.
تدبير اخملزن اجلماعي
من خالل القيام مبعاينة للمخزن اجلماعي ،تبني أن اجلماعة ال تتوفر على موظف مسؤول عن تدبير اخملزن ،باإلضافة إلى عدم
مسك سجل لتتبع دخول وخروج املعدات املقتناة ،مما ترتب عنه ضياع العديد من املعدات.
أما بخصوص سجل جرد املعدات واألدوات فقد لوحظ ما يلي:
— —ال متكن طريقة مسك سجل جرد املعدات واألدوات من تتبع ممتلكات اجلماعة بطريقة صحيحة ،حيث ال تتم اإلشارة
للمعطيات املتعلقة بتخصيص وخروج املعدات واألدوات وكذا مراجع اقتنائها؛
— —عدم تثبيت أرقام التقييد في سجل اجلرد على املعدات املقتناة وعدم تسجيل بعض املقتنيات بالسجل.
تدبير لوازم املكتب
لوحظ بشأن تدبير األدوات املكتبية للجماعة ما يلي :
— —غياب محاسبة مادية وعدم تخصيص مخزن لهذه اللوازم ؛
— —اعتماد سندات ألجل حسب الطلب (كل  3أو  4أشهر) وتسوية النفقة آخر السنة بوضع سندات للتسوية؛
— —عدم إعمال مبدأ املنافسة القتناء طلبيات اجلماعة من لوازم املكتب ؛
— —إسناد عملية اقتناء واستالم لوازم املكتب إلى عدة موظفني باجلماعة ،مما ينتج عنه عدم ضبط الكمية احلقيقية
للمشتريات.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —احلرص على ضبط تدبير اخملزن اجلماعي عن طريق مسك سجل لتتبع دخول وخروج املعدات املقتناة ومسك
سجل جلرد املعدات واألدوات بطريقة صحيحة وتسجيل كل املقتنيات وتثبيت أرقام اجلرد على املعدات املقتناة؛
— —احلرص على ضبط تدبير أدوات املكتب بواسطة مسك محاسبة مادية وتخصيص مخزن لهذه األدوات والتوقف
عن اللجوء إلى سندات التسوية.

رابعا .تدبير املداخيل
أسفرت مراقبة كيفية تدبير اجلماعة ملداخيل أمالكها اخلاصة عن تسجيل االختالالت التالية:
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ضعف واجبات كراء احملالت التجارية وعدم حتيينها
تبقى السومة الكرائية للمحالت التجارية ضعيفة بالنظر إلى وجودها في مركز اجلماعة ومتركزها على الطريق الرابطة
بني مدينتي مراكش وأسفي ،حيث تتراوح ما بني  200,00و 500,00درهم ،كما أن اجلماعة لم تعمل على حتيني هذه
السومة بالرغم من مرور فترة طويلة على حتديدها.
عدم إلزام بعض املكترين بأداء واجبات الكراء
إذ بالرغم من ضعف السومة الكرائية لغالبية احملالت التجارية التابعة للملك اجلماعي ،فإن العديد من املكترين ميتنعون
عن أداء واجب اإليجار املنصوص عليه في القرار اجلبائي عدد  01/2008بتاريخ  1غشت  ،2008من دون أن تتخذ اجلماعة
االجراءات القانونية في حقهم.
التأخر في أداء مكتري مرافق السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية لواجبات اإليجار
ال يقوم املكترون الذين تعاقبوا على استغالل مرافق السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية خالل الفترة املمتدة من سنة
 2009إلى  2012بأداء واجبات اإليجار في آجالها القانونية ،كما أن اجلماعة ال تقوم بفسخ العقدة في حالة تقاعس
املتعهد عن أداء الواجبات في األجل القانوني.
تأخر في أداء واجب كراء رخصة سيارة األجرة اجلماعية
خالفا ملقتضيات الفصل السابع من كناش التحمالت اخلاص بكراء رخصة سيارة األجرة اجلماعية رقم  ،15والذي ينص
على أن واجبات الكراء تؤدى بصفة منتظمة خالل اخلمسة أيام األولى من كل شهر مستحق لدى اخلازن اجلماعي دون
تأخير ،لوحظ أن مكتري هذه الرخصة اجلماعية ال يف بالتزاماته اجتاه اجلماعة بهذا الشأن ،بحيث تتعدى ،في بعض
احلاالت ،آجال األداء خمسة أشهر ،دون أن تتخذ اجلماعة اإلجراءات الزجرية املنصوص عليها في الفصل املشار إليه أعاله.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —مراجعة السومة الكرائية لألمالك اخلاصة باجلماعة طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ،وإلزام
املكترين بأداء واجبات الكراء؛
— —كاحلرص على تطبيق املقتضيات القانونية في حق املكترين املتقاعسني عن أداء واجبات اإليجار في اآلجال
القانونية.

خامسا .تدبير النفقات
بخصوص تدبير نفقات اجلماعة ،مت تسجيل االختالالت والنقائص التالية:

1 .1الصيانة واحملافظة على البنايات اإلدارية
بهذا اخلصوص ،مت تسجيل االختالالت التالية:
حتمل اجلماعة ملصاريف إضافية غير مبررة ،حيث أصدرت اجلماعة بتاريخ  19مايو  2011سند الطلب
رقم  6/2011من أجل إجناز أشغال تهيئة اجملزرة اجلماعية مببلغ  179.400,00درهم ،وذلك بالرغم من تنصيص
الفصل التاسع من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بإيجار حق استغالل مرفق اجملزرة اجلماعية ،على أن نائل
الصفقة يتحمل نفقة جميع اإلصالحات والترميمات والصيانة الالزمة للمرفق طوال مدة الكراء.
غياب جدول املنجزات ،حيث أصدرت اجلماعة بتاريخ  15دجنبر  2011سند الطلب رقم  21/2011إلجناز أشغال
الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية (السكن الوظيفي) مببلغ  7.920,00درهم وسند الطلب رقم 14/2012
بتاريخ  5يونيو  2012إلجناز أشغال الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية (صيانة سور مقر اجلماعة) مببلغ
 7.992,00درهم .إال أنه يالحظ أن هذه األشغال التي مت استالمها بتاريخ  20يونيو  2012أجنزت في غياب أي
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تتبع ومراقبة من طرف اجلهات اخملتصة ولم يتم إعداد جداول املنجزات املتعلقة بهذه األشغال.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —الكف عن حتميل ميزانية اجلماعة ملصاريف اإلصالح والترميم والصيانة ،والتي تبقى على عاتق نائلي
الصفقات ،تطبيقا ملقتضيات دفاتر الشروط اخلاصة ؛
— —احلرص على تبرير املعطيات الواردة بالفاتورات استنادا إلى جداول املنجزات املتعلقة بها.

2 .2صيانة منشآت اإلنارة العمومية
اللجوء املتكرر إلى نفس املمون ،تعمد اجلماعة إلى تلبية حاجياتها من عتاد صيانة منشآت اإلنارة العمومية
عن طريق اللجوء إلى نفس املمون .الشيء الذي ال يساهم في احلصول على عروض مناسبة ألثمان املقتنيات،
في غياب املنافسة على الطلبيات العمومية.
عدم تبرير أشغال الصيانة بواسطة جداول املنجزات ،ال تخضع عملية الصيانة االعتيادية ملنشآت اإلنارة
العمومية باجلماعة ألي تتبع تقني من طرف املصالح اخملتصة ،وال يتم إعداد جداول مبا مت إجنازه على أرض
الواقع ،إذ يتم حتديد مبلغ إجناز اخلدمة بشكل جزافي.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعمال املنافسة القتناء طلبيات اجلماعة ،من أجل احلصول على عروض مناسبة ألثمان املقتنيات؛
— —احلرص على تبرير املعطيات الواردة بالفاتورات استنادا إلى جداول املنجزات املتعلقة بها.

3 .3تدبير استهالك املاء والهاتف
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :
ارتفاع تكاليف استهالك املاء ببعض املرافق التابعة للجماعة
تبني ،من خالل االطالع على قوائم استهالك املاء مبختلف املرافق التابعة للجماعة ،أن مرفقي السوق األسبوعي واجملزرة
اجلماعية تعرفان تبذيرا كبيرا للماء .ذلك أن عداد املاء مسجل باسم اجلماعة التي تتكفل بتسديد فاتورة االستهالك،
طبقا لكناش التحمالت اخلاص بكراء اجملزرة .وقد كلف استهالك املاء باملرافق التابعة للجماعة برسم السنة املالية 2010
ما مجموعه  71.235,00درهم ،متثل فيه نسبة االستهالك مبرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية .% 79
ارتفاع غير مبرر ملصاريف استهالك الهاتف
تتوفر اجلماعة على أربعة خطوط اشتراك في الهاتف احملمول ،يستفيد منها كل من رئيس اجمللس اجلماعي ووكيل
النفقات وتقني باجلماعة ونائب الرئيس .وقد تبني من خالل االطالع على الفاتورات املتعلقة باستهالك الهاتف ،ارتفاع
مبلغها من سنة  2010إلى سنة  2011بالرغم من فسخ عقد خطني هاتفيني ثابتني بتاريخي  15يونيو  2010و 23نونبر
.2010
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة ترشيد استهالك املاء مبرفقي السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية
واستهالك الهاتف؛

4 .4املبالغة في مصاريف إصالح برنامج معلوماتي
قامت اجلماعة ،بتاريخ  25يونيو  ،2007باقتناء برنامج معلوماتي خاص باحلالة املدنية بواسطة سند الطلب رقم 09/2007
مببلغ  73.800,00درهم .إال أنه بعد استخدام هذا البرنامج ،تبني أنه تشوبه بعض النواقص ،التي تتمثل في عدم توافق
السنة امليالدية مع السنة الهجرية و كذا غياب بعض املعلومات ،والتي من املفروض أن تسجل تلقائيا بعقود وشواهد
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احلالة املدنية .وهذا ما استوجب إعادة إصالح البرنامج من طرف نفس الشركة مبا قدره  69.600,00درهم بواسطة سند
الطلب رقم  12/2010بتاريخ  20شتنبر  ،2010أي بثمن يساوي تقريبا ثمن اقتناء هذا البرنامج.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالتأكد من صحة إجناز اخلدمة قبل تسلمها واحلصول على ضمانات
لتشغيل البرنامج املعلوماتي واحلرص على إجناز عقد يضمن ذلك.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد دليم
(نص مقتضب)

أوال .تقييم املشاريع
1 .1غياب مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية
إن اجلماعة قد شرعت مند ثالث سنوات في إعداد تشخيص تشاركي مع الساكنة جلميع احلاجيات واخلصاص الذي يهم
البنية التحتية اجلماعية ،وقد أظهر هذا التشخيص النقص الهائل في قطاعي املاء الصالح للشرب والكهرباء القروية،
وعليه فقد ارتكز تخطيط جل استثمارات اجلماعة في هذين القطاعني.
وجتدر اإلشارة أن اجلماعة مستهدفة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل فترة  ،2015-2011وقد مت إعداد
تشخيص حديث وبرنامج مخطط عمل يبني تدخالت اجلماعة .

2 .2سوء تدبير بعض املشاريع باجلماعة
بناء مجزرة جماعية
•تأخر في إجناز األشغال
لقد عرفت أشغال بناء مجزرة جماعية في إطار الصفقة رقم  2012/3تأخرا في التنفيذ ،وقد متت اإلشارة إلى هذا التأخير
في عدة محاضر تتبع األشغال بحيث وصل هذا التأخير إلى  64يوما عند التسليم املؤقت للمنشأة ،وطبقا للفصل 8
من دفتر الشروط اخلاصة للصفقة رقم  ،2012/3مت تطبيق غرامة تأخير يومية في حق املقاول ،والتي تعادل جزءا من األلف
من مبلغ الصفقة)......( ،
•غياب استقاللية مكاتب الدراسات واملراقبة اجتاه صاحب الصفقة
إن الظرفية التي هيأت فيها الصفقة رقم  2012/3استوجبت نوعا من االستعجالية ،وبالتالي فإن االعتمادات اخملصصة
الجناز مشروع بناء مجزرة جماعية لم تكن لتغطي املصاريف املتعلقة بالتعاقد مع مكتب الدراسات ومكتب إلجناز
التجارب ،وكذا مهندس معماري إلجناز املشروع ،لذا مت اللجوء إلى عقد مجاني مع مهندس معماري إلجناز التصاميم
وجعل مكتب الدراسات والتجارب على نفقة املقاولة مع اإلشارة إلى أن الفصل  35من دفتر التحمالت اخلاصة أقر أن
جميع الدراسات التقنية والتجارب والتصاميم لن تكون صاحلة لالستعمال إال بعد اإلطالع عليها من طرف اجلماعة.
•غياب محاضر تتبع األشغال بالورش
اعتبارا إلى الفترة التي مت اإلطالع فيها على ملف الصفقة رقم ( 2012 /03شهر أبريل  )2013كانت األشغال جارية ،لذا
فإن دفتر الورش يتواجد مبكان األشغال وال ميكن إرفاقه بامللف إال بعد انتهاء األشغال.
•عدم تأمني الشركة صاحبة الصفقة على األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة
تبعا للمادة  31من دفتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقة  3/2012التي تنص على االقتداء مبقتضيات الفصل  24من
دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،والذي ينص مبوجبه على إلزامية
توجيه املقاول إلى صاحب املشروع نسخا من وثائق التأمني لتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة ،حيث قدم املقاول
نسخا من شواهد التأمني.)......( ،
•غياب الشروط التقنية والصحية والبيئية الالزمة في اجملزرة
خالل املعاينة التي متت بتاريخ  2013/04/18للمجزرة التي كانت في طور اإلجناز كانت األشغال جارية ولم تنته ،بحيث
لوحظ تأخر في تنفيذها ،لكن بعد انتهاء األشغال وحترير محضر التسليم املؤقت أصبحت اجملزرة تتوفر على جل املقومات
والتجهيزات املتعارف عليها
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مع العلم أنه خالل إجناز األشغال كانت اجلماعة تلجأ بني الفينة واألخرى إلى املصلحة البيطرية والصحية للوقوف
على الشروط الالزمة التي يجب أن تتوفر عليها اجملزرة اجلديدة وبالفعل عند افتتاح اجملزرة اجلماعية اجلديدة ،قامت يوم
 2013/07/08جلنة مختلطة مكونة من ممثل عن املصالح البيطرية ومندوبية الصحة مبراكش واجلماعة مبعاينة املنشأة
والوقوف على مدى استجابتها للشروط واملعايير التقنية والصحية املعمول بها ،بحيث أكدت هذه اللجنة على أن اجملزرة
تستجيب للمعايير املعمول بها وميكن استغاللها منذ تاريخه.)....( ،
•غياب رؤية واضحة لدى اجلماعة حول إحداث مجزرة جماعية
نظرا ملا استوجبه تدخل اجلماعة للحد من تفاقم وضعية اجملزرة املستعملة وقصد مالئمتها للمتطلبات الصحية،
قامت اجلماعة بترميم هذه اجملزرة في إطار سند طلب رقم  2011/6بتاريخ  ،2011/05/19إال أن أعمال غلق منافذ الصرف
الصحي لهذه اجملزرة وبالرغم من محاوالت التسوية الغير اجملدية وحتت ضغط الطلب لتسوية الوضعية ،ونظرا ملا آلت
إليه حالة اجملزرة التي قد متس بصحة املواطن ،قامت اجلماعة ببناء مجزرة جماعية بديلة تتوفر على الشروط املالئمة
ملزاولة الذبح في ظروف صحية جيدة في إطار الصفقة  ،2012/3وكانت شركة « »J.Pهي املتنافس الوحيد الذي قدم
عرضا مقبوال ،أما بخصوص املطرح اجملانب للمجزرة اجلديدة ،فإن اجلماعة سوف تعمل على إزالته في أقرب اآلجال.
مشروع تهيئة مركز «أوالد دليم»
•غياب التقارير اخلاصة بتجارب املراقبة التقنية املنجزة من طرف اخملتبرات
طبقا ملقتضيات دفتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقة رقم  ،2010/6فإن جميع املواد املستعملة تخضع ملراقبة
صاحب املشروع معززة بتجارب اخملتبر في عملية الدك ،أما فيما يخص الزليج ( ،)pavéeفإن اجلماعة وقفت على مدى
جودة هذه املواد خصوصا وأن صانعها معروف باجلودة في السوق.
•أداء اجلماعة ملبالغ مقابل أشغال غير منجزة
خالل إجناز أشغال تهييئ مركز «أوالد دليم» وفي إطار الصفقة رقم  2010/6وعلى إثر أمطار غزيرة تهاطلت على املركز،
تبني أن تدفق مياه األمطار على جهة اليسار موقع اخلزان سوف تعوقه هذه التهيئة ،مما قد يترتب عنه أضرار ملستعملي
الطريق والساكنة .إذ ارتأت اجلماعة أنه من الضروري إضافة أشغال فتح قناة صرف مياه األمطار على طول  80متر وعرض
متر واحد على أساس وضع أثمان جديدة تعتمد كأساس ملقارنة األسعار املعمول بها في البالد طبقا للمادة  51من دفتر
الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال.

ثانيا .التسيير اإلداري وتدبير املوارد البشرية
1 .1عدم تفعيل عمل اللجان الدائمة
سوف يتم العمل على تفعيل اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ،ولإلشارة
فإن هذه اللجنة ممثلة داخل اللجنة احمللية للتنمية البشرية بجماعة «أوالد دليم» وتساهم بشكل فعال في أنشطة
هذه اللجنة.

2 .2اجلمع بني مهام متنافية في بعض املصالح
لقد عملت اجلماعة على تنظيم مهام املوظفني بشكل عقالني يستجيب مع املوارد املتوفرة واملهام املطلوبة ،وسوف يتم
إعداد التنظيم الهيكلي للجماعة و إرساله للسلطة اخملتصة قصد املصادقة عليه.

3 .3غياب كاتب عام باجلماعة
إن اجلماعة تتوفر على مناصب شاغرة كما هو مبني في قانون األطر للجماعة .وهي مستعدة لتنظيم مباريات توظيف
هذه املناصب إال أن تأجيل هذه املباريات يتسبب في غياب مؤسسة الكاتب العام داخل إدارة اجلماعة.)....( .
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4 .4سوء توزيع املوظفني بني املصالح اجلماعية ووضع بعض املوظفني رهن إشارة مصالح أخرى
بخصوص سوء توزيع املوظفني بني املصالح اجلماعية ،فإن جماعة «أوالد دليم» ،وأخذا بعني االعتبار باملالحظات املسجلة
باملذكرة ،سوف تعمل على توزيع املوظفني وفق التنظيم الهيكلي التي هي بصدد إعداده.)......(.
وبالنسبة للموظفني املوجودين رهن إشارة قيادة «أوالد دليم» ،فقد متت بناءا على طلب من سلطة الوصاية .أما املوضوعني
رهن إشارة مصالح أخرى ،فإنهم قد أدلوا بشواهد طبية لعدم استطاعتهم التنقل من محل سكناهم إلى مقر عملهم
بجماعة «أوالد دليم».
لذا فاجلماعة ماضية في إجراءات تسوية وضعيتهم حسب مرسوم رقم  02.13.422بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46
املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  01.58.008الصادر في  24فبراير  1958مبثابة النظام العام للوظيفة العمومية
املتعلق بالوضع رهن إشارة.

5 .5غياب تأمني اليد العاملة
حدد القرار الوزاري رقم  07.70.3بتاريخ  2007/09/18قائمة اخلدمات التي ميكن أن تكون موضع عقد في إطار القانون
اخلاص ،كما أن اخلدمات املتعلقة بتامني اليد العاملة تدخل في الئحة اخلدمات التي يحددها قانون الصفقات ،خاصة
الفصل  06من املرسوم )....( ،02.06.388

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1تدبير املمتلكات العقارية
تدبير احملالت التجارية والسكنية
•عـدم تصفية الوضعيـة القانونية لألمـالك اخلاصة للجماعة
لقد عملت اجلماعـة على إعـداد ملـف بتسوية الوضعيـة القانونيـة للممتلكات اجلماعية ،وذلك باقتنـاء البقعـة
األرضية التي تضم مجموعـة من احملالت التجـارية حتت تصرف اجلماعـة مساحتها  532متر مربع ،حيث تـم إرسـال
امللـف إلى مجلـس الوصايـة بوزارة الداخليـة حتت إشراف السلـم اإلداري قصـد البث فيه وإعـداد عقـد البيع والتملك
النهائي للبقعـة األرضية املـذكورة أعـاله بشكل نهائـي.).......(.
•غيـاب عقـود كراء بعض احملالت التابعة للجماعة
في إطـار تنظيم العالقـات التعاقديـة بني اجلماعـة وأصحاب املـحالت التجـارية التابعة للجماعـة ،مت استدعـاء هؤالء
املكترين عـدة مرات بتنسيـق مع السلطة احملليـة ،وذلك قصـد تسويـة الوضعيـة القانونيـة ،بإبرام عقـود الكراء لهذه
املـحالت ،إال أن اجلماعة تصطـدم بتملـص مستغلـي هذه احملالت من احلضـور ،هذا باإلضافـة إلى امتناعهم عن إبـرام
هذه العقـود نظرا لكونهم يستغلونها مند بداية السبعينات ،كما أنهم يدعون أن إبرام هذه العقود سينتج عنه قيـام
اجلماعة القروية «أوالد دليم» بطردهم من احملالت التجارية التي يستغلونهـا.
•إدخال املكترين لتعـديالت على احملالت التجاريـة دون احلصـول على ترخيـص
إن التعديـالت التي طـرأت على بعض املـحالت التجارية التابعة للجماعـة ( الدكاكني رقم  01و 02و ،03ورقم  24و)25
تـمت مند بدايـة التسعينـات ،أما حالة الترامي على امللك العام فإن اجلماعـة سوف تعمل على مراسلة سلطة
الوصاية قصد تشكيل جلنة مختلطة لتحريره وإرجاع احلالة ملا كانت عليه.
•قيام املكترين بتفـويت احملالت التجارية التابعة للجماعة للغير
إن عقـود التنـازل عن حـق استغـالل كراء املـحالت التجارية التابعـة للجماعـة تتـم أساسـا بني املكترين األصلييـن
وأحـد أفراد عائلتـه ،وميكن اعتبارها مرحلـة متهيديـة لتنظيـم العالقـة التعاقدية بني اجلماعـة واملكترين ،خاصة وأنه
ال توجـد عقـود الكراء بني اجلماعـة واملكترين األصلييـن.
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فتحرير عقـود الكـراء بني اجلماعـة واملكترين اجلـدد ميكن أن يساهـم في حسن تدبيـر تسييـر احملالت التجارية ،وكذا
تطبيـق وتفعيل اإلجـراءات القانونيـة في حـق املكترين عند عـدم أداء ما بذمتهـم من مستحقـات كراء احملـالت التابعة
للجماعـة .كما ستعمل اجلماعـة القروية «أوالد دليم» على كـراء املمتلكـات اجلماعية اخلاصـة طبقا ملقتضيات املرسوم
رقم  02.06.388الصـادر في  16من محرم  05 ( 1428فبراير  ) 2007اخلاص بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
•كراء األمالك اجلماعية اخلاصة دون اللجوء إلى املنافسة
هناك مجموعة من املشاكل واألسباب التي تعرقل تطبيق املرسوم رقم  02.06.388الصادر في  16من محرم 1428
( 5فبراير  )2007املشار إليه أعاله ،ألجل كراء األمالك اجلماعية اخلاصة التابعة للجماعة القروية «أوالد دليم» في إطار
املنافسة واالستغالل املعقلن لهذه احملالت ،ونخص بالذكر:
— —استغالل املكترين للمحالت التجارية مند بداية السبعينات؛
— —امتناع املكترين عن التنازل على احملالت التابعة للجماعة؛
— —عدم اكتمال تسوية الوضعية القانونية للبقعة األرضية التي توجد فيها احملالت ،حيث لم تتوصل اجلماعة بعقد
البيع النهائي القتناء البقعة؛
— —عدم وجود العالقة التعاقدية بني اجلماعة ومستغلي هذه احملالت رغم املساعي املتكررة التي تقوم بها اجلماعة في
هذا الشأن.
أما بالنسبة للسكن الوظيفي ،فإن استغالل هذا السكن كان يتم بصفة مجانية لفائدة موظف باجلماعة ،وذلك بحكم
املهام التي يقوم بها .لكن وفي إطار حسن التدبير هذا امللك اجلماعي ،عملت اجلماعة بإدراج السكن الوظيفي في القرار
اجلبائي رقم  2008/01من أجل تأدية املستغل لرسم كراء احملل اخملصص للسكن املذكور أعاله .

2 .2تدبير املمتلكات اجلماعية املنقولة
تدبير حظيرة السيارات
إن جماعة «أوالد دليم» تتوفر على عدد محدود من السيارات :سيارتني لإلسعاف وسيارتني للمصلحة ،ويتم تزويدهما
بالوقود بواسطة أذونات معتمدة من محطة البنزين مبراكش على أساس عدم جتاوز السقف احملدد من الوقود اخملصص
لكل سيارة .
كما أن عملية الصيانة واإلصالح تكون اضطرارية وملحة حلسن استغالل هذا املرفق ،لذا تلجأ اجلماعة إلى طلب خدمات
بعض املؤسسات اخملتصة للقيام باإلصالحات ،وذلك حسب القوانني اجلاري بها العمل في هذا الصدد خاصة بالنسبة
لسيارات اإلسعاف حتى تتمكن من أداء اخلدمات و اإلسعافات للمواطنني.
وأخذا بعني االعتبار للمالحظات التي مت تسجيلها بخصوص سجل تتبع عمليات الصيانة والتزويد بالوقود وتنقالت
سيارة اإلسعاف ،فان اجلماعة سوف تقوم مبسك سجالت لتتبع هذه العمليات.
تدبير اخملزن اجلماعي
إن جميع املقتنيات واملعدات يتم االحتفاظ بها في مخزن جماعي حتت عهدة عون جماعي مكلف مبراقبة وتتبع واسترجاع
املعدات التي ضبط خروجها.
إن جميع املقتنيات واملعدات مقيدة بسجل اجلرد وتتم مراقبتها وضبطها بصفة دورية من طرف موظف معني لهذا
الغرض .كما أن جل املقتنيات ،وخاصة أثاث املكتب واملعدات املعلوماتية والتجهيزات ،حتمل أرقام اجلرد اخلاصة بها.
تدبير لوازم املكتب
إن اجلماعة تعمل على إتباع املسطرة القانونية فيما يخص عملية اقتناء أدوات ومعدات املكتب عن طريق سند الطلب
يحترم مبدأ املنافسة ،إذ يتم التعرف على املؤسسة النائلة للصفقة لتقوم املؤسسة بتزويد اجلماعة حسب النوع
واخلصاص إلى حدود بلوغ سقف قيمة سند الطلب ليتم بعد ذلك إعداد الفاتورة ثم عملية األداء.
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إن عملية توزيع األدوات يخضع للضبط واملراقبة ،إذ يتم تزويد كل مصلحة حسب الئحة املستلزمات ،كما يتم توقيعها
من طرف املسؤول عن املصلحة.
وأخذا بعني االعتبار املالحظات املسجلة في هذا املرفق ،فإن املوظف املسؤول على عملية التتبع والتوزيع سيقوم مبسك
سجل لتتبع هذه العمليات.

رابعا .تدبير املداخيل
1 .1ضعف واجبات كراء احملالت التجارية و عدم حتيينها
إن السومة الكرائية للمحالت التجارية التابعة للجماعة القروية تبقى في مستوى معقول مقارنة مع النشاط التجاري
الذي يزاول فيها .كما أن النشاط التجاري ال يعرف رواجا سوى في الظهيرة و في بعض املناسبات .
ويرجع عدم حتيني السومة الكرائية لهذه احملالت إلى ثمن اإليجار الذي كان محددا في ثمانني درهم ( )80.00شهريا قبل
القرار اجلبائي  97/03ليرتفع بعد ذلك إلى أكثر من  200.00درهم شهريا أي بزيادة تفوق  250باملائة ،الشيء الذي نتج عنه
ارتفاع الباقي استخالصه من واجبات كراء احملالت التجارية التابعة للجماعة بسبب امتناع املكترين عن أداء ما بذمتهم
من مستحقات.
كما أن اجلماعة ستعمل على حتيني السومة الكرائية للمحالت التجارية التابعة لها وفقا ملا ينص عليه قانون الكراء،
وذلك من أجل الرفع من مداخيل ميزانية اجلماعة.

2 .2عدم إلزام بعض املكترين بأداء واجبات الكراء
من املشاكل التي تعرقل حسن تدبير وتسيير مداخيل اجلماعة هو تراكم الباقي استخالصه من منتوج كراء بعض
احملالت التجارية التابعة للجماعة ،وذلك ناجت عن تقاعس أصحاب هذه احملالت عن أداء ما بذمتهم من مستحقات ،رغم
اجملهودات التي تقوم بها املصالح اجلماعية من خالل االستدعاءات املتكررة للمكترين ،وذلك بتنسيق مع السلطة احمللية
واخلزينة اجلماعية ،وكذا تنظيم حمالت منتظمة لتحصيل مستحقات اجلماعة من هذا الرسم التي يقوم بها شسيعي
املداخيل وأعوان السلطة احمللية ،إال أنها أفضت إلى نتيجة محدودة ،كما مت عقد اجتماعات مع اجمللس اجلماعي لتباحث
مشكل الباقي استخالصه من رسم كراء احملالت التجارية واخلروج بحلول إيجابية ،حيث مت تكوين جلنة محلية تتكون
من شسيعي املداخيل وبعض أعضاء اجمللس وأعوان السلطة احمللية ،إال أنها لم تفض كذلك إلى أية نتيجة نظرا لكون
أغلبية احملالت مغلقة ،وعدم حضور مستغليها وورثتهم بالنسبة للمكترين املتوفني.
كما أن اجلماعة عملت على تقدمي امللف اخلاص بالباقي استخالصه من منتوج كراء احملالت التجارية التابعة للجماعة
القروية «أوالد دليم» عدة مرات إلى اخلزينة اجلماعية مبراكش قصد البث فيه ،وتطبيق مقتضيات ()....القانون رقم 15.97
مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية ،ملتابعة امللزمني وأداء ما بذمتهم من واجبات كراء احملالت التجارية ،إال أنها لم
تفض ألية نتيجة .وتبقى اجملهودات التي تقوم بها املصالح اجلماعية دون جدوى .كما أن اجلماعة ماضية في حتريك الدعوى
القضائية ضد املتملصني من أداء مستحقات كراء احملالت التجارية التابعة لها.

3 .3التأخر في أداء مكتري مرافق السوق األسبوعي و اجملزرة اجلماعية لواجبات اإليجار
إن التأخر في أداء واجبات اإليجار من طرف مستغلي مرافق السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية يرجع باألساس إلى ضعف
النشاط التجاري في الشهور األولى من السنة لهذه املرافق ،وكذا أداء املستغلني املذكورين أعاله لكراء ستة أشهر من
اإليجار.)......( ،
كما أن فسخ العقدة بني اجلماعة ونائل الصفقة بسبب التأخير في األداء يفرض استغالل هذه املرافق من طرف املصالح
اجلماعية إلى حني إعالن طلب عروض مفتوح جديد إليجار املرافق اجلماعية وفقا ملقتضيات املرسوم رقم 02.06.388
سالف الذكر.
وقد تبني عدم قدرة اجلماعة على إمكانية تدبير وتسيير هذه املرافق في السنوات التي كانت تستغلها نظرا للمشاكل
التي تعترضها في عملية استخالص الواجبات والرسوم احمللية ،هذا باإلضافة إلى عدم توفر املوارد البشرية املؤهلة
لتسيير هذه املرافق .كما أن اجلماعة تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد عروض مالية املناسبة الستغالل مرافق السوق
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األسبوعي واجملزرة اجلماعية إال بعد مرور طلبات عروض متعددة ،أي ما يفوق ثالثة وأكثر لكل مرفق ،وهذا من شأنه أن يثقل
كاهل ميزانية اجلماعة ملصاريف النشر واإلشهار
ومن أجـل تفادي مشكـل عدم أداء املستغلني ملستحقـات اإليجار في اآلجـال القانونية ،عملت اجلماعـة مند بداية
موسـم  2013على اعتمـاد كنـاش التحمالت لكراء مرافـق السـوق األسبوعي «ثالثاء أوالد دليم» وكنـاش التحمالت
لكـراء مرافق السوق اجملـزرة اجلماعية ،والتي يشترط في بعض مقتضياتهما بأداء صاحب الصفقة لكـراء سنة كاملة،
وذلك قبل الشـروع في استغـالل املرافـق املذكـورة أعاله.

4 .4التأخير في أداء واجب كراء رخصة سيارة األجرة
إن تأخر مستغـل رخصة سيـارة األجرة اجلماعية رقم  15التابعة للجماعة في أداء واجبـات الكراء ،والتي تقل في أغلب
األحيان عن شهر إلى شهرين يرجع إلى بعض اإلكراهات التي تعترض مستغل الرخصة ،ونخص بالذكر ضعف مردودية
خط النقل الرابط بني اجلماعة ومراكش نظرا لوجود حافالت النقل العمومي التي تستغل هذا اخلط عن طريق حق
االمتياز ،وتفرض ثمنا أقل بكثير عن ثمن نقل «الطاكسي» .هذا باإلضافة إلى زيادة السومة الكرائية للرخصة املذكورة
أعاله ،والتي أثرت بشكل ملحوظ في أداء املستحقات في األجل القانوني املنصوص عليه في كناش التحمالت اخلاص
بإيجار رخصة سيارة األجرة اجلماعية.
كما ستعمل اجلماعة باستدعاء مستغل رخصة سيارة األجرة اجلماعية وإلزامه بأداء ما بذمته من مستحقات في األجل
القانوني طبقا ملا ينص عليه كناش التحمالت

خامسا .تدبير النفقات
1 .1الصيانة واحملافظة على البنايات اإلدارية
حتمل اجلماعة ملصاريف إضافية غير مبررة
إن اجملزرة اجلماعية مرفق حيوي وذو أهمية قصوى بجماعة «أوالد دليم» ،وتسعى دائما ليكون هذا املرفق في مستوى
تطلعات املهنيني واملتدخلني في هذا القطاع .وقد عملت اجلماعة على تدبير اجملزرة اجلماعية عن طريق السمسرة
العمومية مند سنة  ،2008وذلك قصد حتسني تدبيرها ومواردها املالية.
وعلى هذا األساس مت إصدار سند الطلب رقم  2011/6ألجل اجناز أشغال التهيئة ،أما تداخل البند  11من كناش التحمالت،
والذي ينص على حتمل نائل الصفقة اإلصالحات والصيانة ،فإنها تتعلق باألشغال الطفيفة كصيانة شبكة املاء الداخلية
وترميم بعض العيوب الطفيفة جدران وأرضية اجملزرة ،أما موضوع أشغال سند الطلب  ،2011/6فقد اضطرت اجلماعة
إلغالق اجملزرة حتى تتمكن املقاولة من اجناز أشغال التهيئة الداخليـة واخلارجية.
غياب جدول املنجزات
إن املصلحة التقنية تقوم بتتبع ومراقبة صفقات األشغال وتنجز محاضر التتبع والتسليم وجداول املنجزات التي تعتمد
في تسديد الدفعات املالية وتضمن ضمن ملف الصفقة ،أما فيما يخص سندات الطلب فقد تنجز دراسات مسبقـة
لتحديد الكميـــات والتقدير املالــي وتعتمـد في األداء ،وغالبـا ما تكون كميـات األشغال املنجــزة (صباغة ،تكسية
باالسمنت  )....تفوق ما هو مؤدى عنه بالفاتورة.

2 .2صيانة منشآت اإلنارة العمومية
اللجوء املتكرر إلى نفس املمون
في إطار سندات الطلب التي تعدها اجلماعة لتلبية حاجياتها للتزود بالعتاد وإجناز اخلدمات املتعلقة بالصيانة على
السواء ،فإن مقاولة «أ.ك» هي الوحيدة التي تبدي استعدادها للقيام بالتزويد والصيانة ،وذلك من خالل العروض املقبولة
التي تتقدم بها مقارنة مع العروض األخرى.
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عدم تبرير أشغال الصيانة بواسطة جداول اإلجناز
نظرا لالرتفاع املفاجئ للقوة الكهربائية على مستوى احملول الكهربائي اخلاص باإلنارة العمومية مبركز 44ألسباب تقنية
خارجة عن إرادة اجلماعة ،الشيء الذي يحدث أعطابا متكررة باإلنارة العمومية ،مما يستدعي التدخل العاجل إلصالحها من
طرف الشركة التي تتمكن من استخالص أتعابها من خالل مبلغ جزافي يتم احتسابه باعتبار عدد التدخالت ونوعيتها
لصيانة اإلنارة العمومية .وسوف تعمل اجلماعة على ضبط وتتبع هذه التدخالت إلعداد جداول مفصلة خاصة بذلك.

3 .3تدبير استهالك املاء و والهاتف .
ارتفاع تكاليف استهالك املاء ببعض املرافق التابعة للجماعة
إن استهالك املاء في املرافق التابعة للجماعة أساسي وضروري للسير العادي لهذه املرافق ،وخاصة بالنسبة للمجزرة
اجلماعية والسوق األسبوعي «ثالثاء أوالد دليم» ،إال أن استهالك املاء بها عرف ارتفاعا برسم السنة املالية  ،2010مما دفع
باجلماعة إلى توجيه إرسالية حتت رقم /75ق.ج.م بتاريخ  22فبراير  2011للسيد املدير اجلهوي للمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب بتحناوت الذي يشرف على توزيع املاء بتراب اجلماعة لتوضيح الكمية املستهلكة من املاء باملرافق التابعة
للجماعة ،والتي تفوق بكثير االستهالك املعهود به ،وكذا لتصحيح ومراجعة فاتورة االستهالك في حالة وجود خطأ في
الكمية املستهلكة .إال أنه أقر بصحة الكمية املستهلكة من املاء تبعا للكمية املسجلة في عداد املاء.
وتأسيسا على ما سبق ،فإن الكمية املرتفعة من استهالك املاء في املرافق املذكورة أعاله ميكن أن تكون بسبب األعمال
التخريبية التي يقوم بها بعض املواطنني على احلنفيات و قنوات املياه ،رغم اإلصالحات والترميمات التي يقوم بها مستغل
الصفقة.
وفي هذا اإلطار ،فقد عمدت اجلماعة ،في دورتهـا العاديـة بتاريـخ  21فبراير  ،2013إلى برمجة تزويد املرافق اجلماعية مبياه
اآلبار من خالل جتهيز بئر متواجد مبركز «أوالد دليم» وترميم خزان املاء املتواجد أيضا باملركز وربطه بالبئر قصد توفير املياه
الكافية للمرافق املذكورة أعاله ،وبالتالي االستغناء عن مياه املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،والذي من شأنه أن
يساهم في تخفيض وترشيد املصاريف اخلاصة باستهالك املاء من طرف اجلماعة القروية «أوالد دليم».
ارتفاع غير مبرر ملصاريف الهاتف
إن نسبة تزايد فاتورة استهالك املواصالت الالسلكية من سنة  2010إلى سنة  2011هو  8باملائة(  ،)8%وذلك نظرا للدور
األساسي واحليوي الذي أصبح يلعبه في التسيير اليومي للمرافق اجلماعية .وقد مت فسخ عقد خطني هاتفيني ثابتني،
وذلك لعدم مردود يتهم ،هذا باإلضافة إلى األعطاب التقنية التي تطرأ عليهم في كل حني .كما أن الزيادة في استهالك
املواصالت الالسلكية يرجع إلى اقتناء اجلماعة جلهاز تكييفي( ) MODEMاخلاص بشبكة اإلنترنيت نظرا للدور الذي يلعبه
في التسيير اإلداري للجماعة.
أما تزايد مبلغ االقتناء من السيمات خالل سنة  2012بنسبة  10باملائة (  ،) 10%فهو يهدف إلى تسديد بعض املصاريف
الطارئة الستهالك الهاتف ،وحتقيق فائض نسبي لتسديد مستحقات اجلماعة من استهالك املواصالت الالسلكية
اخلاصة بالشهور األولى من السنة القادمة ،حيث أن اجلماعة تعرف مشاكل في استنفاذ السيمات اخلاصة بالهاتف مع
نهاية السنة ،مما ينتج عنه عدم قدرة اجلماعة على تسديد الشهور األولى للسنــة اجلديدة ،وذلك راجع إلى مسطرة
اقتناء السيمات ،والتي تتطلب وقتا طويال رغم اجملهودات التي تقوم بها املصالح اجلماعية لتسريع عملية االقتناء
وتسديد اجلماعة لفاتورة املواصالت الالسلكية في اآلجال القانونية .)....(.

4 .4املبالغة في مصاريف إصالح برنامج معلوماتي
في إطار عملية حتديث خدمات احلالة املدنية عبر إدخال نظام معلوماتي (املدني) ،مت اقتناء هذا البرنامج خالل سنة ،2007
إال أنه بعد مرور ثالث سنوات ،مت تثبيت نظام محني بدل النظام القدمي في سنة  ،2010وقد مت تسجيله بسجل اجلرد حتت
عدد .785
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اجلماعة القروية أوالد امبارك
)إقليم بني مالل(
تقع اجلماعة القروية أوالد امبارك بجهة تادلة أزيالل .يبلغ عدد سكانها اجلماعة حوالي  17.578نسمة ،ويقوم بتدبير شؤون
اجلماعة مجلس جماعي مكون من  25عضوا .بلغت ميزانية التسيير خالل السنة املالية  2012حوالي 6.624.000,00
درهم ،في حني قاربت ميزانية التجهيز  3.495.000,00درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت اجلوانب التالية:

أوال .تدبير املداخيل
1 .1كراء احملالت التجارية والسكنية
تتوفر اجلماعة القروية أوالد مبارك على  12محال جتاريا متواجدة في غالبيتها بجانب السوق األسبوعي؛ إال أن ضعف
املداخيل الناجتة عن كرائها ال يجعلها تساهم بشكل فعال في تنمية املوارد املالية للجماعة ،إذ لم تتجاوز مجموع
مداخيل كراء هذه احملالت مبلغ  83.744,09درهم خالل سنة  .2012ويرجع ذلك باخلصوص إلى ما يلي:
ضعف السومة الكرائية وعدم احلرص على حتيني بعضها في اآلجال القانونية
من خالل االطالع على ملفات كراء احملالت التجارية والسكنية للجماعة وكذا على عقود كرائها ،تبني عدم حتيني وجيبات
كراء بعض احملالت التجارية .ويتعلق األمر باملقهى احملاذية للسوق األسبوعي والتي لم يتم حتيني سومتها الكرائية منذ
سنة  ،1996ومقهى احلديقة العمومية واحملالت التجارية التي حتمل أرقام  5و 6و 8و 9احملاذية للسوق األسبوعي؛
تقصير في اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق مكتر ال يؤدي وجيبات الكراء
أبرمت اجلماعة عقد كراء املقهى التابعة للجماعة واملتواجدة بجانب السوق األسبوعي بتاريخ  01أبريل  1996مببلغ
 1350,00درهم شهريا لفائدة أحد اخلواص من أجل استغاللها في الغرض اخملصص لها .إال أن املعني باألمر لم يف
بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن أداء الوجيبات الشهرية منذ ذلك التاريخ .وقد تأخرت اجلماعة في اتخاذ التدابير القانونية
في حق املعني باألمر ،حيث لم تقم برفع دعوى ضد املعني باألمر إال خالل سنة  ،2000حيث صدر حكم ابتدائي بتاريخ
 12دجنبر  2000وقضى بأداء املكتري ،لفائدة اجمللس القروي ألوالد امبارك ،مبلغ  70.200,00درهم كواجب كراء عن الفترة
من فاحت أبريل  1996إلى  30غشت  .2000وقد مت تأييد احلكم االبتدائي بتاريخ  24يونيو  .2002وبعد الطعن بالنقض أعيد
امللف إلى احملكمة االبتدائية التي أصدرت حكمها القاضي بفسخ عقد الكراء وبإفراغ املدعى عليه دون احلكم على املعني
باألمر بأداء مستحقات اجلماعة والتي جتاوزت مبلغ  271.350,00درهم نهاية سنة  ،2012عن كل سنوات االستغالل دون
أداء الوجيبات الكرائية ،نظرا لكون اجلماعة لم تثر في دفوعاتها متأخرات الكراء في هذه املرحلة من التقاضي؛
تغيير أحد املكترين لنشاط املقهى املتواجد بأحد احلدائق العمومية
أبرمت اجلماعة عقد كراء مقهى متواجدة بإحدى احلدائق العمومية مع إحدى الشركات بتاريخ  24غشت  2008بسومة
 1.500,00درهم شهريا ملدة تسع سنوات .إال أنه ،وبعد الزيارة امليدانية ،تبني أن املعني باألمر ،عوض استغالل املقهى في
النشاط احملدد لها ،قام بإقفالها و تسييج احلديقة العمومية احمليطة بها واستغاللها كمنبت مع منع أي مواطن من
ولوجها ،وذلك من دون أي تدخل من قبل اجلماعة لفسخ عقد الكراء بسبب تغيير نشاط املقهى وبسبب االحتالل غير
القانوني حلديقة عمومية من املفترض أن تكون مفتوحة في وجه العموم.
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وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن عقد الكراء يتضمن فقط كراء املقهى والتي تبلغ مساحتها حسب سجل املمتلكات
اخلاصة  145,86م ²درهم شهريا ،في حني تبلغ مساحة احلديقة العمومية ،احملتلة من قبل مكتري املقهى من دون أي سند
قانوني 7.560 ،م ²حسب سجل املمتلكات العامة للجماعة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ اإلجراءات التالية :
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية امللك العام اجلماعي من أي ترام أو احتالل غير مشروع ؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل استخالص مبالغ الباقي استخالصه بخصوص واجبات الكراء حفاظا
على حقوق اجلماعة ؛
— —احلرص على حتيني السومة الكرائية للمحالت املكتراة من طرف اجلماعة طبقا للقوانني واألنظمة املعمول
بها؛
— —احلرص على أن يحترم مستغلو األمالك اجلماعية املكتراة األنشطة التي أعدت من أجلها والتي مت التعاقد
بشأنها.

2 .2الضريبة على عمليات البناء
تعرف اجلماعة القروية ألوالد امبارك تطورا مطردا في عمليات البناء ،بحيث ارتفعت مداخيل الرسم على عمليات البناء
من  68.851,00درهم سنة  2009إلى  296.910,00درهم خالل سنة  ،2011لتعرف بعد ذلك خالل سنة  2012انخفاضا
ملموسا بنسبة  % 32مبداخيل بلغت  200.530,00درهم .و قد تبني ،من خالل االطالع على ملفات رخص البناء ،تبني ما
يلي:
•منح إعفاءات من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني
بالرغم من تنصيص القرار اجلبائي للجماعة في فصله األول على أسعار الرسم على عمليات البناء واحملددة في 15,00
أو  20,00درهم حسب طبيعة البناء ،باإلضافة إلى مبلغ  250,00درهم عن كل عملية ترميم دون اإلشارة إلى أي إعفاءات
كيفما كانت طبيعتها ،إال أن رئيس اجمللس اجلماعي منح إعفاءات سواء بالنسبة لعمليات البناء أو عمليات الترميم
من دون أي سند قانوني بحيث استفاد ثالثة أشخاص من إعفاءات عن عمليات بناء مساكن فردية همت  1.031م ²مببلغ
 17.260,00درهم ،في حني استفاد  23شخص من إعفاءات عن عمليات ترميم؛
•عدم تطبيق السعر احملدد في القرار اجلبائي بالنسبة للرسم على عمليات البناء
ينص الفصل األول من القرار اجلبائي اجلماعي رقم  28بتاريخ  19مارس  2008على أن أسعار الرسم على عمليات البناء
حتدد في  15,00درهم للمتر املربع املغطى بالنسبة لعمارات السكن اجلماعية أو اجملموعات العقارية ،و 20,00درهم للمتر
املربع املغطى بالنسبة للمساكن الفردية .وقد تبني من خالل الزيارة امليدانية عدم وجود اجملموعات العقارية وعمارات
السكن اجلماعية بتراب اجلماعة ،حيث ال تتواجد سوى مباني السكن الفردي .وقد لوحظ أن اجلماعة تطبق سعر 15,00
درهم على املساكن الفردية بدل سعر  20,00درهم احملدد في القرار اجلبائي .ويتعلق األمر بحوالي  20حالة خالل سنة
 ،2009و 16حالة خالل سنة  .2010وقد ترتب عن عدم تطبيق السعر القانوني احملدد بالقرار اجلبائي ،بخصوص املساكن
الفردية ،ضياع بعض موارد مهمة بالنسبة مليزانية اجلماعة خالل سنتي  2009و ،2010حيث وصل املبلغ غير املستخلص
 22.165,00درهم خالل سنة  2009و ما قدره  21.165,00درهم خالل سنة 2010؛
•احتساب الرسم على عمليات الترميم بسعر يفوق السعر احملدد في القرار اجلبائي
ينص الفصل  1من القرار اجلبائي املؤرخ في  19مارس  2008على أن عمليات الترميم يؤدى عنها مبلغ  250,00درهم ،غير
أن وكالة املداخيل تستخلص مبلغ  350,00درهم عن كل رخصة لعمليات الترميم ،األمر الذي ال يجد له أي سند قانوني.
وقد همت هذه املالحظة  143حالة ترميم خالل سنوات  2009و 2010و 2011و.2012
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وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي :
— —احلرص على عدم منح إعفاءات بخصوص الرسم على عمليات البناء من دون سند قانوني ؛
— —احترام مقتضيات القرار اجلبائي في ما يخص سعر الرسم على عمليات البناء والترميم.

3 .3واجبات نقل املرضى واجلرحى
خصصت اجلماعة القروية ألوالد مبارك سيارتني واحدة لنقل املرضى واجلرحى بدأ العمل بها بتاريخ  26أكتوبر 2007
والثانية لنقل املوتى دخلت للخدمة بتاريخ  12شتنبر  .2011وبهدف استخالص الواجبات املترتبة عن تنقالت سيارة
اإلسعاف عمد اجمللس اجلماعي إلى التصويت باملوافقة ،خالل دورة أبريل  ،2008على قرار جبائي ملحق يحمل رقم 69
بتاريخ  16يوليوز  2008يتعلق بتحديد واجبات النقل بواسطة سيارة اإلسعاف اجلماعية ،حيث مت حتديدها في مبلغ ثابت
يساوي  20,00درهم عن كل مريض أو جريح مت نقله داخل تراب اجلماعة ،و في حالة التنقل خارج ترابها يتم إضافة 1,50
درهم عن كل كيلومتر بالنسبة للتنقالت خالل فترة النهار و 2,00دراهم عن كل كيلومتر بالنسبة للتنقالت ليال وأيام
العطل باإلضافة إلى مبلغ ثابت محدد في  20,00درهم عند طلب خروج سيارة اإلسعاف .وقد لوحظ ،من خالل االطالع
على الوثائق والسجالت املتعلقة بتدبير سيارتي اإلسعاف ونقل املوتى ،ما يلي :
•ضعف مداخيل سيارة اإلسعاف بالرغم من استعمالها بشكل مكثف
من خالل االطالع على الدفتر اخلاص باملستفيدين من خدمات سيارة اإلسعاف واملمسوك بشكل شخصي من طرف
سائق سيارة اإلسعاف ،تبني أن هذه األخيرة تستعمل بشكل مكثف من قبل سكان الدائرة اجلماعية سواء لالستفادة
من خدمات املستشفيات القريبة مبدينتي بني مالل وسوق السبت أو مبدن الدار البيضاء ومراكش ،في حني أن مداخيل
خدمات هذه السيارة جد ضعيفة إن لم تكن منعدمة في بعض السنوات .ذلك أن الدفتر اخلاص بتنقل السيارة يبني أن
هذه األخيرة سافرت إلى مدينتي سوق السبت وبني مالل خالل سنوات  2010و 2011و 2012حوالي  334مرة (  112خالل
سنة  ،2010و 124خالل سنة  ،2011و 98خالل سنة  ،)2012وحوالي  49مرة إلى مدينة مراكش ،و 109مرة إلى مدينة الدار
البيضاء ،في حني لم تتجاوز مداخيل سيارة اإلسعاف خالل هذه السنوات الثالث مبلغ  1.240,00درهم .وجتدر اإلشارة إلى
أن عدد الكيلومترات املسجلة بعداد سيارة اإلسعاف التي حتمل رقم ج  ،159716إلى غاية  16أبريل  ،2013بلغ 209.230
كلم ،مع العلم أنها دخلت للخدمة بتاريخ  26أكتوبر ،2007و بهذا تكون هذه السيارة قد تنقلت مبعدل حوالي أربعني
ألف كلم سنويا.
•عدم إدراج واجبات نقل املوتى ضمن القرار اجلبائي
قامت اجلماعة باقتناء سيارة مت تخصيصها لنقل املوتى حتمل رقم  ،179098وقد دخلت للخدمة بتاريخ  12شتنبر ،2011
حيث بلغ عدد الكيلومترات املقطوعة إلى غاية  16أبريل  ،2013حوالي  13.014كلم عن سنة ونصف من اخلدمة .وقد
لوحظ أن اجمللس اجلماعي لم يدرج واجبات سيارة نقل املوتى ضمن القرار اجلبائي للجماعة ،األمر الذي يستوجب اتخاذ
مقرر بهذا الشأن سواء بإدراج هذه الواجبات أو بإعفاء الساكنة منها.
•فرض واجبات على مستعملي سيارة اإلسعاف وسيارة نقل املوتى في غياب أي سند قانوني
بالرغم من ضعف مداخيل سيارة اإلسعاف وانعدام أية مداخيل بخصوص سيارة نقل املوتى ،فإن سائق السيارتني أكد
بأنه مت حتديد مبلغ جزافي يؤدى من طرف كل طالب خلدمات إحدى السيارتني حسب الوجهة في غياب السند القانوني،
بحيث يتم استعمال هذه األموال لتزويد السيارتني بالوقود .وقد مت حتديد املبلغ اجلزافي ،حسب تصريح سائق السيارتني،
منذ سنة  ،2008في  400,00درهم للتوجه نحو مدينة الرباط و 350,00درهم للتنقل إلى مدينتي الدار البيضاء ومراكش
و 50,00درهم في إجتاه مدينة سوق السبت و 30,00درهم في إجتاه مدينة بني مالل .وجتدر اإلشارة إلى أن عملية حسابية
تقديرية للمبالغ التي مت أداؤها من طالبي خدمات كل من سيارة اإلسعاف وسيارة نقل املوتى خالل سنوات  2010و2011
و ،2012أخذا بعني االعتبار عدد الرحالت والوجهة ،أسفرت عن مبلغ  95.620,00درهم ،مت استخالصه بشكل غير مشروع
دون تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي بالنسبة لسيارة اإلسعاف ودون إدراج تسعيرة النقل بسيارة نقل املوتى بالقرار
اجلبائي.
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•استهالك سيارة اإلسعاف لكميات كبيرة من الوقود دون حتصيل أي مداخيل
من خالل االطالع على سجل تتبع استهالك الوقود ،تبني أن سيارة اإلسعاف تستفيد من عمليات التزود بالوقود بشكل
أسبوعي ،بحيث يتم تزويدها بالوقود من احلصة اخملصصة لسيارات وآليات اجلماعة ،إال أنه مع ذلك ال يتم حتصيل أي
مداخيل ،فخالل النصف الثاني من سنة  2010وسنتي  2011و 2012بلغت تنقالت سيارة اإلسعاف  492تنقال سواء
ملدينتي بني مالل أو سوق السبت وكذلك مدن مراكش والدار البيضاء .وقد بلغ االستهالك التقديري لسيارة اإلسعاف من
الوقود ،خالل الفترة املمتدة من بداية سنة  2008إلى غاية  22يوليوز  ،2011حوالي  67.108,00درهم حسب سجل تتبع
استهالك احملروقات ،وذلك بالرغم من أن املستفيدين من خدمات السيارة يتكفلون بأداء مصاريف الوقود .وجتدر اإلشارة
إلى أن املوظف املكلف مبسك سجل تتبع استهالك احملروقات توقف بتاريخ  22يوليوز  2011عن تقييد جميع عمليات
التزود بالوقود بالسجل املذكور.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي :
— —العمل على إدراج واجبات استعمال سيارة نقل املوتى بالقرار اجلبائي ؛
— —عدم فرض واجبات على املرتفقني غير منصوص عليها في القرار اجلبائي ؛
— —احلرص على احترام مقتضيات القرار اجلبائي في ما يخص استخالص واجبات النقل بواسطة سيارة اإلسعاف.

ثانيا .تدبير املشاريع االستثمارية وبعض النفقات
1 .1تدبير املشاريع االستثمارية
أجنزت اجلماعة القروية أوالد مبارك مجموعة من املشاريع همت اجملال االجتماعي والثقافي والبيئي ،وقد تبني من خالل
االطالع على الوثائق املثبتة وبعد الزيارة امليدانية خملتلف املشاريع املنجزة ،ما يلي:
•مشروع إجناز دار للوالدة
في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،أبرمت اجلماعة للفترة من  2006إلى  ،2010اتفاقية شراكة مع والي جهة
تادلة أزيالل واملندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة لبني مالل من أجل إحداث قاعة للوالدة باملركز الصحي ألوالد امبارك .وقد
حددت مساهمة كل طرف ،حيث التزمت اجلماعة باملساهمة مببلغ  260.000,00درهم والوالية مببلغ  320.000,00درهم،
في حني التزمت املندوبية اإلقليمية للصحة باإلقليم بتوفير التجهيزات الصحية واملوارد البشرية لتسيير املشروع .ومن
أجل حتقيق هذا الهدف أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  ،01/2008التي انتهت أشغالها خالل سنة  ،2010بإحداث قاعات
الفحص واالنتظار والنوم باإلضافة إلى قاعتي الوالدة والرضع ،إال أنه بعد الزيارة امليدانية تبني ما يلي:
— —عدم حتقيق األهداف املتوخاة من املشروع ،حيث حددت اتفاقية الشراكة املشار إليها سلفا ،في مادتها الرابعة
مساهمات الشركاء الثالث في االتفاقية ،إال أن املندوبية اإلقليمية للصحة تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها بحيث
لم يتم توفير التجهيزات الصحية الضرورية لعمليات التوليد ،حيث يكتفي املركز باستقبال احلاالت العادية التي
يستقبلها أي مستوصف؛
— —استمرار معاناة النساء احلوامل في غياب أي تدخل من قبل اجلماعة ،إذ بالرغم من وفاء كل من والية جهة
تادلة أزيالل وجماعة أوالد امبارك بالتزاماتهما املالية ،وتخلف املندوبية اجلهوية للصحة عن الوفاء بالتزاماتها،
فإن اجلماعة لم تطالبها بتحقيق ما مت االتفاق عليه في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من توفير جتهيزات
طبية وموارد بشرية متخصصة في التوليد ،األمر الذي ترتب عنه استمرار معاناة النساء احلوامل مع النقل من أجل
الوصول إلى إحدى املستشفيات املتخصصة في التوليد.
•مشروع إجناز مكتبة عمومية
أبرمت اجلماعة سند الطلب رقم  32/2010بتاريخ  22أكتوبر 2010مببلغ  196.782,00درهم إلجناز أشغال تهيئة جزء من
اخملزن اجلماعي من أجل إحداث مكتبة عمومية في إطار اتفاقية مع وزارة الثقافة ،إال أنه بعد االطالع على ملف االتفاقية
وبعد القيام بزيارة ميدانية للمكتبة العمومية ،تبني ما يلي :
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— —عدم استفادة تالميذ املنطقة من املكتبة العمومية ،قامت اجلماعة بإجناز أشغال تهيئة القاعة اخملصصة
للمكتبة ،كما توصلت من مندوبية الثقافة بجميع جتهيزات املكتبة من طاوالت وكراسي وغيرها ،باإلضافة إلى
توصلها بكميات كبيرة من الكتب بلغت  897كتابا باللغة الفرنسية و 699كتابا باللغة العربية ،إال أنه لوحظ أن
اجلماعة عمدت بعد ذلك إلى جمع الكراسي والطاوالت والكتب ،وبالتالي لم يتحقق الهدف الذي مت إحداث املكتبة
من أجله.
— —ضعف التواصل من أجل حتقيق األهداف املتوخاة من املشروع ،فبالرغم من تواجد املكتبة أمام إحدى اإلعداديات،
فقد عدم قيام اجلماعة بأي مجهود تواصلي مع املسؤولني عن املؤسسات التعليمية باجلماعة من أجل حث التالميذ
على االستفادة من خدمات املكتبة العمومية ،كما عمدت اجلماعة إلى وضع جميع الكتب في علب كرتونية
بطريقة عشوائية أحلقت بها ضررا كبيرا ،األمر الذي يعكس غياب االهتمام باجلانب الثقافي والتربوي.
•مشروع تهيئة حديقة عمومية
عملت اجلماعة على إبرام سند الطلب رقم  20/2011بتاريخ  21يونيو 2011مببلغ  199.808,40درهم من أجل إجناز أشغال
تهيئة احلديقة العمومية املتواجدة بشارع  20غشت .وقد تبني بعد الزيارة امليدانية للحديقة املذكورة عدم توفر شروط
الراحة بها بحيث تعاني من كثرة األزبال وعدم خضوعها للعناية واملراقبة ،باإلضافة إلى ظهور تشققات في ممرات
الراجلني التي خضعت لإلصالح مبقتضى سند الطلب املذكور ،وعدم صالحية العديد من الكراسي التي مت تثبيتها خالل
األشغال األخيرة .وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة لم تخصص أحد األعوان من أجل العناية باحلديقة ،األمر الذي جعلها غير
مستعملة بالرغم من املبالغ التي صرفت من أجل تهيئتها.
•مشروع إجناز دراسة التطهير السائل
بهدف إجناز شبكة للتطهير السائل مبركز أوالد امبارك ،قامت اجلماعة بإبرام سند الطلب رقم  630/2008مببلغ 198.600,00
درهم ،وسند الطلب رقم  21/2009بتاريخ  16شتنبر  2009مببلغ  199.002,00درهم مع مكتب للدراسات « ب  .ط» ،وقد
تبني ،بعد االطالع على الوثائق املتعلقة بهذا امللف ،ما يلي:
— —على الرغم من تدبير الوكالة املستقلة للماء والكهرباء لتادلة ملرفق توزيع املاء باملركز فإن اجلماعة اتخذت قرار إجناز
دراسة لشبكة التطهير السائل بشكل انفرادي دون استشارة الوكالة ألجل اإلستفادة في هذا اجملال ؛
— —عدم اعتماد صفقة في هذا اجملال من أجل التوفر على الضمانات الكاملة التي يوفرها اعتماد دفتر حتمالت يحدد
بشكل دقيق التزامات الطرفني املتعاقدين ،خصوصا وأن اجلماعة أبرمت سندي طلب خالل سنتني متتاليتني يهمان
نفس الدراسة مببلغ  397.602,00درهم ،األمر الذي يخالف املقتضيات القانونية املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية؛
— —إبرام اتفاقية من أجل إجناز الدراسة التقنية للتطهير السائل مبركز أوالد امبارك بعد تنفيذ سندي الطلب
املتضمنان لنفس احملاور التي شملتها االتفاقية واملتمثلة في الدراسة املتعلقة بالشبكة الرئيسية والشبكة
الثانوية والدراسة التقنية حملطة التصفية ،األمر الذي ال يجد له أي سند قانوني على اعتبار أن االتفاقيات تبرم قبل
التنفيذ وليس بعده؛
— —عدم حتديد محتويات الدراسة بشكل دقيق بسندي الطلب واالكتفاء بعنونتها ب «دراسة شبكة التطهير السائل
بأوالد امبارك» دون أي تفصيل ،مما يطرح عالمة استفهام حول الكيفية التي مت بها تقييم العروض سواء من قبل
املتنافسني أو اجلماعة ،األمر الذي يخالف مقتضيات املادة  75من املرسوم رقم  2-06-388بتاريخ  05فبراير 2007
املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية والذي ينص على أن «سندات الطلب حتدد مواصفات
ومحتوى األعمال املراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان» ؛
— —عدم استفادة اجلماعة من هذه الدراسة ،بحيث إنه بعد مرور أربع سنوات على إجناز هذه الدراسة لم يتم إجناز أي
أشغال تهم شبكة التطهير السائل ملركز أوالد امبارك .وقد عمدت اجلماعة بعد ذلك إلى إبرام صفقة أخرى بهذا
اخلصوص حتمل رقم  01/2012متت املصادقة عليها بتاريخ  10أكتوبر 2012مببلغ  575.100,00درهم من أجل إجناز
دراسة أخرى تهم نفس املوضوع «إجناز دراسة التصميم املديري للتطهير السائل ملركز أوالد امبارك» ،األمر الذي يبني
أن املبالغ التي صرفت في السابق بهذا اخلصوص والتي بلغت  397.602,00درهم ،كانت دون جدوى.
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وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —تنفيذ االلتزامات املترتبة عن االتفاقيات املبرمة في إطار الشراكات وحث باقي األطراف على احترام وتنفيذ
مقتضياتها؛
— —االهتمام باجلانب الثقافي والتربوي وذلك بتجهيز وفتح املكتبة العمومية وفتح قنوات التواصل مع املؤسسات
التعليمية املتواجدة بتراب اجلماعة بهدف استفادة التالميذ من هذا املرفق ؛
— —االهتمام باملناطق اخلضراء املتواجدة بتراب اجلماعة وذلك بتخصيص بعض األعوان للعناية بها وذلك بهدف
تنمية اجملال البيئي باجلماعة؛
— —تفصيل أشغال الدراسات وحتديد مواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها من أجل تسهيل عملية املراقبة ؛
— — -استشارة أصحاب االختصاص في حالة عدم توفر تقنيني متخصصني في إجناز وتتبع مثل هذه الدراسات.

2 .2تدبير سندات الطلب
تعتمد اجلماعة القروية ألوالد مبارك في تنفيذ أغلب مصاريفها على سندات الطلب بحيث أصدرت خالل األربع سنوات
األخيرة حوالي  155سندا للطلب تهم أغلب املقتنيات واخلدمات واألشغال التي تقوم بها اجلماعة .وقد تبني ،من خالل
االطالع على مختلف سندات الطلب الصادرة عن اجلماعة ،ما يلي:
•عدم تطابق املبالغ املؤداة بسند الطلب مع اخلدمات املقدمة
قامت اجلماعة بإصدار سند الطلب رقم  11/2010بتاريخ  12ماي  2010مببلغ  129.720,00درهم من أجل إجناز برنامج
معلوماتي ملصلحة احلالة املدنية ووكالة املداخيل باإلضافة إلى اقتناء حواسيب .وقد تبني ،بعد االطالع على البرنامج
املعلوماتي وعمليات إدخال املعلومات املتعلقة بعقود الوالدات والوفيات .إن سند الطلب والفاتورة تتضمنان إدخال 40.000
عقد ما بني والدة ووفاة في البرنامج املعلوماتي للحالة املدنية ،في حني أن بطاقة اجلرد املنجزة من طرف اجلماعة بطلب
من وزارة الداخلية واملوقعة من طرف ضابط احلالة املدنية ورئيس اجلماعة بتاريخ  19يناير  ،2011حددت العدد اإلجمالي
للعقود ،سواء والدات أو وفيات باجلماعة ،في  29.775عقد إلى غاية نهاية سنة  ،2010مما يعني أن الشركة تقاضت مبالغ
مقابل خدمات صورية تهم  10.225عقد ،مببلغ  15.337,50درهم ،بدون سند قانوني.
•عدم احترام مبدأ املنافسة في جل سندات الطلب الصادرة عن اجلماعة
من خالل االطالع على معظم سندات الطلب الصادرة عن اجلماعة تبني عدم احترام مبدأ املنافسة الذي ميكن من اختيار
العرض األفضل اقتصاديا ،بحيث لوحظ أن اجلماعة تتعامل مع نفس املمونني دون أدنى احترام لقواعد االلتزام بالنفقات
العمومية وذلك بالعمل على تسوية طلبياتها بواسطة سندات طلب للتسوية ،صادرة في وقت الحق لتاريخ التوريد كما
هو احلال في عمليات اقتناء الوقود وقطع الغيار ولوازم املكتب والعديد من املقتنيات التي تدخل في إطار نفقات التسيير.

ثالثا .تدبير املمتلكات
1 .1املمتلكات العقارية
لوحظ في هذا اإلطار ما يلي :
•عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية وغياب سندات ووثائق امللكية
تتمثل السمة الغالبة ملمتلكات اجلماعة في غياب التحفيظ بالنسبة جلميع ممتلكات اجلماعة .وعلى الرغم من الدور
الذي تلعبه سندات امللكية والوثائق األخرى التي تضمن حق التصرف في احلفاظ على املمتلكات وتثمينها ،فقد لوحظ
عدم توفر اجلماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية معظم العقارات وبخاصة تلك التي تتصرف فيها
عن طريق احليازة ،وهذا األمر يسري على معظم ممتلكات اجلماعة املقيدة بسجالت ممتلكات اجلماعة.
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•عدم إحلاق املرافق العمومية التابعة للتجزئات بامللك العام للجماعة
بالرغم من قيام اجلماعة مبنح شهادة التسليم النهائي لتجزئتني بتراب اجلماعة وهما جتزئة «السمارة» وجتزئة «التشارك»،
إال أن كل من املصلحة التقنية ومصلحة املمتلكات اجلماعية لم تقوما مبباشرة إجراءات إحلاق شبكات الطرق واملاء
والكهرباء واملساحات الواقعة ضمنها باألمالك العامة ،وذلك خالفا ملا تقتضيه املادة  29من القانون رقم  25-90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،األمر الذي ال يساعد على تنمية امللك العام للجماعة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —تسريع عملية إجناز سندات امللكية والقيام بعمليات حتفيظ املمتلكات من أجل حمايتها وتثمينها ؛
— —مباشرة مسطرة إحلاق املرافق العمومية التابعة للتجزئات املسلمة بامللك العام للجماعة ،وذلك من أجل
حمايته.

2 .2املمتلكات املنقولة
من خالل االطالع على طريقة تدبير املمتلكات املنقولة للجماعة ،وبعد القيام بزيارات ميدانية ملستودع ومخزن اجلماعة،
تبني ما يلي :
— —تسجيل املعدات في السجل حسب أرقام ترتيبية ال تعطي أي معلومات حولطبيعتها و كذا حول املصالح اإلدارية
املوضوعة رهن إشارتها ؛
— —عدم احلرص على وضع قوائم تفصيلية جملموع املعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل املكاتب موقعة
بشكل مزدوج من طرف املسؤول عن مسك سجل اجلرد واملسؤول عن املصلحة ،األمر الذي ينتج عنه تغيير أماكن
تواجد املعدات بدون إعالم مسبق وبدون موافقة اجلهة املكلفة مبسك السجل ؛
— —عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع املعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل اجلرد ؛
— —االكتفاء باإلشارة في بعض األحيان إلى املصلحة التي تسلمت املعدات دون حتديد دقيق ألماكن تواجد هذه
التجهيزات ،األمر الذي ال يساعد على تتبع ومعرفة مآل املعدات واآلليات ،بحيث ميثل خروج هذه األخيرة من املصلحة
وإعداد سندات اخلروج مبثابة تخلي وإبراء ذمة املصلحة منها ؛
— —عدم ترقيم أوراق سجل اجلرد كما أنها ال حتمل أي دمغة أو تأشيرة خاصة باإلدارة ؛
— —إغفال مجموعة من البيانات املتعلقة بتاريخ اقتناء املعدات واآلليات ومصدرها (رقم وتاريخ سند الطلب) و كذا ثمن
االقتناء وأماكن تواجد املعدات ؛
— —تسليم العديد من املعدات ملصالح خارجية ( القيادة ،الدائرة  )...في غياب أي سند قانوني يسمح بذلك؛
— —عدم تقييد أرقام اجلرد على جميع مقتنيات اجلماعة من معدات وأدوات.

رابعا .تدبير مجال التعمير
تغطي اجلماعة القروية أوالد امبارك مساحة ترابية قدرها  84كلم ،2ويغطي مركز اجلماعة ،املمتد على مساحة 85
هكتارا ،تصميم تهيئة متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم رقم  02-07-1130بتاريخ  29غشت  2007على امتداد عشر
سنوات .وقد لوحظ ،من خالل االطالع على هذا التصميم وبعد الزيارة امليدانية ،ما يلي :

1 .1عدم مالئمة وثائق التعمير للتوسع العمراني الذي يعرفه مركز اجلماعة
تبني ،من خالل االطالع على وثائق التعمير املطبقة باجلماعة ،عدم برمجة جتهيزات إدارية ومرافق عمومية كافية مقارنة
بحاجيات الساكنة التي تعرف تزايدا مهما بفعل النزوح القروي إلى مركز اجلماعة .فعلى مستوى التجهيزات اإلدارية،
لم تتم برمجة سوى إدارة واحدة ومدرسة وملعب رياضي دون برمجة مرافق حيوية كمستوصف أو دار للشباب ،أما على
مستوى برمجة إحداث الطرق ،فإن جل املقاطع الطرقية التي مت توقع إحداثها تبقى غير مالئمة للتوسع العمراني مبركز
اجلماعة ،باإلضافة إلى تخطيط جزء منها فوق مبان قائمة ،األمر الذي ميكن أن تعوقه عدة عراقيل اجتماعية ومالية
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

151

مرتبطة باألساس بصعوبة اتخاذ اجلماعة لقرارات تعيني األراضي املراد نزع ملكيتها إلجناز هذه الطرق ،كما هو متاح
مبوجب مقتضيات املادة  32من القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير ،على اعتبار أن جلوء اجلماعة إلى مسطرة نزع امللكية
لتحقيق إجناز هذه املرافق مكلف جدا ملاليتها احملدودة.

2 .2ضعف وتيرة إجناز التجهيزات العمومية
برمج تصميم التهيئة اخلاص باجلماعة ،املصادق عليه مبوجب املرسوم رقم  2-01-216بتاريخ  23أبريل  ،2001إجناز العديد
من الطرقات واملمرات وكذا الساحات ومواقف السيارات .وقد لوحظ من خالل تفقد ما أجنز من هذه املشاريع مبختلف
تراب اجلماعة عدم إجناز هذه املرافق بالرغم من مرور ما يزيد عن ست سنوات من تاريخ بداية تطبيق مقتضيات تصميم
التهيئة .و يتعلق األمر مبا يزيد عن  60طريقا وممرا للراجلني وجب إحداثها أو توسعتها أو إعادة هيكلتها ، ،وعلى أربع
ساحات وجب خلقها وكذا على  12منطقة خضراء عمومية.

3 .3عدم تغطية جميع اجملال الترابي للجماعة بوثائق التعمير
يغطي تصميم التهيئة املطبق مبركز جماعة أوالد امبارك مساحة إجمالية قدرها  85هكتارا تغطي مركز اجلماعة املكون
من  15دوارا ،في حني أن نسبة كبيرة من تراب هذه اجلماعة الذي يغطي مساحة شاسعة تقدر بأزيد من  84كلم 2ال
تغطيها أية وثيقة للتعمير .يتعلق األمر بست دواوير بقيت منعزلة دون أن تستفيد من وثيقة التعمير التي تعد اللبنة
األساسية لضبط منو اجملال العمراني ،ومعلوم أن تصميم التهيئة جاء مبميزات جمة تتعلق ببرمجته لتجهيزات طرقية
وساحات عمومية ومرافق صحية وثقافية وغيرها لم تشمل الدواوير غير املغطاة بهذه الوثيقة.

4 .4عدم إمتام مسطرة اإلحلاق باألمالك العامة اجلماعية لطرق التجزئة وشبكات املاء واجملاري والكهرباء
واملساحات غير املبنية املغروسة
لوحظ ،من خالل فحص ملف طلب التجزيء لتعاونية التشارك ،عدم إمتام مسطرة إحلاق طرق التجزئة وشبكات املاء
واجملاري والكهرباء واملساحات غير املبنية املغروسة ،باألمالك العامة للجماعة ،بحيث اكتفت اجلماعة بإجبار صاحب
التجزئة بتوقيع التزام يهب فيه هذا األخير هذه االرتفاقات إلى اجلماعة ،كما أن مصلحة املمتلكات التابعة للجماعة
لم تقم بتتبع عملية اإلحلاق ،والتي تقتضي إضافة إلى ما ذكر إخراج امللك امللحق من الصك العقاري األصلي وحتفيظه
ليحمل مرجعية عقارية جديدة باسم اجلماعة.

5 .5عدم تنفيذ قرارات الهدم
من خالل فحص مختلف السجالت املتعلقة بتتبع اخملالفني لضوابط البناء ،تبني بأن عدد قرارات الهدم التي مت إصدارها ما
بني سنتي  2009و 2012بلغ  248قرارا لم يتم تنفيذها ،الشيء الذي يحد من فاعلية املسطرة الزجرية في ميدان التعمير.

6 .6عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لزجر البناء غير املرخص
مكنت املعاينة امليدانية مبختلف أحياء املدينة وكذا االطالع على سجل رخص البناء من الوقوف على عدة مخالفات
تتعلق بإنشاء أبنية دون احلصول على إذن مسبق بذلك ،وبالتالي دون أداء الرسم املفروض على عمليات البناء .يتعلق
األمر ،على سبيل املثال بأبنية أحدثت بدون ترخيص بحي آيت اسالمة .ولم تقم اجلماعة بأي إجراء يقضي بإيقاف أشغال
البناء أو اللجوء إلى املسطرة الزجرية القاضية بتحرير شكاية في املوضوع  .وجتدر اإلشارة إلى أن عملية إنشاء أبنية بدون
ترخيص تتكرر كثيرا مبختلف أحياء اجلماعة.

7 .7إحداث أبنية في مناطق مخصصة الستقبال جتهيزات عمومية أو مينع فيها البناء طبقا ملقتضيات
تصميم التهيئة
خصص تصميم التهيئة املطبق في مركز اجلماعة القروية اوالد امبارك عدة مناطق الستقبال جتهيزات عمومية أو مناطق
احتياط ال يرخص فيها البناء إال باالستثناء ،واملالحظ عند الزيارة امليدانية لهذه املناطق احتاللها من قبل العديد من
األشخاص الذين أقاموا عليها أبنية عشوائية غير مرخصة ،و يتعلق األمر ،على سبيل املثال ،باملنطقة املرقمة «، »PL
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حيث مكنت املعاينة امليدانية من الوقوف على وجود ستة مبان عشوائية بهذه املنطقة ،باإلضافة إلى ذلك متت معاينة
عشر مبان عشوائية مبنطقة استراتيجية « »RSال يسمح فيها بالبناء إال باالستثناء .وقد لوحظ غياب أي تدخل
للمصالح اجلماعية التي تشتكي من نقص في عدد التقنيني املكلفني مبراقبة ضوابط البناء ،بحيث ال يتعدى هذا العدد
أربع تقنيني موزعني على مختلف تراب اجلماعة.
اعتبارا ملا سبق ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —احلرص مستقبال على أن تشمل وثائق التعمير أكبر عدد ممكن من املرافق احليوية بالنسبة للساكنة مع
تغطية أكبر مساحة ممكنة من تراب اجلماعة ؛
— —التسريع من وثيرة إجناز التجهيزات العمومية احليوية كالطرق واملمرات واملناطق اخلضراء ؛
— —احلرص على التعاون مع السلطة احمللية قصد احلد من ظاهرة إحداث بنايات من دون ترخيص وتطبيق املسطرة
الزجرية في حق اخملالفني ؛
— —احلد من منح تراخيص بناء خارج جتزئات سكنية مجهزة ،وذلك حفاظا على اجملال العمراني مبركز اجلماعة
الذي يجب أن يكون مهيكال ويحترم كل ضوابط التعمير ؛
— —العمل على اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل إحلاق التجهيزات العمومية املعدة من طرف اجملزئني إلى
امللك العام للجماعة.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد امبارك
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .تدبير املداخيل
1 .1كراء احملالت التجارية والسكنية
ضعف السومة الكرائية وعدم حتيني واجبات الكراء اخلاصة باحملالت التجارية التالية:
السومة الكرائية
بالدرهم

أرقام احملالت
وعناوينها

اسم املكتري

مقهى مبحاذاة
السوق
األسبوعي
اجلماعي

أ .أ.

مقهى وسط
احلديقة
العمومية
اجلماعية

شركة ف.

1500,00

دكانني
جماعيني رقم
5و6

الوكالة اجلماعية
املستقلة لتوزيع املاء
والكهرباء لتادلة

800,00

الدكان
اجلماعي رقم
08

ا .ف.

الدكان
اجلماعي رقم
09

.ل .م

1.350,00

450,00

450,00

مالحظـــــــا ت
تقاعس املعني باألمر عن أداء واجب الكراء الشهري منذ
سنة ، 1996مما دفع باجلماعة إلى رفع دعوى قضائية
ضده باإلفراغ ،حيث مت تنفيذ هذا احلكم وستواصل
اجلماعة عبر محاميها متابعة املكتري من أجل أداء ما
بذمته من مستحقات.
إغفال اإلشارة في بنود العقد إلى النسبة املئوية من
الزيادة املفروضة حسب قانون االكرية .وبالرغم من ذلك
ستتم املطالبة بهذه الزيادة طبقا لقانون االكرية.
عدم استجابة إدارة الوكالة اجلماعية املستقلة لتوزيع
املاء والكهرباء لطلب اجلماعة من أجل الزيادة  ،وعليه
ستتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة إلجبارها على هذه
الزيادة.
إغفال اإلشارة في بنود العقد إلى النسبة املئوية من
الزيادة املفروضة حسب قانون األكرية .وبالرغم من ذلك
ستتم املطالبة بهذه الزيادة طبقا لقانون األكرية.
إغفال اإلشارة في بنود العقد إلى النسبة املئوية من
الزيادة املفروضة حسب قانون األكرية .وبالرغم من ذلك
ستتم املطالبة بهذه الزيادة طبقا لقانون األكرية .

عدم أداء املكتري ا .أ .لواجبات املقهى اجلماعي منذ إبرام عقدة الكراء
تتوجب اإلشارة في هذا الشأن إلى أن املستشار القانوني للجماعة أغفل عن غير قصد في معرض دفوعاته املقدمة إلى
احملكمة االبتدائية حينما ارجع إليها امللف أالستئنافي رقم  2001/279بعد الطعن بالنقض املطالبة بأداء املدعى عليه
الواجبات الكرائية املستحقة بذمتــه مما نتج عنه تضمني احلكم االبتدائي في صيغته النهائية امللف رقم 2010/158
بتاريخ  2011/06/27بفسخ عقدة الكراء وإفراغ املدعي عليه مع اإلشارة فقط إلى كونه لم يثر أي منازعة بخصوص
املديونية مما يعد إقرارا ضمنيا بها.
تغيير أحد املكترين لنشاط املقهى اجلماعي املتواجد باحلديقة العمومية اجلماعية
جتدر اإلشارة هنا إلى أن رئاسة هذا اجمللس عملت على توجيه رسالة حتت عدد  622بتاريخ  2011/02/28حتت إشراف
السلطة احمللية– إلى املكتري تخبره من خاللها باحترام بنود العقد ،خصوصا الفصل السابع منه و الذي ينص على
تخصيص احملل املكترى ملزاولة نشاط مقهى جماعي ال غير.
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كما مت توجيه إشعار عدد  1767بتاريخ  2013/06/04من طرف هذه اجلماعة إلى املكتري ،تنذره بإرجاع األمور إلى نصابها
خالل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا اإلشعار ،حتت طائلة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة.
وأمام عدم استجابة املعني باألمر  ،فقد تقرر إحالة هذا األمر إلى احملكمة إلجباره على احترام بنود عقد الكراء املبرم معه
( رسالة عدد 3715بتاريخ  2013/11/20املوجهة إلى محامي اجلماعة.
عدم احترام مقتضيات القانون اجلبائي بخصوص السومة الكرائية لبعض احملالت التجارية
نظرا لكون مقر السوق األسبوعي سابقا الذي أجنزت عليه جتزئة جماعية كان يضم دكاكني جماعية مكتراة بسومة
كرائية ال تتعدى  200,00درهم شهريا ،وحيث كان لزاما ملواصلة أشغال إحداث التجزئة إفراغ هؤالء املكترين الذين أبدوا
عدم استجابتهم مما دفع اجمللس إلى اتخاذ مقرر في شهر ابريل  2000يقضي بنقلهم بنفس السومة الكرائية إلى
الدكاكني التابعة للسوق األسبوعي احلالي .
وقد ارتأى اجمللس أن هذا املقرر كاف لتحديد السومة الكرائية دون حاجة إلى تعديل القرار اجلبائي.
أما بالنسبة للدكانني اجلماعيني رقم  5و  6فإن اجلماعة عملت على مراسلة الوكالة اجلماعية املستقلة لتوزيع املاء
والكهرباء بتادلة بواسطة:
— —إرسالية عدد  1764بتاريخ 2012/05/14
— —رسالة عدد  2467بتاريخ 2012/07/09
— —إرسالية عدد  36بتاريخ 2013/01/04
— —رسالة عدد  1134بتاريخ .2013/04/19
قصد التوقيع على عقد الكراء الذي يتضمن النسبة املئوية من الزيادة املفروضة حسب قانون األكرية ،إال أنه لوحظ
متاطل من طرف هذه الوكالة ،وستعمل املصالح اجلماعية على اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن.

2 .2الضريبة على عمليات البناء
منح إعفاءات من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني
تسعة عشرة حالة للترميم وحالة واحدة للبناء بالنسبة لسنة  2009وتهم هاته احلاالت في مجملها بعض الساكنة
الذين تضرروا من جراء الفيضانات والسيول التي عرفتها املنطقة على مراحل متعددة خالل سنتي  2008و 2009ونظرا
لكون اجلماعة غير متوفرة على إمكانيات مادية ميكن رصدها للمتضررين فإنها لم جتد أمامها إال تخويل هذا االمتياز
لهؤالء املتضررين .
عدم تطبيق النسبة احملددة بالقرار اجلبائي بالنسبة للرسم على عمليات البناء
فيما يخص تطبيق الرسم على عمليات البناء حيث يتم تصفية الرسم بسعر  15درهم للمتر املربع املغطى بالنسبة
لعمارات السكن اجلماعية أو اجملموعات العقارية و  20درهم للمتر املربع املغطى بالنسبة للمساكن الفردية  ،كان هذا
راجعا إلى سوء الفهم الذي تلقاه أعوان اجلبايات من طرف املشرفني على التكوين حول شرح القانون  47-06املتعلق
باجلبايات احمللية وخاصة منه الفصل املتعلق بالرسم على عمليات البناء  ،حيث مت فهم املساكن الفردية على أنها فيالت
أو ما شابهها ولكن خالل زيارة جلنة تابعة للمفتشية العامة لإلدارة الترابية للجماعة مت فهم معنى املساكن الفردية
وهي النموذج املنتشر في جماعة أوالد امبارك .و قد مت تدارك هذا األمر بحيث أصبح يستخلص  20درهم للمتر املربع
املغطى بالنسبة للمساكن الفردية منذ سنة  2010عوض  15درهم .
احتساب سعر الرسم على عمليات الترميم يفوق الرسم احملدد في القرار اجلبائي
فيما يخص استخالص مبلغ  350,00درهم عن كل رخصة لعمليات الترميم بدال من  250,00درهم املنصوص عليها
بالقرار اجلبائي جتدر اإلشارة أن األمر يتعلق مبلفات البناء التي سبق و أن أدى أصحابها مبلغ  1000,00درهم قبل صدور
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القانون  47-06من أجل احلصول على رخصة البناء واللذين لم يتمموا األشغال و تقدموا مرة ثانية لدى اجلماعة من أجل
احلصول على رخصة إمتام األشغال .غير أنه بعد الزيارات التفتيشية ملقر دار اجلماعة من طرف مصالح اإلدارة الترابية
ومصالح الوالية مت تدارك هذا األمر.

3 .3واجبات نقل املرضى واملوتى
ضعف مداخيل سيارة اإلسعاف
شرع اجمللس اجلماعي في استعمال سيارة نقل املرضى واجلرحى منذ تاريخ  26أكتوبر  2007بناء على قرار جبائي ملحق
رقم  69بتاريخ  16يوليوز  2008املتخذ مبوجب مقرر اجمللس خالل دورته العادية لشهر أبريل  2008احملدد مبوجبه الرسم
املفروض على التنقل بواسطة سيارة اإلسعاف حيث بدأ العمل بتطبيق هذا الرسم ،إال أنه بعد مرور مدة ليست بطويلة،
اتضح الطلب املتزايد على سيارة اإلسعاف مما طرح تخوفا لدى اجمللس من استنزاف هذه األخيرة للكمية احملددة من الوقود
اخملصص جلميع آليات اجلماعة  ،حيث اجتمع اجمللس وقرر أن كل من أراد استعمال سيارة اإلسعاف أن يقوم هو شخصيا
بتزويدها بالوقود حتى تتمكن اجلماعة من احملافظة على احلصة اخملصصة بامليزانية لباقي اآلليات التي تستعمل ألغراض
جماعية من نظافة وغيرها.
 عدم ادراج واجبات نقل املوتى بالقرار اجلبائي
فيما يخص هذه النقطة ،قامت اجلماعة بإدراجها ضمن جدول أعمال اجمللس خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 2013
واتخذ في شأنها مقررا يقضي بإدراج واجبات نقل املوتى ضمن القرار اجلبائي.
فرض واجبات على مستعملي سيارة اإلسعاف وسيارة نقل املوتى في غياب أي سند قانوني
كما سبق ذكره ونظرا للطلب املتزايد على كل من سيارة اإلسعاف وسيارة نقل املوتى ونظرا لتخوف اجمللس من استنزاف
السيارتني لكمية الوقود اخملصصة بامليزانية ،عمد اجمللس إلى فرض هذه املبالغ التي مت حتديدها انطالقا من الكمية التي
تتطلبها السيارة في االجتاهات املذكورة وذلك حفاظا على الوقود لألغراض اليومية التي تتطلبه اجلماعة من املناسبات
التي تتطلب حتضيرا مكثفا وكذا النظافة اليومية.

ثانيا .تدبير املشاريع االستثمارية وبعض النفقات
1 .1تدبير املشاريع االستثمارية
مشروع إجناز دار الوالدة
بفضل اجملهودات التي تبذلها املصالح اجلماعية تبعا لتوصياتكم ،قررت مؤخرا مندوبية الصحة تشغيل دار الوالدة بأوالد
امبارك ،ومن بني نقط دورة اجمللس لشهر أكتوبر احلالي أيضا إبرام شراكة بني اجلماعة ووزارة الصحة إلصالح املركز الصحي
وفصله عن دار الوالدة من أجل تشغيل هذا املرفق األخير .
مشروع إجناز مكتبة عمومية
من بني العوائق التي حالت دون تشغيل املكتبة العمومية جانب دار اجلماعة:
 -1عدم وجود مدخل مستقل للتالميذ؛
 -2عدم مراجعة القرار اجلبائي لتحديد مدخول اخلزانة العمومية؛
 -3النقص في الوسائل البشرية.
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وحتى يتم تشغيل هذا املرفق الثقافي ،عملت اجلماعة على فتح ممر خاص بالتالميذ وسيدرج اجمللس مراجعة وتعديل
القرار اجلبائي ويبقى العائق األخير مشكل الوسائل البشرية لتدبير هذا املرفق سوف تعمل اجلماعة على حل هذه
اإلشكالية في القريب.
مشروع تهيئة احلديقة العمومية
قامت اجلماعة مؤخرا بتخصيص عون جماعي لصيانة وسقي احلديقة العمومية ،وأصبحت احلديقة اجلماعية اآلن
محصنة من التخريب وأصبحت كذلك قبلة املواطنني للجلوس والراحة.
مشروع إجناز دراسة التطهير السائل
نظرا للضغوطات التي عرفتها اجلماعة من جراء الفيضانات خالل مواسم  2008-2009و  2010وقد طلب منها توفير
دراسة للتطهير السائل تتضمن حل لهذه الكارثة الطبيعية ذلك ما نتج عنه إبرام بصفة استعجالية عقد طلبني
للسند رقم  2008/630و  2009/21بقيمة إجمالية  397.602,00درهم .
وتبعا لتوصيات اللجن اإلقليمية اخملتصة والوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بتادلة ،عملت اجلماعة على إبرام فيما
بعد صفقة إلعداد دراسة شاملة ( مخطط توجيهي ) للصرف الصحي باملنطقة موضوع الصفقة رقم  ،2012/01وحتى
ال يذهب املبلغ املذكور سدى ،وضعت اجلماعة الدراسة األولى رهن إشارة املتنافسني لالستعانة بها عند االقتضاء خاصة
األشغال الطبوغرافية ذلك ما نتج عنه تقليص تكلفة الصفقة األخيرة إلى  575.100,00درهم فقط.

2 .2تدبير سندات الطلب
إن كثرة حاجيات التسيير والطابع االستعجالي التي تكتسيها هو الدافع األساسي لتنفيذ أغلب املصاريف بواسطة
سندات الطلب علما أن مسطرة إبرام الصفقات تتطلب وقتا ليس بقليل ما بني عملية النشر إلى مصادقة السلطة
الوصية .
وبالرغم من ذلك ستعمل اجلماعة بعد دخول منظومة التدبير املندمج للنفقات حيز التطبيق على مستوى اجلماعات
الترابية على اعتماد مسطرة إبرام الصفقات السيما فيما يتعلق بنفقات التجهيز .
عدم تطابق املبالغ املؤداة بسند الطلب مع اخلدمات
فيما يتعلق بهذه املالحظة نشير أن املوردين الذين مت االتصال بهم يؤكدون على أن عدد العقود الذي يبلغ  29.775يجب
أن يضرب في اثنني ليصبح  59.550عقد باعتبار أن عملية إدخال املعلومات املتضمنة بالعقد ستتم باللغتني العربية
والالتينية .وعليه مت تقدمي عدد العقود في  40.000حيث قبل املتنافس الذي وقع االختيار على عرضه مما يعني أن اجلماعة
حسب اعتقادها ربحت مقابل ذلك  29.325,00درهم كما يتجلى من العملية التالية :
 29.775عقد  59.550 = 2 xعقد
 59.550عقد  x 1،50درهم =  89.325،00درهم ( املبلغ الواجب صرفه لو ضربت العقود في اثنني )
 ( 60.000,00 – 88.325,00املبلغ الذي صرف للمورد ) =  29.525,00درهم.
عدم احترام مبدأ املنافسة في جل سندات الطلب الصادرة عن اجلماعة
بالنسبة لهذه املالحظة التي ورد فيها عدم احترام مبدأ املنافسة في العديد من مقتنيات اجلماعة املتعلقة بالوقود
وقطع الغيار ولوازم املكتب وإصدار سندات للتسوية صادرة في وقت الحق لتاريخ التوريد  ،نشير أن اجلماعة تتزود بالوقود
من أقرب محطة بترابها تفاديا لتنقل آلياتها ملدينة بني مالل باعتبار أن األثمان موحدة على صعيد اململكة  .أما فيما
يخص قطع الغيار ولوازم املكتب ،فقد تعاملت اجلماعة بالنسبة لألولى مع ممونني وبالنسبة للثانية مع أربعة موردين
وحسب اعتقادها فإن التعامل مع أكثر من مورد يعد من قبيل احترام مبدأ املنافسة .
وستعمل اجلماعة مستقبال على تفادي ما من شأنه أن يثير تسجيل مثل هذه املالحظات
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ثالثا .تدبير املمتلكات
1 .1املمتلكات العقارية
عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية
جوابا على هذه املالحظة  ،فسيتم اإلسراع بإصالح امللفات طبقا للمالحظات املسطرة في التقرير املذكور أعاله ،و ذلك
بتخصيص االعتمادات املالية الكافية ملباشرة اإلجراءات القانونية الالزمة إلمتام عمليات التحفيظ حتى تخرج اجلماعة
من مرحلة احليازة و االستغالل إلى مرحلة التملك املطلق.و يتعلق األمر باملمتلكات التالية:
نوع العقار

املساحة باملتر
مربع

تصنيف امللك رقم الرسم العقاري

اإلجراءات املزمع اتخاذها

أرض عارية

5.743

ملك خاص

غير محفظة

مباشرة عملية التحفيظ و التسجيل فور
تخصيص االعتمادات املالية الكافية

مقهى جماعي

145,86

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

مقهى جماعي

90,25

‘‘ ‘‘

مسجلة و غير
محفظة

مباشرة عملية التحفيظ فور تخصيص
االعتمادات املالية الكافية

دكان12

126

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

بناية ادارية

3.000

ملك عام

غير محفظة

مباشرة عملية التحفيظ فور تخصيص
االعتمادات املالية الكافية

بناية ادارية

668,85

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

بناية ادارية

980,25

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

ارض عارية

7.560

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

ارض عارية

6.160

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

ارض عارية

85.998

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

بناية ادارية

352

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

عدم احلاق املرافق العمومية للتجزئات بامللك العام اجلماعي
ستقوم اجلماعة باستكمال مسطرة إحلاق املرافق العمومية بامللك العام للجماعة والتي تخص فقط جتزئتني هما
التجزئة اجلماعية « س» وجتزئة «ت» من خالل توقيع وإجناز محاضر عملية اإلحلاق حيث أعطيت تعليمات للموظفني
العاملني مبصلحتي املمتلكات والتعمير للقيام باملتعني.

2 .2املمتلكات املنقولة
اختالالت على مستوى سجل اجلرد
بخصوص عدم تسجيل بعض املقتنيات بدفتر املمتلكات فهي تعزى إلى طبيعة تكوينها ،والتي ميكن إدراجها ضمن فئة
املقتنيات املعرضة للتلف أو القابلة لالستهالك بحكم أن الغاية املرجوة من اشتغالها استنفذت بتعرضها لالستعمال
اليومي.
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وفيما يتعلق بعدم حتديد املوقع اجلغرافي واإلداري للمعدات اجلماعية وانتقالها بني املكاتب اجلماعية بدون إعالم مسبق
فتجدر اإلشارة في هذا الباب إلى أنه متت مباشرة عملية إعداد قوائم جردية منفصلة مت تنصيبها على شكل ملصقات
مكتبية ذيلت بتوقيع املعنيني باألمر ،في نفس السياق وباملوازاة مع هذه العملية مت تقييد أرقام اجلرد باحلبر املناسب على
مجموع املعدات واألدوات اجلماعية.
وفيما يخص إغفال إعداد قوائم سنوية للمعدات القابلة للتشطيب من سجل اجلرد فإن اإلدارة دأبت على تبني طريقة
إعداد محاضر إتالف ذات صبغة راهنية تعتمد في صياغتها على تضمني مجموع ما حتصل لديها من معدات أو أدوات
قابلة للتشطيب من قوائم سجل اجلرد دون الرجوع إلى قوائم سنوية في هذا الباب.

رابعا .تدبير مجال التعمير
عدم مالئمة وثائق التعمير للتوسع العمراني الذي يعرفه مركز اجلماعة
يغطي اجلماعة تصميم التهيئة العمرانية متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم رقــــــــم  2.07.1130بتاريخ  29غشت
 .2007وبخصوص عدم برمجة جتهيزات إدارية ومرافق عمومية كافية مقارنة بحاجيات الساكنة  ،يجب التذكير أن
اجلماعة أسندت دراسة تصميم التهيئة العمرانية إلى الوكالة احلضرية لبني مالل بحكم االختصاص ،وعليه فإن
الدراسة وكذا االستشارات التي متت مع كل القطاعات الوزارية املعنية ألجل برمجة حاجياتها وتوقعاتها املستقبلية
بهذا التصميم خلصت إلى الوثيقة التي نعمل بها اآلن .علما أن اجلماعة تتوفر على شبكة مهمة من املرافق اإلدارية.
ضعف وثيرة إجناز التجهيزات العمومية
توقع تصميم التهيئة اخلاص باجلماعة إجناز العديد من التجهيزات العامة البعض منها كان مسطرا بتصميم النمو
السابق للجماعة بحيث مت تثبيتها وتعزيزها بأخرى ،أما بخصوص الطرقات واملمرات وكذا الساحات ومرافق السيارات
التي مت توقعها بتصميم التهيئة ،فإن إجنازها سوف يتم طبقا للمسطرة القانونية اجلاري بها العمل متى توفرت السيولة
املالية لذلك علما أن اجلماعة تعمل على تقوية وصيانة الطرقات واملمرات املفتوحة حاليا .
عدم تغطية جميع اجملال الترابي للجماعة بوثائق التعمير
من الصعب تغطية جميع تراب اجلماعة بوثائق التعمير لشساعته ( 86كلم مربع) وكذا لطابعه القروي الفالحي ،علما
أن مركز اجلماعة مغطى بتصميم التهيئة العمرانية يلبي حاجيات اجلماعة ،كما أن الوكالة احلضرية هي بصدد إجناز
تصميم إعادة الهيكلة لثالثة دواوير كبيرة هي  :داي ،الظهرة  ،1الظهرة  .2وسوف نعمل في املستقبل على أن تشمل
وثيقة التعمير بعض الدواوير األخرى حتى تتسع رقعته أكثر.
عدم إمتام مسطرة إحلاق طرق التجزئة وشبكة املاء واجملاري والكهرباء واملساحات غير املبنية املغروسة
باألمالك العامة للجماعة
يتعلق األمر بتجزئة «ت» حيث أمضت اجلماعة مع صاحب جتزئة «ت» عقد تسليم املرافق العمومية وستعمل على وضع
امللف كامال لدى احملافظة العقارية قصد قيده باسمها في الصك العقاري األصلي للعقار موضوع التجزئة.
عدم تنفيذ قرارات الهدم
سعيا وراء محاربة ظاهرة البناء العشوائي والتحكم فيها  ،تعمل اجلماعة بكل حزم على اتخاذ اإلجراءات القانونية اجلاري
بها العمل في حق كل مخالف يتم ضبطه وذلك بتحرير محضر معاينة وإخبار السلطة احمللية وتوجيه أمر فوري بإيقاف
األشغال و إعذار إلى اخملالف ،وعند انصرام اآلجال القانوني لالستدراك تتم إحالة اخملالف على أنظار السيد وكيل امللك
ليتولى متابعته  .وقــد وقفت جلنتكم املوقرة على اجملهودات املبذولة من طرف اجلماعة .حيث جلأت هذه األخيرة إلى
استصدار مجموعة من قرارات الهدم اإلدارية ليست صادرة عن احملكمة كإجراء كان الهدف منه هو توسيع األثر الزجري
في صفوف اخملالفني للحد من ظاهرة البناء العشوائي خالل الفترة التي عرفت احتقانا اجتماعيا حادا وهو ما حتقق نسبيا
علما أن هذه البنايات مت بناؤها على قطع أرضية تعود ملكيتها إلى أصحابها .
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عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية لزجر البناء غير املرخص
بخصوص إنشاء أبنية بدون ترخيص داخل مجموعة من الدواوير  ،فإن اجلماعة ال تدخر جهدا في زجر هذه اخملالفات
بتنسيق تام مع السلطة احمللية و اللجنة اإلقليمية لليقظة بحيث نعمل على إيداع شكايات في املوضوع لدى وكيل
امللك ليتولى متابعة اخملالفني .بالرغم من ذلك فإن األمر يتعلق ببعض احلاالت املتفرقة فقط.
أما بخصوص اخملالفتني الذي وقفت جلنتكم املوقرة عليهما بدوار أيت اسالمة فقد اتخذت في حق أصحابها اإلجراءات
الزجرية التالية :

اسم اخملالف

رقم احملضر

رقم الشكاية
تاريخ اإلحالة على السيد وكيل
تاريخ التحرير ( مرفوقة باحملضر أمر فوري
امللك ليتولى متابعة اخملالف
واعذار و وصل استالم )

م .ب.

104

2013/06/24

1960

2013/07/31

ه .ب.

105

2013/06/24

1961

2013/07/31

إحداث أبنية في مناطق مخصصة الستقبال جتهيزات عمومية أو مينع فيها البناء طبقا ملقتضيات
تصميم التهيئة
بالنسبة إلحداث أبنية في مناطق الستقبال جتهيزات عمومية  ( PLستة مبان) ومناطق احتياط ( RSعشرة مبان)  ،جتدر
اإلشارة إال أن الصورة اجلوية التي أخذت وعلى ضوءها مت إجناز تصميم التهيئة ألوالد امبارك متت سنة  ،1999وعليه فإن
عمرها  14سنة مبعدل حوالي مخالفة في السنة وهي مناطق في ملكية اخلواص ،نعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية
في حق اخملالفني الذين تتم معاينتهم والتعرف على هويتهم .
وللحد من هذه الظاهرة في شموليتها  ،فإن اجلماعة تقوم مبجهودات بالرغم من قلة اإلمكانيات املادية البشرية (كما
جاء في تقريركم) وشساعة ترابها ( 86كلم مربع) باإلضافة إلى استقطابها للهجرة القروية (اليد العاملة الفالحية)
بتنسيق تام مع السلطة احمللية واإلقليمية والوكالة احلضرية من خالل جلنة اليقظة.
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اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث
)إقليم احلوز(

تنتمي اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غيات إلى إقليم احلوز ،جهة مراكش تانسيفت احلوز .يقع مركز اجلماعة على بعد
 17كلم من مدينة مراكش ،وقد أحدثت اجلماعة إداريا سنة  1965واملركز سنة  .1980ويبلغ عدد سكان اجلماعة إلى غاية
سنة  ،2008حوالي  22.714نسمة مبعدل  201نسمة في كلم .2وقد بلغت ميزانية اجلماعة خالل السنة املالية 2012
حوالي  7.291.887,00درهم.

 I .مالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير اجلماعة عن تسجيل مجموعة من املالحظات همت اجلوانب التالية:

أوال .تقييم املشاريع االستثمارية
يالحظ من خالل االطالع على مجمل نفقات االستثمار باجلماعة أن أغلبها صرف ألجل جلب مياه الشرب وإصالح املسالك
لساكنة مختلف دواوير اجلماعة ،حيث يتم صرف حوالي  800.000,00درهم سنويا في هذه العمليات ،في حني تبني
ضعف اهتمام اجلماعة باجملاالت األخرى .حيث لوحظ ما يلي:

1 .1املاء الشروب
تركيز كل مجهودات اجلماعة االستثمارية في توفير املاء الشروب لساكنة الدواوير التابعة للجماعة
صادق اجمللس اجلماعي على مخطط للتنمية خالل سنة  ،2009تضمن مجموعة من املشاريع املتعلقة بتهيئة الساحات
العمومية ( 20.000.000,00درهم) وإيصال الكهرباء واملاء الصالح للشرب ( 8.100.000,00درهم) وشراء األراضي
( 41.000.000,00درهم) ،ملدة تنفيذ محددة في ست سنوات من  2009إلى  ،2014إال أنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات،
تبني أن اهتمام اجلماعة انصب على املاء الشروب والكهرباء واللذان ال يشكالن إال نسبة  % 12من مجموع املشاريع
املبرمجة باخملطط اجلماعي ،في حني لم يتم تنفيذ املشاريع املتعلقة بتهيئة الساحات العمومية واقتناء األراضي من
أجل إجناز سوق أسبوعي جديد ،والتي تشكل نسبة  % 88من مجموع مشاريع اخملطط التنموي الذي من املفروض أن
يكتمل تنفيذه في نهاية سنة .2014
تسجيل تداخل بني اجلماعة ومتدخلني آخرين في عمليات توفير املاء الشروب
من خالل االطالع على قائمة املشاريع املنجزة مبختلف دواوير اجلماعة بخصوص املاء الشروب ،تبني أن اجلماعة تستثمر
حوالي  600.000,00درهم سنويا من أجل شراء قنوات املاء واملضخات باإلضافة إلى أشغال بناء اخلزانات املائية وتعميق
اآلبار ،إال أن املشكل األساسي يتمثل في وجود متدخلني آخرين في هذه العملية ،يتعلق األمر باجلمعية املسماة «الفضاء
اجلمعوي» ،الذي يترأسها رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي عبد اهلل غياث ،ومجموعة من اجلمعيات املنضوية حتت لوائه،
بحيث تقوم اجلماعة بتقدمي منحة سنوية لهذا الفضاء انتقلت من  400.000,00درهم خالل سنوات  2009و 2010و،2011
إلى  600.000,00درهم خالل سنة  ،2012يتم تخصيصها لبناء اخلزانات املائية وحفر وتعميق اآلبار وتقدمي مساعدات
للجمعيات املمثلة للدواوير من أجل استعمالها في تعميق اآلبار واستصالح املسالك الطرقية .األمر الذي شكل بعض
الصعوبة في حتديد حدود تدخل كل طرف خصوصا وأن مقر الفضاء اجلمعوي يتواجد مبقر اجلماعة باإلضافة إلى قيام
تقنيي اجلماعة بتتبع عمليات تدخل كل من اجلماعة والفضاء اجلمعوي ،األمر الذي ال يستند على أي أساس قانوني على
اعتبار أن التقنيني موظفون لدى اجلماعة وليس لدى الفضاء اجلمعوي.
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أداء مبالغ مالية مهمة ملقاولة مقابل أشغال مت إجنازها من طرف متدخلني آخرين
لوحظ ،من خالل االطالع على قائمة منجزات اجلماعة في مجال توفير املاء الشروب ،أن اجلماعة أصدرت ثالثة سندات
طلب خالل سنوات  2009و 2010و 2011بدون رقم ومؤرخة على التوالي في  13فبراير  2009و  18فبراير  2010و  20أبريل
 2011لشركة «كونتوار أيوب» مببلغ  199.680,00درهم ومبلغ  199.560,00درهم و 199.704,00درهم من أجل تعميق
 17بئرا مبختلف دواوير اجلماعة ،إال أنه ،بعد الزيارة امليدانية لبعض الدواوير التي استفادت من عمليات تعميق اآلبار،
واالستماع ألعضاء اجلمعيات احمللية املكلفة بتزويد السكان باملاء ،تبني أن اجلماعة أدت املبالغ املالية املشار إليها أعاله
مقابل أشغال تعميق لآلبار مت إجنازها في الواقع من طرف عمال ينتمون للدواوير املذكورة بتكليف من اجلمعيات احمللية،
وتقوم الشركة فيما بعد بتسوية كل هذه العمليات بعد عمليات التعميق بدون أن تقوم بأية أشغال بنفسها وفي غياب
أي منافسة حقيقية.

2 .2املسالك الطرقية
قامت اجلماعة خالل سنتي  2008و 2010بإبرام صفقتني إلصالح املسالك الطرقية باجلماعة ،كما تقوم سنويا بكراء
مجموعة من اآلليات من أجل نفس الهدف ،حيث كلفت هذه العملية ميزانية اجلماعة من سنة  2008إلى  2011مبلغ
 1.974.396,00درهم .لكن ،من خالل االطالع على الوثائق املثبتة املتعلقة بإجناز األشغال وبعد القيام ببعض الزيارات
امليدانية ،تبني ما يلي :
تداخل بني اجلماعة والفضاء اجلمعوي في عمليات إصالح املسالك
من خالل االطالع على قائمة املسالك التي شملها اإلصالح مبختلف دواوير اجلماعة ،تبني أن كل من اجلماعة والفضاء
اجلمعوي واجلمعيات احمللية تتدخل في عمليات إصالح املسالك ،حيث تقوم اجلماعة بتقدمي مساعدات مالية سنوية
للفضاء اجلمعوي الذي يستعملها هو اآلخر في إصالح املسالك ،كما أن موظفي وتقنيي اجلماعة يتدخلون كذلك
بتوجيه من الرئيس في تسيير الفضاء اجلمعوي بحكم تواجد مقره باجلماعة ،األمر الذي يترتب عنه تداخل في املهام
املوكولة لكل موظف ويصعب مراقبة وتتبع عمليات إصالح املسالك التي تكلف بها كل طرف.
غياب محاضر تتبع أشغال إصالح املسالك من قبل الفضاء اجلمعوي و اجلماعة
من خالل االطالع على الوثائق املثبتة املتعلقة بإصالح املسالك سواء من طرف اجلماعة أو من طرف الفضاء اجلمعوي ،تبني
أن العديد من األشغال لم يتم تقدمي أي محضر لتتبع األشغال بشأنها يحدد املسالك التي شملها اإلصالح واملسافة
املعنية باإلصالح موقعة من قبل املقاول وتقني اجلماعة للتأكد من تنفيذ األشغال على أرض الواقع .وقد وصلت املبالغ
املتعلقة باألشغال غير املبررة مبحاضر منجزة من طرف اجلماعة  399.360,00درهم ،في حني وصلت املبالغ املتعلقة
باألشغال غير املبررة مبحاضر من قبل الفضاء اجلمعوي  598.530,00درهم.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —حتقيق نوع من التوازن في تنفيذ اخملطط التنموي والبدء في تنفيذ باقي املشاريع االستثمارية من أجل تفعيل
استراتيجيات التنمية باجلماعة ؛
— —البحث عن شراكات مع جهات ومؤسسات خارجية من أجل إجناز املشاريع االستثمارية العالقة وعدم االلتزام
مبشاريع دون توفر فعلي لالعتمادات الالزمة لتنفيذها ؛
— —الفصل بني مقر اجلماعة ومقر الفضاء اجلمعوي وعدم تكليف موظفي اجلماعة بأية أعمال لصالح الفضاء
اجلمعوي.
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ثانيا .تدبير املداخيل اجلماعية
1 .1كراء احملالت التجارية والسكنية
تتوفر اجلماعة القروية لسيدي عبد اهلل غياث على  30محال جتاريا و 24بسطا للجزارة متواجدة داخل السوق األسبوعي
باإلضافة إلى سبع محالت سكنية؛ إال أن ضعف املداخيل الناجتة عن كرائها ال يجعلها تساهم بشكل فعال في تنمية
املوارد املالية للجماعة ،إذ لم تتجاوز مجموع مداخيل كراء احملالت التجارية مبلغ  30.960,00درهم خالل سنة ،2012
ويرجع ذلك باخلصوص إلى ما يلي :
 ضعف السومة الكرائية وعدم حتيينها في اآلجال القانونية
من خالل االطالع على ملفات كراء احملالت التجارية والسكنية للجماعة وكذا على عقود كرائها ،لوحظ ضعف السومة
الكرائية وعدم حتيني وجيباتها منذ سنوات .يتعلق األمر بأكثر من ثالثني محال جتاريا ال تتجاوز سومتها الكرائية 70,00
درهم وسبع محالت سكنية بسومة كرائية ال تتعدى  150,00درهم.
استخالص الرسم على احتالل امللك العام للجماعة بالنسبة حملالت جتارية مكتراة للغير
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث على  30محال جتاريا متواجدة داخل السوق األسبوعي ومستغلة بشكل
دائم من قبل أشخاص يؤدون مبلغ  70,00درهم شهريا للجماعة .لكن حيث إن السوق األسبوعي يعتبر جزءا من امللك
العام للجماعة ،فقد عمدت اجلماعة إلى صياغة قرارات للترخيص باالحتالل املؤقت للملك العام وليس عقود كراء بحكم
أن هذه األخيرة تنجز بالنسبة لألمالك اخلاصة للجماعة .وجتدر اإلشارة إلى أن االحتالل املؤقت للملك العام يقتضي عدم
إقامة بنايات فوق امللك العام ويفرض األداء حسب املتر املربع احملتل كل ثالثة أشهر ،في حني أن احملالت التجارية املذكورة
مبنية وتتوفر على أبواب حديدية ويتم أداء مبلغ  70,00درهم شهريا دون األخذ بعني االعتبار للمساحة احملتلة ،بحكم أن
املبلغ املذكور يؤديه صاحب احملل التي ال تتجاوز مساحته  12م ²وصاحب احملل التي تبلغ مساحته  45م ،²األمر الذي يجعلها
تدخل في امللك اخلاص للجماعة وتفرض على اجلماعة إبرام عقود كراء وإعادة النظر في مبلغ الكراء املطبق.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل حتيني السومة الكرائية املتعلقة باحملالت املكتراة للغير سكنية كانت أم
جتارية ؛
— —إبرام عقود كراء مع مستغلي محالت اجلزارة وحتيني السومة اخلاصة بها ؛
— —إجناز عقود الكراء بدل قرارات االحتالل بالنسبة للمحالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي وحتيني
السومة الكرائية املتعلقة بها.

2 .2رسم اإلقامة باملؤسسات السياحية
يتواجد بتراب اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث عدد ال بأس به من اإلقامات السياحية ودور الضيافة بلغ خمسة
عشر وحدة ( )15إلى غاية شهر يوليوز  ،2012وقد تبني ،بعد االطالع على الوثائق املتعلقة بأداء الرسم على اإلقامة بهذه
املؤسسات ،ما يلي:
ضعف املداخيل احملصلة من الرسم
بالرغم من تواجد العديد من اإلقامات السياحية ودور الضيافة بتراب اجلماعة ،إال أن ستة فقط من أصل خمسة عشر
وحدة تؤدي الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية ،حيث لم تتجاوز املداخيل احملصلة من الرسم املذكور مبلغ
 29.526,75درهم خالل سنة .2012
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عدم تقدمي العديد من املؤسسات السياحية إلقراراتها
من خالل االطالع على ملفات املؤسسات السياحية املتواجدة بتراب اجلماعة ،تبني أن العديد منها ال تقدم إقراراتها
بخصوص عدد ليالي املبيت وعدد الزبناء الوافدين على هذه اإلقامات وذلك لتمكني وكالة املداخيل من احتساب الرسم
على اإلقامة في هذه املؤسسات ،فمن أصل خمسة عشر وحدة سياحية متواجدة بتراب اجلماعة ستة منها فقط تؤدي
الرسم والذي ال يعكس حقيقة النشاط السياحي لهذه الوحدات.
عدم قيام اجلماعة مبمارسة حق املراقبة واالطالع
بالرغم من تنصيص املادتني  149و 151من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على حق اإلدارة في
املراقبة واالطالع على اإلقرارات والوثائق املعتمدة من أجل التحقق من صحة اإلقرارات والتصاريح املدلى بها ،إال أن اجلماعة
ال متارس هذا احلق من أجل مراقبة صحة إقرارات الوحدات السياحية بخصوص عدد الزبناء وليالي املبيت .وجتدر اإلشارة إلى
أن مقتضيات املادة  136من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية يفرض تطبيق غرامة قدرها خمسمائة
درهم وغرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف درهم في حالة عدم اإلدالء بالوثائق املطلوبة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير التالية :
— —بذل جهد أكبر في طلب املعلومات بخصوص املؤسسات التي ال تؤدي الرسم على اإلقامة باملؤسسات
السياحية خصوصا مصلحة الضرائب ،وتطبيق القانون بخصوص املتخلفني عن أداء الرسم ؛
— —اللجوء إلى مسطرة الفرض املباشر للرسم استنادا إلى املعطيات املتوفرة لدى اجلماعة ؛
— —ممارسة حق املراقبة واالطالع وتطبيق الغرامة التهديدية في حالة عدم استجابة املعنيني باألمر لطلبات
اإلدارة.

3 .3تدبير سيارة اإلسعاف
تتوفر اجلماعة القروية لسيدي عبد اهلل غياث على سيارة إسعاف مت اقتناؤها بتاريخ  23ماي  ،2008ومت تخصيصها لنقل
املرضى واجلرحى منذ ذلك التاريخ ،وقد تبني بعد االطالع على سجل مداخيل سيارة اإلسعاف ما يلي:
ضعف املداخيل احملصلة من استعمال سيارة اإلسعاف بالرغم من استعمالها بشكل مكثف
ينص الفصل  22من القرار اجلبائي اجلماعي على أن الواجبات املقبوضة عن تنقالت سيارة اإلسعاف اجلماعية حتدد في
درهم واحد عن كل كيلومتر نهارا و 1,50درهم عن كل كيلومتر ليال ،مع إضافة واجب ثابت محدد في  20,00درهم يؤدى
عن كل طلب خروج للسيارة .لكن ،من خالل االطالع على الوثائق املثبتة املتعلقة مبداخيل سيارة اإلسعاف التي حتمل
رقم  0164585ج ،تبني ضعف املداخيل احملصلة من خدمات هذه السيارة خالل السنوات اخلمس األخيرة ،حيث تراوحت بني
 1.080,00درهم و 1825,00درهم سنويا ،مبعدل ما بني  12و 35رحلة خالل السنة .ذلك أنه بالرغم من االستعمال شبه
اليومي للسيارة املذكورة ،حيث وصل عداد الكيلومترات إلى غاية  ،2013/ 05/ 15أي خالل خمس سنوات من االستعمال،
 64.640كلم أي مبعدل  13.000كلم سنويا ( 35كلم في اليوم) ،إال أن املداخيل ال تواكب هذا االستعمال املكثف ،األمر
الذي ال يتطابق والكيلومترات املقطوعة سنويا بالسيارة املذكورة.
استهالك مفرط للوقود من قبل سيارة اإلسعاف في غياب للمداخيل
من خالل االطالع على سجل تتبع استهالك سيارات وآليات اجلماعة للوفود ،تبني أن سيارة اإلسعاف تستهلك كميات
كبيرة من الوقود محددة في حوالي  15.000,00درهم سنويا ،إال أن املداخيل احملققة من استخدام السيارة ال تواكب هذا
االستعمال املكثف ،حيث تراوحت مداخيل اجلماعة من السيارة ما بني  1.080,00درهم و 1.825,00درهم سنويا.
عدم مسك سائق سيارة اإلسعاف لسجل تتبع استعمال السيارة
من خالل االطالع على وثائق اإلثبات املتعلقة مبداخيل سيارة اإلسعاف ،تبني غياب سجل تتبع استعمال هذه السيارة من
قبل السائق والذي يتضمن جميع املعطيات املتعلقة بطالبي اخلدمة واالجتاه واملسافة املقطوعة ،وذلك حتى يتسنى
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مراقبة مدى تطابق عدد طالبي اخلدمة مع عدد املستفيدين الذين أدوا واجبات االستعمال لوكالة املداخيل ،األمر الذي
سيساعد على تصفية مبلغ الرسم على أسس صحيحة تطبيقا ملقتضيات القرار اجلبائي.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بهذا اخلصوص باتخاذ التدابير التالية :
— —تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي فيما يخص استخالص واجبات استعمال سيارة اإلسعاف وعدم التفريط
في حقوق اجلماعة ؛
— —وضع مسطرة واضحة وشفافة من أجل استفادة املواطنني من هذه اخلدمة بالشكل الذي يضمن املساواة
بينهم أمام الواجبات القانونية ؛
— —وضع سجل موقع ومصادق عليه لدى السائق ميكن من تتبع استعمال سيارة اإلسعاف حتى تتمكن اجلماعة
من حتديد عدد املستفيدين من خدمات السيارة بشكل سنوي بغض النظر عن األداء.

4 .4تدبير مرفق املاء الشروب
صادقت اجلماعة على تفويت تدبير املاء الشروب لفائدة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب خالل الدورة االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  3غشت  ،2009وذلك بعد أن كانت تدبر هذا املرفق بإمكانياتها اخلاصة ،حيث بلغ عدد املستفيدين من
الربط بشبكة املاء الشروب للجماعة أكثر من  350منزل ،إال أن صعوبة تدبير مرفق املاء الشروب مع ما يتطلبه من
تخصصات تقنية جعلت اجلماعة تتخذ قرار التفويت .لكن من خالل االطالع على قوائم املستفيدين من الربط اجلماعي
وكذا قوائم الباقي استخالصه ،تبني ما يلي :
عدم أداء العديد من املستفيدين للضمانة املؤقتة
ينص الفصل الواحد والعشرون من القرار اجلبائي على أنه ال ميكن ألي كان أن يستفيد من التزويد باملاء إال إذا وضع
بصندوق قابض اجلماعة مبلغا قصد الضمان قدره  125,00درهم ،إال أنه بعد االطالع على ملفات املستفيدين من املاء
الشروب تبني أن  147من أصل  352استفادوا من إيصال املاء الشروب دون أداء مبلغ الضمان.
ارتفاع الباقي استخالصه بخصوص استهالك املاء الشروب
من خالل االطالع على قوائم الباقي استخالصه املتعلقة باستهالك املاء الصالح للشرب بجماعة سيدي عبد اهلل غياث،
تبني أن من أصل  352مستفيد من إيصال املاء الشروب 205 ،منهم ال زالت بذمتهم متأخرات من واجبات استهالك املاء
بلغت  183.635,95درهم ،تهم سنوات عديدة بلغت في بعض األحيان  11سنة من االستهالك ،وذلك بالرغم من تفويت
تدبير مرفق املاء الشروب منذ سنة  ،2010دون أن تتخذ اجلماعة أي إجراء في حقهم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة بشراكة مع القابض اجلماعي من أجل استخالص
متأخرات استهالك املاء الشروب من املتخلفني عن األداء.

5 .5تدبير اجملزرة اجلماعية
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث على مجزرة جماعية متواجدة بجوار السوق األسبوعي ،وقد دأبت اجلماعة
على كرائها ،حيث حققت خالل السنوات األربع األخيرة مداخيل جتاوزت  200.000,00درهم سنويا .ومن خالل االطالع على
الوثائق املتعلقة بتدبير اجملزرة اجلماعية وبعد الزيارة امليدانية للمرفق مت استنتاج ما يلي :
— —عدم توفر اجملزرة على أدنى شروط السالمة الصحية بسبب احلالة املزرية ملرافقها ؛
— —تكفل اجلماعة بنظافة اجملزرة ،وذلك خالفا للفصل  14من كناش التحمالت والذي يلزم املكتري باتخاذ جميع التدابير
لضمان السالمة والنظافة الصحية في اجملزرة ؛
— —عدم استعمال عداد خاص بحصر كمية املياه املستعملة باجملزرة من طرف املكتري والتكفل بدفع مستحقات
االستهالك طيلة فترة اإليجار وذلك خالفا ملقتضيات لفصل  14من كناش التحمالت ،حيث تقوم اجلماعة بتزويد
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اجملزرة باملاء دون حتميل املكتري مصاريف االستهالك اخلاص باجملزرة ؛
— —وجود أكوام من النفايات بجانب اجملزرة ،مما ينتج عنه تعفنات وانبعاث روائح كريهة وكذا كثرة الكالب الضالة،
األمر الذي يخالف مقتضيات الفصل  14من كناش التحمالت والذي يلزم املكتري باتخاذ التدابير الالزمة لضمان
السالمة والنظافة الصحية باجملزرة؛
— —بقاء قنوات مجاري مياه اجملزرة مكشوفة وفي حالة متدهورة ،حيث تبقى الدماء واملياه العادمة عالقة بها ؛
— —إجناز جميع عمليات الذبح والسلخ وكذا غسل األمعاء بنفس القاعة ،وذلك بسبب عدم توفر أماكن خاصة بكل
عملية ،مما يعرض اللحوم خلطر التلوث ؛
— —عدم توفر اجلزارين وأعوانهم على البطائق الصحية ؛
— —غياب التأمني عن اخملاطر املرتبطة بالعمل باجملزرة اجلماعية ؛
— —عدم تعليق أسعار الرسوم والواجبات تطبيقا ملقتضيات الفصل 14من دفتر التحمالت.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة فرض احترام مقتضيات كناش التحمالت على مكتري اجملزرة
اجلماعية.

6 .6تدبير املقالع
تتواجد بتراب اجلماعة القروية لسيدي عبد اهلل غياث أربع مقالع ملواد البناء على وادي اغمات ،مستغلة من طرف شركات
متخصصة .وقد لوحظ بشكل عام ،من خالل االطالع على ملفات هذه الشركات ،ما يلي:
— —غياب إحصاء شامل ومنتظم للشركات املستغلة للمقالع بتراب اجلماعة؛
— —عدم وضع التصريح بالتأسيس للتأكد من تاريخ بدء االستغالل؛
— —عدم مراجعة تصريحات امللزمني؛
— —غياب مراقبة الكميات املستخرجة ومدى احترامها ملا جاء في رخصة االستغالل؛
— —عدم احلرص على تكوين ملفات كاملة عن الشركات املستغلة للمقالع ومن ضمنها رخص االستغالل؛
— —تقاعس اجلماعة في اتخاذ اإلجراءات املالئمة من أجل استيفاء الرسم واالكتفاء ببعض املراسالت اإلدارية دون إتباع
املساطر القانونية.
كما لوحظ ،من خالل الزيارة امليدانية ما يلي :
استغالل إحدى الشركات ملقلع مواد البناء من دون التصريح لدى اجلماعة ومن دون أداء الواجبات القانونية
تقوم الشركة املسماة « »E.D.G.Sباستخراج مواد البناء من مقلع واد اغمات ،املوجود داخل نفوذ تراب جماعة سيدي
عبد اهلل غيات ،بدون توفر اجلماعة على ملف الشركة املذكورة بحيث لم يسبق لهذه األخيرة أن وضعت أي إقرار ميكن
اجلماعة من تتبع وضعية االستغالل واستخالص الواجبات القانونية كل ربع سنة ،على أساس طبيعة وكمية املواد
املستخرجة ،وذلك خالفا للمادة  95و 96من القانون  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
عدم اتخاذ اجلماعة ألي إجراء قانوني اجتاه الشركة املعنية من أجل احترام التزاماتها القانونية
بالرغم من قيام الشركة باستغالل إحدى مقالع واد اغمات منذ سنوات ،إال أن اجلماعة لم تتخذ أي إجراء قانوني إلجبار
الشركة على احترام االلتزامات القانونية املفروضة فيما يخص استغالل املقالع ،باستثناء بعض املراسالت التي بقيت
من دون استجابة من قبل الشركة ،والتي لم تقم بفرض الرسم تلقائيا وحترير أي أمر باالستخالص في حق الشركة
اعتمادا على تقديرات للكميات املستخرجة تطبيقا ملقتضيات املادة  158من القانون  06-47املتعلق باجلبايات احمللية ،األمر
الذي قد يترتب عنه ضياع مبالغ مالية مهمة بسبب التقادم بحكم أن الشركة تستغل ألكثر من أربع سنوات.

166

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

عدم ضبط وتفعيل اجلماعة ملساطر املراقبة واإلطالع
خالفا ملقتضيات املادتني  149و 151من القانون  47-06واللتان تنصان على ضرورة قيام اجلماعة مبراقبة اإلقرارات واالطالع
على جميع الوثائق املثبتة التي متكن من التأكد من حقيقة اإلقرارات املودعة من قبل الشركات املستغلة ،تبني أن اجلماعة
ال تقوم بتفعيل مقتضيات هاتني املادتني من أجل استخالص الرسم ،األمر الذي يضيع على اجلماعة مبالغ مالية مهمة
بحكم أن الزيارة امليدانية للمقالع األربعة بينت فرقا شاسعا بني الكميات املصرح بها والكميات املستخرجة فعليا.
استغالل بعض الشركات للمقالع من دون اإلدالء بالتراخيص اخملولة من طرف وكالة احلوض املائي
من خالل االطالع على ملفات الشركات املستغلة للمقالع املفتوحة بواد اغمات ،تبني عدم إدالء الشركات املذكورة
للتراخيص املتعلقة ببعض السنوات ،وذلك بالرغم من استمرارها في استغالل املقالع في غياب هذه التراخيص .يتعلق
األمر بأربع شركات ال تتوفر على جميع رخص االستغالل املتعلقة بالسنوات اخلمس األخيرة .وجتدر اإلشارة إلى أن عدم
اإلدالء بالتراخيص تترتب عنه بعض الصعوبات في تتبع مدى احترام بنود الترخيص وكناش التحمالت فيما يخص حدود
املقلع وعمق االستغالل واحترام الكميات املسموح باستخراجها من املقالع باإلضافة إلى مدى احترام شروط البيئة
باملقلع.
جتاوز الشركات للكميات املرخص باستخراجها من دون تصريح بذلك
من خالل االطالع على تراخيص االستغالل املسلمة من قبل وكالة احلوض للشركات املستغلة ،وبعد القيام بزيارات
ميدانية للمقالع األربعة املستغلة من قبل الشركات املعنية واالطالع على السجالت املبينة للكميات التي مت بيعها
خالل سنة  ،2012تبني أن جميع الشركات ال حتترم الكميات املرخص لها باستخراجها ،بحيث يتم جتاوز تلك الكميات
بأكثر من أربع مرات في بعض األحيان .كمثال على ذلك شركة « »G.Sالتي تستخرج حوالي  100.000م 3في حني ال تتجاوز
الكمية املرخص بها  20.000م.3
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —احلرص على حتضير ملفات كاملة عن الشركات املستغلة للمقالع ومن ضمنها رخص االستغالل ؛
— —إلزام الشركات املستغلة على احترام بنود دفاتر التحمالت وخصوصا ما يتعلق منها باحترام البيئة ؛
— —ضبط وتفعيل اجلماعة ملساطر مراقبة الكميات املستخرجة ومدى احترامها ملا جاء في رخصة االستغالل ؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق الشركات املتخلفة عن أداء الرسوم القانونية وعدم االكتفاء ببعض
املراسالت اإلدارية دون إتباع املساطر القانونية.

ثالثا .تدبير املصاريف
1 .1تدبير الوقود والزيوت وقطع الغيار
تتوفر جماعة سيدي عبد اهلل غياث على حظيرة للسيارات واآلليات كلفت اجلماعة خالل األربع سنوات األخيرة مبلغ
 235.999,20درهم ،في حني كلفت عمليات اقتناء قطع الغيار وصيانة وإصالح السيارات  142.375,00درهم خالل نفس
الفترة .إال أنه من خالل االطالع على الوثائق املثبتة لعمليات صرف هذه االعتمادات تبني ما يلي :
 عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية
من خالل االطالع على الوثائق املبررة لعمليات اقتناء الوقود والزيوت وكذا عمليات اقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات،
تبني أن رئيس اجلماعة يقوم بتسليم سندات دين ( )Bons d’avoirsموقعة من طرفه ،إلى سائقي سيارات وشاحنات
وآليات اجلماعة ،حيث يتم التزود بالوقود واقتناء قطع الغيار وإصالح السيارات منذ بداية السنة ويقوم الرئيس بعد
عدة شهور باسترجاع تلك السندات من محطة الوقود ثم يقوم بإعداد سندات طلب من أجل تسوية الكميات التي مت
استهالكها أو عمليات اإلصالح التي متت سابقا ،األمر الذي يخالف قواعد االلتزام بالنفقات العمومية.
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اللجوء إلى نفس املمون القتناء قطع الغيار وإصالح السيارات والشاحنات
لوحظ من خالل فحص مختلف سندات الطلب املتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصالح السيارات والشاحنات بأن اجلماعة
تلجأ إلى نفس املمون إلجراء عمليات االقتناء واإلصالح .وقد اتضح عند فحص الفواتير املعدة لهذا الغرض أن املمون
املذكور استفاد خالل السنوات األربع األخيرة من مبلغ  142.375,00درهم من دون اللجوء ألية منافسة ،األمر الذي يعتبر
تفضيال ملمون عن آخر في خرق تام ملبدأ املنافسة وللقواعد املنظمة للصفقات العمومية التي حترص على تكافؤ الفرص
في الوصول إلى الطلبيات العمومية.

2 .2تدبير أدوات ومعدات املكتب
تقوم اجلماعة باقتناء كمية مهمة من لوازم املكتب تناهز  50.000,00درهم سنويا إال أنه ،بعد االطالع على طريقة تدبير
هذه املقتنيات تبني ما يلي:
عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية
لوحظ من خالل تتبع تواريخ سندات التوريد املسلمة لرئيس املصلحة اخملتص أن اجلماعة تستلم خالل مختلف شهور
السنة العديد من لوازم املكتب بشكل متقطع حسب احلاجيات اآلنية للجماعة وتعمل فيما بعد على إجناز سندات
طلب تهم الكميات التي مت توريدها للجماعة من أجل تسوية ما سبق استهالكه .كمثال على ذلك وخالل سنة
 2009توصلت اجلماعة بثالثة سندات التوريد من املمون حتت أرقام  53756و 53720و 53721ومؤرخة على التوالي في
 2008/12/27و 2009/01/05للسندين األخيرين ،بكميات مهمة من لوازم املكتب ،في حني أن أول سند طلب القتناء اللوازم
أجنز بتاريخ  ،2009/01/08نفس الشيء بالنسبة لسنة  ،2011حيث تسلمت اجلماعة كميات مهمة من اللوازم خالل شهر
يناير بواسطة تسع سندات للتوريد ،في حني أن أول سند طلب أجنز خالل السنة مت بتاريخ  ،2011/02/07أما بالنسبة
لسنة  ،2012فقد تسلمت اجلماعة إحدى عشر سند للتوريد خالل شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ،في حني لم
يتم إجناز أول سند طلب إال بتاريخ .2012/06/05
عدم تطابق الكميات الواردة بسندات الطلب مع الكميات املتوصل بها من قبل املمون
من خالل االطالع على الوثائق املثبتة املتعلقة باقتناء لوازم املكتب وعلى اخلصوص وصوالت التوريد ()bon de livraison
املتوصل بها من قبل املمون ،تبني أن الكميات الواردة بهذه الوصوالت ال تتناسب والكميات الواردة بسندات الطلب
والفواتير والتي مت على أساسها احتساب املبالغ الواجب أداؤها للممون .كمثال على ذلك توصلت اجلماعة خالل سنتي
 2009و 2010بكمية من عقود االزدياد بلغت  5.000وحدة حسب وصوالت التوريد ،في حني تضمنت سندات الطلب
للسنتني املذكورتني عدد  25.000وحدة .كذلك احلال بالنسبة لسنة  2012بكمية بلغت  15.500وحدة في حني تضمن
سند الطلب  37.000وحدة من هذه العقود.

3 .3تدبير العتاد الكهربائي الصغير
في غياب كهربائي باجلماعة ،عمد الرئيس إلى إبرام اتفاقية مع كهربائي من أجل إصالح األعطاب التي تلحق شبكة
اإلنارة العمومية وتغيير املصابيح املعطلة ،حيث بلغت مصاريف اقتناء وإصالح املصابيح واملعدات الكهربائية حوالي
 80.000,00درهم سنويا .وقد تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املثبتة لهذه العمليات ،ما يلي:
عدم مسك محاسبة مادية مضبوطة باخملزن اجلماعي بخصوص دخول وخروج واستعمال العتاد
الكهربائي
تبني ،بعد االطالع على سجل تتبع استهالك العتاد الكهربائي ،أن هذا األخير ال يتضمن املعطيات املتعلقة برقم وتاريخ
سند الطلب أو الصفقة مع تقييد جميع املقتنيات الواردة بالوثائق املثبتة بالسجل املذكور ،وتوضيح عمليات خروج هذه
املقتنيات وذلك بتحديد طبيعة املعدات وتاريخ اخلروج وتوقيع املكلف بالعملية باإلضافة إلى املكان الذي يعرف تدخال
الستبدال أو إصالح اإلنارة العمومية ،مع تبيان الكميات املتبقية من كل نوع من العتاد الكهربائي بعد كل عملية خروج.

168

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

توزيع نسبة مهمة من املعدات الكهربائية على العديد من املستشارين اجلماعيني في غياب أي تفويض
بذلك
من خالل االطالع على سجل تتبع استهالك العتاد الكهربائي ،تبني تواجد العديد من أسماء املستشارين اجلماعيني الذين
يحصلون على كميات من العتاد الكهربائي مقابل اإلشهاد على االستالم « »Déchargeفي غياب أي تفويض بذلك وفي
غياب ما يثبت استعمالها ألغراض تخص اإلنارة العمومية بتراب اجلماعة ،حيث لوحظ غياب محاضر معدة من طرف
املصلحة التقنية تبني نوعية العتاد الكهربائي وأماكن تدخل اجلماعة الستعمالها.
عدم تقدمي الكهربائي حملاضر سنوية باألشغال املنجزة
أبرمت اجلماعة اتفاقية سنة  2003مع كهربائي من أجل القيام بجميع اإلصالحات التي تخص اإلنارة العمومية بجميع
الدواوير التابعة لتراب اجلماعة مببلغ  5000,00درهم سنويا ملدة ثالث سنوات ،وقد مت جتديد االتفاقية خالل سنة 2006
ملدة ثالث سنوات أخرى .وقد تضمنت االتفاقية في بندها الثاني ضرورة إخبار اجلماعة بجميع اإلصالحات التي يقوم بها
الكهربائي ،األمر الذي لم يقم به هذا األخير ،إذ لم يقدم محاضر بجميع التدخالت التي قام بها خالل السنة؛ وحتى بعد
توقف العمل بهذه االتفاقية خالل سنة  2010بسبب رفض سلطة الوصاية املصادقة عليها ،واعتماد سندات طلب مببلغ
سنوي وصل  30.000,00درهم خالل سنتي  2011و ،2012للقيام بنفس عمليات اإلصالح ،لم يقدم املعني باألمر أي محضر
بعمليات اإلصالح التي قام بها خالل هاتني السنتني.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —مسك محاسبة مادية مضبوطة باخملزن اجلماعي بخصوص جميع املقتنيات من وقود وقطع غيار ومعدات
املكتب واملعدات الكهربائية من أجل ضمان الشفافية في تدبيرها ؛
— —إجناز محاضر سنوية من طرف املصلحة التقنية تبني الكميات املستعملة من جميع املعدات واملصالح
املستفيدة والكميات املتبقية.

رابعا .تدبير املمتلكات العقارية
ميكن تلخيص أهم االختالالت في تدبير املمتلكات العقارية باجلماعة فيما يلي :

1 .1تقصير في تنظيم وتدبير مصلحة املمتلكات
تعاني مصلحة املمتلكات باجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث من مشاكل عدة ال تساعد على القيام باملهام املنوطة
بها ،حيث تفتقر هذه املصلحة للموارد البشرية الكافية واملكونة في ميدان املمتلكات ،كما أن املسؤول احلالي والوحيد
عن هذه املصلحة يقتصر عمله على مسك سجالت املمتلكات اجلماعية دون تصفية ومتابعة لهذه املمتلكات ،األمر
الذي ال يساعده على ضبط امللفات واملساطر املتبعة ،إضافة إلى أن هذه املصلحة ال تعرف استقرارا للمسؤولني عنها
حيث تناوب ثالثة موظفني على تدبير هذه املصلحة في ظرف ثالث سنوات األخيرة.

2 .2عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية بسبب غياب سندات ووثائق امللكية
على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات امللكية ،والوثائق األخرى في احلفاظ على املمتلكات وتثمينها ،فقد مت الوقوف
على عدم توفر اجلماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جل العقارات التي تستغلها .كمثال على
ذلك السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية و 31دكانا .وجتدر اإلشارة إلى أن بعض العقارات التي تتوفر اجلماعة على عقود
شرائها لم تعمل على تسجيلها وحتفيظها من أجل تثمينها وحمايتها من النزاعات املستقبلية كمقر اجلماعة وسبعة
منازل سكنية.

3 .3اختالالت في مسك سجل املمتلكات
يالحظ أن مسك سجل احملتويات تشوبه عدة اختالالت من أهمها :
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— —يحمل هذا السجل عبارة «غير مستوفي» بسبب عدم استكمال العديد من اإلجراءات املتعلقة بتوفير وثائق
التملك وإجراءات التسجيل والتحفيظ ،وبالرغم من ذلك فإن اجلماعة لم تسع إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح
هذا الوضع ؛
— —عدم حتديد طبيعة مصدر جل األمالك حيث يتم االكتفاء بعبارة «التصرف» مما يجعل مصدرها غامضا في غياب
وثائق امللكية ؛
— —عدم إحلاق العديد من األمالك العامة اجلماعية بسجل املمتلكات كالشوارع واألزقة والساحات والطرق ....
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ اإلجراءات التالية :
— —توفير املوارد البشرية الكافية واملكونة في ميدان املمتلكات بالشكل الذي يساعد على ضبط امللفات
واملساطر املتبعة؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية من أجل إجناز السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية العقارات التي
تستغلها اجلماعة والعمل على حتفيظها حلمايتها من النزاعات املستقبلية ؛
— —إجناز سجل للممتلكات تتوفر فيه الشروط القانونية وتضمينه جلميع املعطيات املتعلقة مبصادر جل
املمتلكات التي تتصرف فيها اجلماعة.

خامسا .تدبير مجال التعمير
1 .1اختالالت على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية واجملموعات السكنية
تغطي اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث مساحة إجمالية قدرها  11.300هكتار .وقد لوحظ بأن اجملال العمراني
للجماعة عرف تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة خصوصا في القطاع السياحي نظرا للترخيص باالستثناء جملموعة
من املشاريع السياحية والسكنية ،حيث تتوفر اجلماعة على العديد من دور للضيافة وما يقرب من ثمان جتزئات و
مجموعات سكنية .وقد مكنت مراقبة إحداث هذه التجزئات العقارية واملشاريع السياحية ،من تسجيل مجموعة من
املالحظات.
فقد تبني من خالل املعاينة امليدانية وفحص مختلف امللفات املتعلقة بتجزئات «سيدي عبد اهلل غياث  1و 2وجتزئة
الكرم» التي تقع داخل نطاق تطبيق تصميم التهيئة ،و التي يجب أن يخضع الترخيص بإحداثها للمساطر القانونية
املتعلقة بإحداث التجزئات العقارية املنصوص عليها بالقانون رقم  ،25.90وكذا ملقتضيات القانون رقم  12.90املتعلق
بالتعمير ،ما يلي:
عدم احتواء ملف إحداث التجزئات على امللفات التقنية املتعلقة بأشغال إعداد التجزئات
لوحظ بأن اجلماعة القروية سمحت ألصحاب املشاريع بالبناء دون إجبارهم على تقدمي طلبات إحداث التجزئات للمصالح
اجلماعية .ذلك أن اجلماعة لم تتوصل بالوثائق القانونية املنصوص عليها باملادة الرابعة من القانون رقم  25-90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،من قبيل امللف التقني ومختلف التصاميم املتعلقة
بتموقع التجزئات والتصاميم الهندسية املتعلقة بقنوات الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب مصادق عليها من
طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،وكذا التصاميم الهندسية املصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية ،وكذا
مختلف الشواهد املفروضة على أصحاب املشاريع مبوجب القانون.
عدم تتبع أشغال التهيئة من قبل القسم التقني للجماعة
نتيجة لغياب امللف التقني الذي يضم مختلف الوثائق والدراسات التقنية املتعلقة مبختلف الشبكات من طرقات
وشبكة الكهرباء واملاء وكذا التجهيزات العمومية التي تثقل العقار ،فإن اجلماعة ال تقوم بتتبع أشغال التهيئة ،وبالتالي
فإنها تبقى غير مؤهلة الستالم أشغال التهيئة التي تقوم بها الشركة صاحبة املشروع حاليا ،مما يتنافى ومقتضيات
القانون رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،والتي تؤكد على أن اجلماعة هي
املسؤولة عن استالم أشغال التهيئة بتجزئة معينة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن عدم فرض مسطرة التجزئة على املنعش
العقاري من قبل اجلماعة لم ميكن هذه األخيرة ،كما تشير إلى ذلك مقتضيات املادة  29من القانون السالف الذكر من
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فرض التزام على املنعش العقاري يفوت مبوجبه باجملان لفائدة اجلماعة كل الطرق والشبكات واملساحات التي تثقل العقار
اجملزئ ،هذا التفويت الذي يجب أن يدون مبحضر يجب قيده بإسم اجلماعة في الصك العقاري األصلي للعقار موضوع
التجزئة.

2 .2اختالالت على مستوى إحداث بعض اجملموعات السكنية
رخصت اجلماعة القروية سيدي عبد اهلل غياث بإحداث مجموعتني سكنيتني ما بني ستني  2010و  ،2013وقد لوحظ من
خالل فحص ملفي ترخيصهما ما يلي:
منح اجلماعة لرخص البناء في غياب امللفات التقنية املتعلقة بأشغال جتهيز التجزئة التي ستقام
عليها اجملموعة السكنية.
لوحظ من خالل فحص ملفات طلبات احلصول على الترخيص بإحداث اجملموعات السكنية باجلماعة ،بأن هذه األخيرة
اكتفت بفرض مسطرة إحداث أبنية دون أن تفرض مسطرة إحداث التجزئة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  57من القانون
رقم  25-90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تنص على أن األحكام املقررة في
الباب األول ،من نفس القانون ،املتعلقة بالتجزئات العقارية تسري على اجملموعات السكنية .وقد انعكس عدم فرض
هذه املسطرة سلبا على مداخيل اجلماعة ،حيث لم تفرض هذه األخيرة الرسم املفروض على جتزئة األراضي إلى قطع.
ويتعلق األمر باجملموعة السكنية املرخصة مبوجب رخصة بناء حتت عدد  2010 /125لصاحبتها شركة « ما » و باجملموعة
السكنية املستفيدة من رخصة البناء عدد .04/2013
استالم أشغال إعداد التجزئات السكنية وعدم القيام بالتسلم النهائي لألشغال الذي ميكن من إعمال
مسطرة إحلاق مختلف االرتفاقات بامللك العام اجلماعي
لوحظ من خالل فحص ملفات بعض التجزئات العقارية أن اجلماعة متنح شهادة االستالم املؤقت ألشغال اإلعداد إال أنها
التقوم بالتسلم النهائي ألشغال التجهيز بعد مرور سنة على عملية التسلم املؤقت من أجل التحقق من أن الطرق
و مختلف الشبكات اليشوبها أي عيب ،وأصدار شهادة بذلك يتم على إثرها إحلاق الطرق ومختلف الشبكات باألمالك
العامة للجماعة بناء على محضر يتم تقييده باسمها في الصك العقاري األصلي للعقار مجانا بطلب منها ,وذلك
طبقا ملقتضيات املادة  52املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات و املواد  72و  82و  92من
القانون سالف الذ كر.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
— —الرفع من وتيرة إجناز املرافق العامة اجلماعية احملددة بتصميم التهيئة املتعلق باجلماعة ؛
— —عدم منح التراخيص بإحداث التجزئات في حالة عدم تقدمي امللفات التقنية املتعلقة بأشغال التجهيز ؛
— —احلرص ،قبل منح الترخيص بإحداث جتزئة معينة ،على األخذ بعني االعتبار برأي القسم التقني بخصوص
امللف التقني للتجزئة من تصاميم هندسية متعلقة بقنوات الصرف الصحي واملاء الصالح للشرب وكذا
التصاميم الهندسية املصادق عليه من طرف اللجنة الطرقية.
— —احلرص على فرض اتباع مسطرة إحداث التجزئة بالنسبة للمجموعات السكنية وعدم منح رخص البناء
على أراضي عارية غير مجهزة مبختلف الشبكات ؛
— —العمل على التسلم النهائي ألشغال التجزئات السكنية من أجل التمكن من إحلاق مختلف اإلرتفاقات
بامللك العام اجلماعي.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي عبد اهلل غياث
(نص مقتضب)
()...

أوال .تقييم املشاريع االستثمارية
1 .1املاء الشروب
تركيز كل مجهودات اجلماعة االستثمارية في توفير املاء الشروب لساكنة الدواوير التابعة لتراب اجلماعة
إن اجلماعة تنفق ميزانيتها حسب ما هو مبرمج في مخططها التنموي ،وقد مت التركيز على املاء واملسالك الطرقية
والكهرباء ،باعتبارها أولويات لدى الساكنة ،كما أن اجمللس اهتم مبجاالت أخرى كتهيئة املركز وإنشاء ساحات عمومية
وحتويل السوق األسبوعي واقتناء أرض خاصة به ،وهنا جتدر اإلشارة إلى أن أشغال تهيئة املركز وبعض ساحاته هي في
طور اإلجناز حاليا دون أن ننسى املشروع اخلاص بتعبيد الشبكة الطرقية للجماعة ،والذي سيتم إجنازه بعد احلصول على
قرض من صندوق التجهيز اجلماعي ،وكذا املصادقة على اتفاقيات الشراكة اخلاصة بنفس املشروع ما بني اجلماعة واجمللس
اإلقليمي للحوز وجهة مراكش تانسيفت احلوز واملديرية العامة للجماعات احمللية.
تسجيل تداخل بني اجلماعة ومتدخلني آخرين في عملية توفير املاء الشروب
ليس هناك تداخل ،بل تكامل مابني اجلماعة و «الفضاء اجلمعوي» بحكم أن اجلماعة ال ميكن أن تلبي كل رغبات الساكنة،
فما تقوم به اجلماعة وكذا الفضاء اجلمعوي يستند على وثائق يثبت ذلك ،دون أن ننسى أنه ميكن أن يكون إغفال لبعض
احملاضر؛ إال أن األعمال كلها منجزة على أرض الواقع ،وقد سبق للجماعة أن قدمت صورا ووثائقا تبني وتثبت ما أشرنا إليه،
كما أن اجلماعة وفي إطار إشراك اجملتمع املدني في كل عملياتها وتبعا ملا ينص عليه الدستور ،فإن تقنيي اجلماعة ال
يتدخلون في تسيير «الفضاء اجلمعوي» ،بل يقومون مبد يد املساعدة التقنية ،باخلصوص للجمعيات املنضوية حتت لوائه،
نظرا لعجز هذه األخيرة عن املتابعة التقنية لبعض مشاريعها التنموية.
أداء مبالغ مالية مهمة للمقاولة مقابل أشغال مت إجنازها من طرف متدخلني آخرين
إن أعمال تعميق اآلبار التي قامت بها اجلماعة من خالل املقاولة قد مت إجنازها تبعا للمحاضر التي سبق وأن قدمناها
جمللسكم املوقر ،أما فيما يخص طريقة العمل ،فقد مت عن طريق الشركة بتنسيق مع اجلمعيات والعمال ،وهذا ناجت عن
خوف اجلمعيات على آبارها من اإلتالف ومراعاة للجانب االقتصادي كذلك ،حيث أن اليد العاملة احمللية مؤهلة للقيام
بتلك األعمال ولديها جتربة في حفر اآلبار.)...( ،

2 .2املسالك الطرقية
تداخل بني اجلماعة و«الفضاء اجلمعوي» في عمليات إصالح املسالك
ليس هناك تداخل بل تكامل استجابة للمطالب املتعددة للساكنة في إطار شراكة الفضاء مع جمعيات اجملتمع املدني،
كما أن كل العمليات تتم مبساعدة تقنيي اجلماعة نظرا لقلة خبرة اجلمعيات في اجملال التقني ،مع احلرص على عدم
التدخل في تسيير «الفضاء اجلمعوي».
غياب محاضر تتبع أشغال إصالح املسالك من قبل «الفضاء اجلمعوي» باملقارنة مع املسالك التي مت
إصالحها من قبل اجلماعة
كل العمليات أجنزت ،ومحاضر تتبعها موجودة ،إال أنه مت إغفال إجناز بعض احملاضر؛ بحيث مت تقدمي بعض الصور مع
إشهادات خاصة باملقاولني أو اجلمعيات التي تثبت إجناز هذه املسالك الطرقية .
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ثانيا .تدبير املداخيل اجلماعية
1 .1كراء احملالت التجارية و السكنية
ضعف السومة الكرائية وعدم حتيينها في اآلجال القانونية
بعد تعديل القرار اجلبائي رقم  1واملصادق عليه بتاريخ  23أبريل  ،2004متت الزيادة في السومة الكرائية للمحالت التجارية
من رقم  1إلى  29لتصل إلى مبلغ  70درهم عوض  50درهم ،و متت كذلك الزيادة في السومة الكرائية للمحالت السكنية،
لتصبح بقيمة  150درهم عوض  50درهم ،بالنسبة لتلك املرقمة من  1إلى ،5ومببلغ  200درهم ،بالنسبة لتلك املرقمة
من  6إلى .)...( 7
أما فيما يخص محالت اجلزارة من  1إلى  ،24فان اجملالس السابقة كانت تعتبر هذه احملالت مرافق خاصة باجملزرة دون اتخاذ
أي إجراء ،ونظرا لكون اجملزرة تكون حتت إشراف اجلماعة ،وبعد عملية الكراء للغير بادرت اجلماعة إلى أخذ  20درهم كواجب
كراء لكل بسط ،وسنعمل على حتيني القرار اجلبائي وإدراج سومة كرائية جديدة مع استدعاء جميع املستفيدين ﻹبرام
عقود الكراء معهم بناءا على الشروط اجلاري بها العمل.
استخالص الرسم على احتالل امللك العام للجماعة املتعلق باحملالت التجارية املكتراة للغير
عملت اجلماعة على إصدار قرارات االحتالل املؤقت بتاريخ  2003/10/28في الدورة العادية لشهر أكتوبر ،كما ستعمل
اجلماعة على استدعاء املستفيدين وإبرام عقود الكراء معهم حتى يتأتى لها الزيادة في الكراء كلما دعت الضرورة لذلك
طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

2 .2الرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية
ضعف املداخيل احملصلة من الرسم
قد جتد مصلحة تنمية املوارد املالية صعوبة في احلصول على املعلومات من طرف أرباب دور الضيافة .لهذا عملت على
إحصاء دور الضيافة التابعة لنفوذ تراب اجلماعة بتعاون مع مندوبية وزارة السياحة مبراكش ،حيث قامت مبراسلة هذه
األخيرة حتت عدد  82بتاريخ  10مارس  2011وعدد  299بتاريخ  27غشت  .2012كما متت مراسلة املصالح املتدخلة برسالة
عدد  263بتاريخ  18يونيه  2012من أجل دعم هذه اجلماعة باملعطيات املتوفرة لديها واخلاصة بتصريحات امللزمني حتى
تتمكن من القيام بالواجب وفرض الرسم بصورة تلقائية ،لكننا لم نتلق إال جواب مندوبية السياحة.
عدم تقدمي العديد من املؤسسات السياحية إلقراراتها
مت استدعاء جميع ممثلي دور الضيافة من أجل وضع إقراراتهم ،وذلك بواسطة عدة رسائل ما بني سنتي  2010و،)...( 2013
فلم يستجب حلد اآلن إال  ،8وسنعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية الضرورية ملواجهة هذا املشكل (.)...
عدم قيام اجلماعة مبمارسة حق املراقبة واالطالع
بتاريخ  22غشت  2011حتت عدد  233و 234و ،235مت استدعاء جميع املصالح املتدخلة من أجل تكوين جلنة مشتركة حول
مراقبة دور الضيافة ،وبتاريخ  16نونبر  2011حتت عدد  ،329مت مرة أخرى استدعاء هذه املصالح لنفس الغرض،غير أنه لم
يستجب أي أحد،و جتدر اإلشارة إلى أن مصالح اجلماعة قامت بخرجات استطالعية ،لكن لم نكن جند مخاطبني بأغلب
تلك اإلقامات ،وستتخذ اجلماعة اإلجراءات القانونية الالزمة.

3 .3تدبير سيارة اإلسعاف
ضعف املداخيل احملصلة من استعمال سيارة اإلسعاف بالرغم من استعمالها بشكل مكثف
فيما يخص هذه النقطة ،جتدر اإلشارة إلى أن استخالص املداخيل الناجتة عن استعمال سيارة اإلسعاف يتأثر مبجموعة
من العوامل ،منها أن هناك من ميتنع عن األداء إما لظروفه االقتصادية أو بدعوى أن السيارة ملك للعموم ويجب االستفادة
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من خدماتها مجانا ،وأحيانا تقوم بنقل األشخاص اخملتلني عقليا إلى املستشفى دون أن يتم متثيلهم من طرف شخص
معني لكي تتم مطالبته باألداء ،وفي بعض احلاالت تقوم بنقل ضحايا حوادث السير إلى مستودع األموات دون مقابل من
جهة معينة ،ناهيك عن تدخلها في بعض احلوادث اإلقليمية التي تستدعي أكثر من سيارة إسعاف كحادثة «تيشكا»
مثال ،وجند أيضا استعمالها في أغلب التظاهرات التي تنظم على املستوى اإلقليمي سواء كانت رياضية أو فنية ،حيث
يتم استدعاء السائق من لدن السلطات احمللية ،كما أنها تشارك في حمالت التلقيح املتنقلة عبر الدواويير.
استهالك مفرط للوقود من قبل سيارة اإلسعاف في غياب املداخيل
هذا ناجت عن املالحظات الواردة في النقطة أعاله اخلاصة بتدبير سيارة اإلسعاف.
عدم مسك سائق سيارة اإلسعاف لسجل تتبع استعمال السيارة
بالفعل لم يتم سابقا مسك أي سجل لتتبع استعمال السيارة من طرف السائق ،غير أن املعطيات املدونة بسجل وكيل
املداخيل تكون مبنية على تصريحات السائق ،فهو الذي يزود وكيل املداخيل بكافة املعطيات املتعلقة بطلب اخلدمة
واملسافة املقطوعة واالجتاه الذي سارت إليه ،وستعمل اجلماعة على مسك سائق السيارة لدفتر السير.

4 .4تدبير مرفق املاء الشروب
عدم أداء العديد من املستفيدين للضمان املؤقت
طبقا للفصل الواحد والعشرون من القرار اجلبائي الذي ينص على ضرورة وضع مبلغ قصد الضمان قدره  125درهم
بصندوق قابض اجلماعة من أجل االستفادة من التزود باملاء ،إال أنه باالطالع على اجلدول وبعد تفحص املستندات املتوفرة
لدى اجلماعة ،تبني أن وكالء املداخيل املتعاقبني على هذه املصلحة كانوا يستخلصون مبلغ الضمان بناءا على عقود
التزامية مشيرين لرقم توصيل األداء ،إال أنه لم يتم اإلشارة للبعض الوارد في اجلدول بسبب السهو ،وبعد القيام ببعض
األبحاث عثرنا على الئحتني بأسماء املستفيدين حتمل أرقام التواصيل املؤداة واملدفوعة إلى قباضة «ايت اورير» وعددهم
16عن سنة  2002و 2003مستخلصة بتاريخ .2003/08/04
وفي هذا الصدد أشير أن وكالة املداخيل ال ميكن لها أن حتتفظ بااللتزام الغير املؤدى عنه ،وكل التزام مت االحتفاظ به إال ومت
األداء عنه ،فكل ما هنالك وكما سبق اإلشارة إليه ،أن الوكالء كانوا في بعض األحيان يغفلون عن اإلشارة إلى رقم توصيل
األداء ،والدليل على ذلك القائمتني التي مت العثور عليهما ضمن مستندات اجلماعة .وإضافة إلى ذلك ،فقد مت العثور على
جدول أخر يضم  17مستفيدا عن سنة  2000و ،2001وكذا بعض اجلداول األخرى عن سنوات  2004و)...( .2005
ولقد مت استدعاء بعض املستفيدين من أجل تزويد اجلماعة بتواصيل األداء الغير املشار إليها في التزاماتهم ،حيث توصلنا
ببعضها والبعض اآلخر جله لم يتم احلفاظ عليها ،وقد سبق أن سلمنا وثائق تثبت ذلك.
ارتفاع الباقي استخالصه بخصوص استهالك املاء الشروب
لقد راسلت اجلماعة جميع املستهلكني الواردة أسمائهم في الالئحة ( )...عن طريق السلطة احمللية حتت عدد 2005/202
مؤرخة في  ،2005/08/09التي لها احلق في التدخل قصد إرغام املنخرطني ألداء ما بذمتهم ،والبالغ عددهم آنذاك 166
مستهلك ومع مرور األيام ارتفع العدد إلى  ،349مما دفع اجلماعة إلى حتديد جدول مت إرساله إلى قابض قباضة «ايت اورير»،
وقد سبق أن مت تسليم وثائق في هذا الصدد ،كما أن اجلماعة ستتخذ اإلجراءات القانونية الستخالص متأخرات استهالك
املاء الشروب.

5 .5تدبيـر اجملزرة اجلماعية
بخصوص تدبير اجملزرة اجلماعية تعمل املصالح اجلماعية على إصالح ما ميكن إصالحه كلما دعت الضرورة لذلك ،مع
مراسلة املكتري ،آخرها كان بتاريخ  4أبريل  2013حتت عدد  ،219قصد اإللتزام بشروط دفتر التحمالت ،وجتدر اإلشارة إلى
أن اجلماعة تتخوف من عدم استجابة املكتري لكل شروط دفتر التحمالت وخصوصا ما يتعلق باستهالك املاء املستعمل
باجملزرة.
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6 .6تدبيـر املقالع
استغالل إحدى الشركات ملقلع مواد البناء بدون التصريح لدى اجلماعة ومن دون أداء الواجبات القانونية
بخصوص الشركة املسماة « ،»E.D.G.Sفإن املصلحة اجلبائية توصلت بإقرارات ورخص تتعلق بالكميات املستخرجة من
«واد اغمات» ،واملرخص بها من طرف وكالة احلوض املائي من سنة  2009إلى سنة  2012مع أداء جميع الواجبات القانونية
حسب الرخص املسلمة من طرف وكالة احلوض املائي.
عدم اتخاذ اجلماعة ألي إجراء قانوني اجتاه الشركة املعنية من أجل احترام التزاماتها القانونية
فيما يخص املالحظة املتعلقة بعدم اتخاذ اجلماعة ألي إجراء قانوني اجتاه الشركة املسماة « ،»E.D.G.Sفقد عملت
املصلحة اجلبائية على توجيه عدة مراسالت في هذا الشأن جلميع اجلهات املعنية من أجل إيقافها إلى حني تسوية
وضعيتها اإلدارية واملالية اجتاه اجلماعة ،مع إرسال إشعارات عن طريق البريد املضمون إلى املقر االجتماعي للشركة
املعنية قصد إيداع إقراراتها وأداء الواجبات القانونية تبعا للقانون .47.06
()...
عدم ضبط وتفعيل اجلماعة ملسطرة املراقبة واالطالع
من خالل املالحظة املتعلقة بعدم ضبط وتفعيل اجلماعة ملساطر املراقبة واالطالع املوجهة من طرف اجمللس اجلهوي
للحسابات ،فإن املصلحة اجلبائية لهذه اجلماعة تعمل دائما مع اللجنة اإلقليمية على دراسة جميع املشاكل املتعلقة
بالشركة املعنية ،ومن بينها مشكل إجناز محاضر تخص املراقبة.
استغالل بعض الشركات للمقالع من دون اإلدالء بالتراخيص اخملولة من طرف وكالة احلوض املائي
بخصوص هذه املالحظة ،فان القانون اجلبائي رقم  ،47.06وخاصة املادة  91تفرض الرسم على املستغل املرخص له ،كما
أن املادة  96تنص على أداء مبلغ الرسم تلقائيا قبل الشهر املوالي لكل ربع سنة ،إال أن املشكل الذي يبقى مطروحا هو
أن الرخص ال تسلم للشركات من طرف وكالة احلوض املائي إال في نهاية السنة تقريبا ،وحتى ال تضيع حقوق اجلماعة
نكتفي باستخالص الرسم بناءا على اإلقرار املعد لهذا الغرض ،وفي نهاية السنة نتوصل بالرخص عن طريق السلم
اإلداري أو عن طريق سحبها من الوكالة أو من طرف أرباب الشركات ،وفي األخير تتم تسوية امللفات.
جتاوز الشركات للكميات املرخص باستخراجها
قد مت اجناز احملاضر املتعلقة بالكميات لعدة مرات من طرف اللجنة اإلقليمية ،لكن يصعب فرض الرسم بدون احلصول
على الرخص من طرف وكالة احلوض املائي ،والتي حتدد الكميات املسموح بها ،وذلك بناء على املادة  91من القانون اجلبائي
رقم  ،47.06وستعمل اجلماعة على تبليغ أرباب الشركات عن طريق البريد املضمون باملبالغ الباقي استخالصها ألجل
التصفية وأداء الواجبات القانونية بناءا على املادة  155املتعلقة باملسطرة العادية لتصحيح قيمة الرسوم طبقا للقانون
رقم .47.06

ثالثا .تدبير املصاريف
1 .1تدبيـر الوقود والزيوت وقطع الغيار
عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية
يرجع ذلك باألساس إلى عدم توفر اجلماعة على مخزن للوقود ،وعليه يتم التعامل مع صاحب محطة الوقود مسبقا
بسندات عادية كلما احتاجت إحدى آليات اجلماعة إلى الوقود حتى تستهلك الكمية احملددة في سند الطلب ،وبعد ذلك
يتم صرف احلوالة .أما فيما يخص شراء قطاع الغيار وإصالح اآلليات التابعة للجماعة ،فان اجلماعة تعرف عدة إكراهات
متمثلة باخلصوص في محدودية آلياتها ،حيت أن حظيرة السيارات باجلماعة ال تتوفر سوى على شاحنة واحدة وسيارة
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

175

نفعية واحدة وسيارة إسعاف واحدة وسيارة مصلحة واحدة ،)...( .وكلما تعطلت إحدى هذه اآلليات نضطر إلى اتخاذ
جميع التدابير قصد إصالحها في احلني للحاجة امللحة لها ،كما أنه ال ميكن معرفة األعطاب التي ميكن أن تتعرض لها
هذه اآلليات خالل السنة ،ويبقى بالتالي من الصعب إدراك نوع وكمية قطع الغيار الالزمة .علما أن اجلماعة ال تتوفر على
مرأب وميكانيكي متخصص.
اللجوء إلى نفس املمون القتناء قطع الغيار وإصالح اآلليات والشاحنات
إن إكراهات الواقع املتمثلة في تلبية خدمات اجلماعة بواسطة اآلليات التابعة لها ،)...( ،وكذا عدم معرفة نوع األعطاب
التي قد تتعرض لها هذه اآلليات ،هو ما يجعل اجلماعة مضطرة لتنفيذ اإلصالح بسرعة من أجل تلبية رغبات الساكنة
من خدمة هذه اآلليات ،وبالتالي اللجوء إلى نفس املمون .وستعمل اجلماعة مستقبال على تطبيق مبدأ املنافسة.

2 .2تدبير أدوات ومعدات املكتب
عدم احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية
إن اجلماعة تعمد إلى أخذ الكميات الالزمة من أدوات ومعدات املكتب جلميع مصاحلها ( ،).....كلما احتاجت مصاحلها إلى
ذلك ،وتقوم بعد ذلك بتسوية الوضعية املالية مع املمون ،هذا من جهة ،أما من جهة أخرى ،فقد وجدنا صعوبات كثير ة
في التعامل مع املكتبات ،حيت أن معظمهم يرفضون التعامل مع اجلماعة ويطلبون تسوية الوضعية املالية أوال قبل
تسليم األدوات واملعدات ،وهذا سبب رئيسي في عدم إعمال املنافسة ،وسنعمل على اتخاذ التدابير الالزمة حتى يتسنى
توريد جميع الطلبات الكافية لنصف سنة من أدوات ومعدات التدبير وتوزيعها على رؤساء املصالح حسب احتياجاتهم.
عدم تطابق الكميات الواردة بسندات الطلب مع الكميات املتوصل بها من قبل املمون
يرجع الفرق احلاصل ما بني كمية بعض املقتنيات في سند الطلب والكمية بوصوالت التسليم إلى تعويض هذا الفرق
بتوريدات أخرى ،حيت أننا نضطر بعض األحيان إلى استبدال هذا الفرق بلوازم العتاد املعلوماتي  ،)...(،وذلك لتوفر اجلماعة
على  16حاسوب و 16طابعة ،باإلضافة إلى  3آالت ناسخة ،مع العلم أن االعتمادات اخملصصة لهذه املستلزمات تبقى غير
كافية .وسنعمل على دراسة جميع املتطلبات من لوازم وأدوات املكتب ( )....وتخصيص ما يلزمه من اعتمادات.

3 .3تدبيـر العتاد الكهربائي الصغيـر
عدم مسك محاسبة مالية مضبوطة باخملزن اجلماعي بخصوص دخول وخروج واستعمال العتاد
الكهربائي
جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة تتكون من أكثر من  100دوار و كلها تتوفر على شبكة كهربائية وتبقى اإلصالحات واملقتنيات
من العتاد الكهربائي دون الطلبات املتزايدة لهذا املرفق ،بحيث ال يتم تغطية إال  % 30من حاجيات كل دوار من اإلنارة
العمومية .كما أن جميع املقتنيات الكهربائية توضع باخملزن قبل استعمالها ،إال أن العون املسؤول يغفل في بعض األحيان
عن تسجيلها في السجل اخملصص لذلك ،نظرا لعدم إملامه اجليد باللغة .كما يتم توزيع هذه املقتنيات الكهربائية
حسب األعطاب واخلصاص بتنسيق مع الكهربائي املسؤول عن اإلصالح واملستشار ممثل الدائرة الذي يشهد بتركيبها في
مكانها ،وستعمد اجلماعة فيما بعد إلى تكليف تقني خاص مبصلحة أدوات ومعدات التسيير (اخملزن واملستودع) والعمل
على تتبع اإلصالحات واملقتنيات.
توزيع املعدات الكهربائية على العديد من املستشارين اجلماعيني في غياب التفويض بذلك
يتم توزيع املعدات الكهربائية على جميع دواوير اجلماعة بالتساوي ،ويسهر املستشارون اجلماعيون على عمليات اإلصالح
(. )...وهذا يرجع باخلصوص إلى محاولة تغطية أكبر قدر ممكن من الدواوير التابعة للجماعة باملصابيح واملعدات الكهربائية.
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عدم تقدمي الكهربائي حملاضر سنوية باإلشغال املنجزة
()...
مت إغفال تقدمي محاضر منجزة بجميع التدخالت من طرف الكهربائي واملصلحة التقنية ،وكان يستعاض عنها بإشهادات
السادة املستشارين اجلماعيني ،وستعمل مصالح اجلماعة مستقبال على إجناز محاضر خاصة بهذه العملية موقعة من
طرف الكهربائي والتقني.

رابعا .تدبير املمتلكات العقارية
1 .1تقصيـر في تنظيم وتدبير مصلحة املمتلكات
لقد عملت رئاسة اجلماعة في اآلونة األخيرة على إعادة هيكلة هذه املصلحة حتى تتمكن من الرفع من املردودية لكون
األطر املتعاقبة على هذه املصلحة ينقصهم التكوين في هذا امليدان .وسنعمل على تدبير هذه املصلحة تدبيرا معقلنا
بهدف حتيني جميع امللفات العالقة املتعلقة باملمتلكات اجلماعية.

2 .2عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية بسبب غياب سندات ووثائق امللكية
لم تتمكن اجلماعة من القيام بتحفيظ ممتلكاتها نظرا لغياب وثائق وسندات امللكية ،وفي هذا اإلطار قامت اجلماعة
باتخاذ بعض التدابير إلقامة شهادتي االستمرار مللكية العقارين املقام عليهما مقر دار اجلماعة والسوق األسبوعي.)...( ،
وستعمل اجلماعة على إعداد وثائق التملك للملك املذكور ،وذلك باستدعاء الشهود إلثبات تصرف اجلماعة في العقار.مع
العلم أن هذا املشكل موروث منذ تأسيس اجلماعة.
كما أن اجلماعة قامت ببعض اإلجراءات التي تتعلق بطلبات استخراج الصكوك العقارية للعقود والهبات املوهوبة لها
من الصكوك العقارية األصلية للعقارات املتواجدة بتجزئتي «إ» و «س ع غ» وقد مت ،في هذا الصدد ،مراسلة السيد احملافظ
على األمالك العقارية والرهون باحلوز حتت عدد  470إلى  474بتاريخ .2013/06/27

3 .3اختالالت في طريقة مسك سجل املمتلكات
قامت اجلماعة مبجموعة من التدابير قصد توفير الوثائق الضرورية ملمتلكاتها ،وذلك على النحو التالي:
— —أعدت بتاريخ ،1999/02/11شهادتان إداريتان إلقامة استمرار امللكية للعقارين اخملصصني للسوق األسبوعي ودار
اجلماعة املتواجدين مبركز اجلماعة ،وقد تعذر عليها استكمال هذه املسطرة بسبب إمتناع الشهود على اإلدالء
بشهادتهم حول املوضوع.
— —إثر ذلك وجهت اجلماعة كتابا إلى السيد «ل.ا» ومن معه بشأن إثبات امللكية ،الدعائهم متلك العقار املتواجد فوقه
السوق األسبوعي ،إال أن اجلماعة لم تتوصل برد حول هذه املراسلة.
— —فيما يخص عدم تسجيل األمالك العامة بسجل املمتلكات ونخص بالذكر الساحات واألزقة والشوارع والطرق،
ستلجأ اجلماعة إلى إحلاق هذه األمالك فور توصل املصلحة مبحاضر التسليم النهائي اخلاص بالتجزئات.
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خامسا .تدبيـر مجال التعمير
()...

1 .1اختالالت على مستوى إحداث بعض التجزئات العقارية واجملموعات السكنية
عدم احتواء ملف إحداث التجزئات على امللفات التقنية املتعلقة بأشغال إعداد التجزئات
ويتعلق األمر بتجزئتي «س ع غ»  1و ،2وجتزئة «ك» ،).....( ،وفي هذا اإلطار فإن اجلماعة وقبل ترخيصها لهذه التجزئات،
تتوصل بامللف التقني اخلاص بكل جتزئة ،وتقوم املصلحة التقنية باجلماعة بإرسال نسخة منه إلى املصالح اخلارجية
املعنية قصد إبداء الرأي ،إضافة إلى الوثائق القانونية املنصوص عليها في املادة  4من القانون رقم  25-90املتعلق
بالتجزئات العقاريـة واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،عالوة على ذلك يتعني حتفيظ األرض املراد جتزئتها طبقا
للمادة  5من القانون . 25-90
عدم تتبع أشغال التهيئة من قبل القسم التقني باجلماعة
تقوم اجلماعة وقبل إعالن التسلم املؤقت لكل جتزئة مبطالبة صاحب املشروع باإلدالء بشواهد متعددة (.)...
وجتدر اإلشارة إلى أن جتزئة «ك» وحدها متوفرة على شهادة التسلم املؤقت ،أما جتزئتي «س ع غ»  1و ،2فان أشغال التجهيز
الزالت سارية ولم تنته بعد .وطبقا للمادة  17من القانون  ،25-90فان صاحب التجزئة ملزم بأن يعني مهندسا مختصا
بوصفه منسقا ملهمة اجناز األشغال على أفضل وجه.

2 .2اختالالت على مستوى إحداث اجملموعات السكنية
منح اجلماعة لرخص البناء على أراض عارية غير مجهزة مبختلف الشبكات دون إتباع مسطرة إحداث
التجزئة
( )...إن هذه املشاريع تقع مبناطق خارج نطاق تصميم التهيئة ،وقد صودق عليها من طرف جلنة االستثناءات ،لكونها
تقع فوق أراضي ذات طبيعة فالحية ،لهذه األسباب أحيلت على اللجنة املذكورة قصد املصادقة ،ولم يتم ،بذلك ،فرض
مسطرة إحداث التجزئة عليها.
وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة تستفيد من هبة قدرها  20.00,00درهم لكل فيال ،مت تقريرها من طرف جلنة االستثناءات.
استالم أشغال إعداد التجزئات السكنية دون إعمال مسطرة إحلاق االرتفاقات التابعة لها بامللك اجلماعي
إن اجلماعة ال تقوم بتسليم صاحب التجزئة التسليم النهائي إال بعد التزام هذا األخير بتسليم جميع ارتفاقات التجزئة
إلى اجلماعة ،بعد ذلك يتم حترير احملضر املتعلق بإحلاق طرق التجزئة وشبكة املاء والكهرباء والساحات غير املبنية املغروسة
باألمالك العامة للجماعة ،وذلك طبقا للمادة  29من القانون رقم  .25-90وستعمل اجلماعة مستقبال على تطبيق هذه
املادة على جتزئتي «س ع غ» 1و 2وعلى باقي التجزئات املستقبلية.
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اجمللس اجلهوي للحسابات
بأكادير

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

179

إقليم تزنيت
أحدث إقليم تيزنيت سنة  1975وينتمي إلى جهة سوس ماسة حيث ميتد على مساحة تقدر ب  5.062كلم .2و حسب
اإلحصاء العام للسكان والسكنى ،فقد بلغ عدد سكان اإلقليم سنة  2004ما مجموعه  217.050نسمة.
يتكون اإلقليم ،حسب التقسيم اإلداري من باشوية تيزنيت ( 04ملحقات إدارية) وباشوية تافراوت وثالثة دوائر ،تيزنيت (3
قيادات) ،تافراوت ( 3قيادات) ،أنزي ( 5قيادات) .حسب التقسيم اجلماعي يضم اإلقليم  25جماعة منها بلديتان و 23جماعة
قروية.
بلغ مجموع مداخيل اجمللس اإلقليمي لسنة  2012حوالي  139مليون درهم ،ويالحظ ارتفاع مهم للفائض اإلجمالي ،حيث
أن الفائض املسجل سنة  ،2008لم يتجاوز  41مليون درهم ،في حني بلغ  86مليون درهم خالل سنة .2012

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اإلقليمي:

أوال .مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة والتنظيم اإلداري
1 .1غياب مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
لقد أوكل املشرع ،من خالل املادة  36من القانون رقم  79.00بتاريخ  03أكتوبر  2002املتعلق بتنظيم األقاليم والعماالت،
دراسة مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعات احمللية إلى اجملالس اجلماعية واعتبره من االختصاصات
الذاتية لهذه اجملالس ،كما أقرنت املادة املذكورة التصويت على مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بضرورة
موافقته لتوجهات وأهداف اخملطط الوطني .وخالفا للمقتضيات املذكورة ،لم يقم اجمللس اإلقليمي لتزنيت بتسطير
مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،يكون الهدف منه حتديد برنامج جتهيز هذه اجلماعة احمللية في حدود وسائلها
اخلاصة والوسائل املوضوعة رهن إشارتها ،باإلضافة إلى اقتراح األعمال الواجب إجنازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة أو
الهيئات العمومية أو اجلماعات احمللية األخرى.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة إجناز مخطط للتنمية يضع رؤية استراتيجية لتدبير الشأن احمللي ،تكون مبنية على برامج وخطط
موضوعة ،اعتمادا على دراسات محكمة اإلجناز لتحديد حاجيات ساكنة اإلقليم من البنيات التحتية ومن
مختلف التجهيزات واملرافق الضرورية ؛
— —حتديد سبل تلبية هذه احلاجيات عبر توفير وتوظيف عقالني للموارد املالية والبشرية الالزمة انطالقا من
املوارد الذاتية لإلقليم واملوارد التي ميكن أن تنتج عن اتفاقيات التعاون والشراكة املبرمة مع اإلدارات والهيئات
العمومية واجلماعات احمللية األخرى.

2 .2تركيز املهام لدى رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبة
لوحظ أن مهام مختلفة ومتداخلة يتم تركيزها بني يدي رئيس مصلحة امليزانية واحملاسبة .كما أن مسطرة صرف نفقة
القتناء أدوات أو معدات غالبا ما يقوم بها نفس املوظف أو املصلحة بكل مراحلها ،انطالقا من حترير طلبات الشراء
وطلب عروض املمونني إلى تسلم املشتريات مت تسجيلها في سجالت اجلرد فتخزينها أو توزيعها .وهو ما يتعارض مع
مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام مراقبة داخلية على املساطر اإلدارية ،يراعي اختالف املصالح املتدخلة في
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كل مرحلة من مراحل املسطرة اإلدارية بشكل يضمن التحقق من صحة األعمال واملعلومات الناجتة عن إجناز املرحلة أو
املراحل التي سبقتها.
تبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على فصل املهام املترابطة وعدم إسنادها إلى نفس املصلحة
وإرساء نظام للمراقبة الداخلية.

ثانيا .تدبير املداخيل
من خالل مراقبة تدبير مداخيل إقليم تزنيت ،مت تسجيل مجموعة من املالحظات تخص باألساس عمل وكالة املداخيل،
باإلضافة إلى مالحظات تخص استخالص املداخيل املتعلقة بالرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات
اخلاضعة للفحص التقني.

1 .1عدم مسك وكيل املداخيل لسجالت محاسبة وكالة املداخيل
مت إحداث وكالة املداخيل بإقليم تزنيت ،الستخالص الرسم املفروض على رخص السياقة والرسم املفروض على السيارات
اخلاضعة للمراقبة التقنية  ،مبوجب القرار رقم  F/ 6451الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ  14نونبر ،2008ومت تعيني وكيل
للمداخيل (موظف من درجة متصرف مساعد) مبوجب قرار وزير الداخلية رقم  6315الصادر بتاريخ  3ديسمبر .2008
وقد أظهرت عملية املراقبة  ،أن وكيل املداخيل ال يقوم مبسك جل السجالت احملاسبية املنصوص عليها في النصوص
املنظمة لعمل وكالة املداخيل ،والسيما املرسوم رقم  2.76.576بتاريخ  30شتنبر  1976وكذا املرسوم رقم 2.09.441
بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها الذين نصا على وجوب مسك وكيل املداخيل حملاسبة
استعمال التذاكر وغيرها من القيم ومحاسبة املبالغ التي يقوم باستخالصها .كما أن تعليمة وزير املالية حول تسيير
وكاالت النفقات واملداخيل التابعة للدولة الصادرة بتاريخ  26مارس  1969نصت على مسك مجموعة من سجالت
احملاسبة؛ كسجل الصندوق الذي يخول تتبع املداخيل املستخلصة وكذلك وضعية صندوق وكالة املداخيل ،باإلضافة إلى
سجل احملاسب والوكيل الذي ميكن من معرفة وتتبع املداخيل املدفوعة إلى احملاسب العمومي ومبالغ القيم والشيات
املستلمة منه.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة مسك السجالت املشار إليها أعاله وتقييد جميع عمليات االستخالص
بها مما يسهل مهمة وكيل املداخيل وكذا مهمة املراقبة البعدية التي يقوم بها كل من اآلمر بالصرف واحملاسب
العمومي.

2 .2عدم احترام وكيل املداخيل لسقف الصندوق وآلجال الدفع
مت مبوجب الفصل الثاني من قرار إحداث وكالة املداخيل ،حتديد املبلغ األقصى املمكن تخزينه في صندوق وكيل املداخيل
في ألف درهم .غير أنه ،ومن خالل مراقبة بيانات دفع املبالغ املستخلصة إلى احملاسب العمومي خالل السنوات 2010
و ، 2011تبني أن هذا السقف ال يتم احترامه؛ إذ أنه جتاوز في بعض األحيان مبلغ  60.000,00درهم.
من جهة أخرى ،لوحظ أن عمليات دفع املداخيل احملصلة إلى احملاسب العمومي ال تتم بشكل منتظم ،مما يؤدي إلى تراكم
الرسوم املستخلصة لدى وكالة املداخيل ،خالفا ملا ينص عليه الفصل الثاني من قرار إحداث وكالة املداخيل السالف
الذكر ،الذي يقضي بضرورة دفع املداخيل احملصلة من طرف وكالة املداخيل إلى احملاسب العمومي كل خمسة أيام.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات ،املصالح اإلقليمية ،بالعمل على وضع طريقة فعالة ومالئمة لتسيير
مخزون الشيات يهدف إلى حتديد الفترات التي يكثر فيها الطلب ويسهل عملية الدفع ،في احترام تام للمقتضيات
التنظيمية في هذا اجملال.
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3 .3عدم توفير الشيات بشكل منتظم
تبني من خالل تصريح وكيل املداخيل أن عمليات التحصيل املتعلقة بالرسم املفروض على رخص السياقة تتم وفق
وضعية مخزون الطوابع لدى الهيئة املكلفة بتسليم رخص السياقة ،وليس وفق مقتضيات املادة  102من القانون رقم
 47-06اخلاص باجلبايات احمللية ،التي تنص على أنه« :تقوم الهيئة املكلفة بتسليم رخصة السياقة ومتديد صالحيتها
إلى صنف آخر  ،بتحصيل مبلغ الرسم ،وتدفعه كل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل العمالة أو اإلقليم قبل انصرام
الشهر الذي يلي كل ربع سنة».
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على توفير الشيات بشكل منتظم لدى مصلحة وكالة املداخيل
قصد تلبية جميع الطلبات في الوقت املناسب.

ثالثا .تدبير النفقات
متت مراقبة مجموعة من نفقات إقليم تزنيت التي أجنزت خالل السنوات املالية  2008و 2009و 2010و 2011و ،2012السيما
في الشق املتعلق مبشروعية وصدق العمليات املنجزة ،وكذا حقيقة اخلدمات املقدمة والتوريدات املسلمة واألشغال
املنجزة .وقد أسفرت عملية املراقبة عن املالحظات التالية:

1 .1اختالالت في طريقة إجناز سندات الطلب
تتم جميع مراحل عملية االقتناء بواسطة سندات الطلب من طرف مصلحة احملاسبة .فهي تتكلف بشكل حصري
بتسيير االعتمادات وباإلشهاد على اخلدمة املنجزة وعملية االستالم ،عوض إشهاد املصالح املستفيدة وهذا ما قد ينتج
عنه بعض اخملاطر من قبيل تسلم املواد قبل االلتزام وعدم مراقبة حقيقة اخلدمات واالقتصار على عدد محدود من
املوردين بصفة دائمة في مجمل املشتريات.
وقد أكد اآلمر بالصرف أن جميع عمليات االقتناء عن طريق سندات الطلب يتم فيها احترام مساطر التفويت ،من قبيل
مراسلة ثالثة موردين ،على األقل ،مما يوفر ظروف املنافسة املطلوبة ،غير أنه يالحظ في بعض احلاالت اختيار نفس املورد
بالنسبة للعديد من سندات الطلب وهذا راجع باألساس لكون العروض املالية للمورد كانت أقل.
وفي هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اللجوء إلى تقسيم املهام بني املصالح اإلقليمية عبر
وضع منهجية واضحة ،تروم تنفيذ النفقات املتعلقة بسندات الطلب وفق مساطر محددة ،تضمن إشراك املصالح
املستفيدة من التوريدات أثناء عملية حتديد احلاجيات وعملية االستالم.

2 .2اختالالت تشوب تدبير بعض الصفقات
من خالل اإلطالع على امللفات اخلاصة بالصفقات لوحظ ما يلي:
— —ال تقوم املصالح التقنية لإلقليم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات املزمع إجنازها ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة 87
من املرسوم رقم  2-06-388الذي يلزم صاحب املشروع بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي ينوي إجنازها خالل
السنة املالية وذلك قبل متم الثالثة أشهر األولى من السنة املالية املعنية ،على األقل ،في جريدة واحدة ذات انتشار
وطني وفي بوابة صفقات الدولة؛
— —من خالل اللقاءات التي متت مع مسؤولي مصلحة الصفقات ،تبني عدم قيامها بإلصاق إعالن نتائج فحص العروض
مبقر اإلقليم أو عند االقتضاء في املوقع اإللكتروني الذي استعمل لنشر اإلعالن ،خالفا ملقتضيات الفقرة األولى من
املادة  45من املرسوم رقم  2-06-388املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ،وكذا بعض املقتضيات
املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها ،الذي يلزمها بإلصاق إعالن هذه النتائج خالل  24ساعة من انتهاء أشغال جلنة العروض
مبقر اإلقليم وملدة ال تقل عن  15يوما؛
ال تقوم املصالح التقنية لإلقليم بإعداد التقارير اخلاصة بالصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم ،خالفا ملقتضيات
املادة  91من املرسوم رقم  2-06-388التي تنص على كل صفقة تفوق هذا املبلغ يجب أن تكون موضوع تقرير عن االنتهاء،
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يعده صاحب املشروع و يوجه إلى السلطة اخملتصة مبجرد انتهاء تنفيذ األعمال ،و ينشر في بوابة صفقات الدولة .ونذكر
على سبيل املثال الصفقات رقم  BP/2009/16و  BP/2009/25و  BP/2010/1و BP/2010/7و  BP/2010/10و BP/2011/2
و BP/2011/9و  BP/2011/17و .BP/2011/25
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التقيد باملقتضيات القانونية و التنطيمية في ما يخص تدبير
الصفقات العمومية.

رابعا .تدبير املمتلكات املنقولة
من خالل مراقبة سجل املواد ومقارنته مع نفقات اقتناء مختلف املعدات واألدوات املنجزة خالل السنوات  2009و2010
و 2011و ، 2012وكذا من خالل زيارة اخملزن و املرأب اإلقليميني ،مت الوقوف على مالحظات تتعلق بالتقصير في تدبير وضبط
املمتلكات املنقولة ،تتلخص في ما يلي :

1 .1وضع نفس رقم اجلرد على عدة مواد
من خالل مراقبة سجالت اجلرد ،مت تسجيل حاالت أحلق فيها نفس رقم اجلرد بأكثر من عتاد واحد ،مما يجعل مهمة مراقبتها
وتتبع أماكن وضعها أمرا صعبا.
تبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة مسك سجالت جرد املمتلكات املنقولة وفق معايير محددة
تروم احملافظة على ممتلكات اجلماعة من الضياع أو االستغالل غير املشروع.

2 .2عدم تدوين مجموعة من املعدات واملقتنيات في سجل اجلرد
من خالل مراقبة نفقات اقتناء األدوات واملعدات املنجزة تبني أنه لم يتم تدوين مجموعة من هذه املعدات واألدوات في
سجل جرد املمتلكات املنقولة اخلاصة باإلقليم.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— — ضرورة احترام قواعد حسن تدبير املمتلكات العمومية ،التي تقتضي مسك سجالت جرد املمتلكات املنقولة
بالشكل املطلوب ،بحيث يتم تضمينها جميع املعلومات عن املعدات واألدوات املقتناة من حيث تسمياتها
وخصائصها وعددها وبيانات النفقة التي مت اقتناؤها مبوجبها وأرقام اجلرد امللحقة بها واملصلحة أو اإلدارة
املستفيدة منها ؛
— — حتيني هذه السجالت بشكل دوري وكلما طرأ تغيير على حالة أو تخصيص هذه املمتلكات.

3 .3عدم مسك محاسبة املواد
من خالل مراقبة تدبير اخملزن التابع لإلقليم ،تبني أنه ال يتم اعتماد نظام محاسبة ميكن من مراقبة كميات املواد واألدوات
التي مت استالمها في اخملزن ،وتلك التي مت إخراجها منه ،والتعريف باجلهة املستفيدة منها ووجه استعمالها .كما تبني
أن مصالح اإلقليم ال تقوم مبسك محاسبة مواد ومستلزمات املكاتب من أدوات وأوراق ومختلف القطع اخلاصة بآالت
الطباعة واحلواسيب.
تبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اعتماد ومسك محاسبة املواد التي متكن من ضبط ومراقبة
كميات املواد التي يتم استالمها ،وكذا من التتبع اليومي للكميات املستعملة منها وتلك املتبقية في اخملزون
واجلهات املستفيدة منها .إذ أن من شأن ذلك أن يساعد املسيرين على تكوين رؤية واضحة عن احلاجيات احلقيقية
لإلدارة وبالتالي توظيف هذه الرؤية أثناء برمجة االعتمادات الالزمة في امليزانية ،ومن ثمة ترشيد صرف النفقات
املتعلقة بها خالل السنة حسب احلاجة.
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4 .4غياب بعض املواد املقتناة
من خالل فحص مقتنيات اإلقليم ،تبني غياب بعض التجهيزات ،مع عدم إمكانية حتديد أماكن تواجدها ،وهي كالتالي:
رقم اجلرد

نوع العتاد

من  1369إلى 1379

عشر آالت ناسخة من نوع»«Minolta Konica 164

 1380و 1381

آلتني ناسختني من نوع » «Minolta Konica 3510

d

وفي جوابه أكد اآلمر بالصرف أن هذه املواد تهم باخلصوص مجموعة من آالت النسخ مت توزيعها خالل استحقاقات سنة
 2011على مصالح السلطات احمللية التابعة لإلقليم.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام اجمللس اإلقليمي الختصاصاته والتقيد بها ،على
اعتبار أن تنظيم االستحقاقات االنتخابية ال يدخل ضمن اختصاصات اجملالس اإلقليمية وإمنا السلطات احمللية.

خامسا .تدبير املنح املقدمة للجمعيات
في إطار املساهمة في إنعاش الرياضة والثقافة والعمل االجتماعي ،منح اجمللس اإلقليمي لتزنيت إعانات مببالغ مهمة
خالل الفترة املمتدة من  2009إلى نهاية  . 2012واستفادت  111جمعية من هذه اإلعانات برسم سنة  .2012وقد أثارت
طريقة منح هذه اإلعانات املالحظتني التاليتني:

1 .1غياب النظرة الشمولية في تقدمي اإلعانات وعدم إبرام اتفاقيات الشراكة
ويتمثل هذا الغياب في عدم وضع برنامج بهذا اخلصوص يشخص احلاجيات ويحدد األهداف والنتائج املتوخاة بالنسبة
لكل منحة مقدمة  ،مما ترتب عنه :
— —غياب أسس موضوعية من حيث معايير اختيار اجلمعيات ،حيث يتم االكتفاء بإصدار قرار منح هذه اإلعانات بدون
اللجوء إلى استشارة جلنة متخصصة تقوم بدراسة ملفات هذه اجلمعيات وتتبع أعمالها طول السنة ،وكذا تقييم
منجزاتها من أجل حتديد أحقيتها في االستفادة من املنحة بشكل موضوعي؛
— —غياب قاعدة بيانات للجمعيات الفاعلة بتراب اإلقليم ،تخص عددها ومعطيات حول قدرتها على التدبير وطرق
تسييرها ومواردها املالية والبشرية واملشاكل واملعيقات التي تعترض أنشطتها؛
— —عدم اشتراط توفر اجلمعيات على برامج قبل االستفادة من املساعدات وعدم حتديد مجاالت استعمال هذه املنح.
كما لوحظ عدم وضع برامج عمل مسطرة سلفا من أجل مشاركة اجلمعيات في احلقل االجتماعي والثقافي والرياضي،
حيث أن الدوريات الوزارية اخلاصة باملوضوع حتث على أن يتم منح اإلعانات التي تتجاوز مبلغ  50.000,00درهم في إطار
اتفاقيات شراكة مع املستفيدين.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —وضع معايير موضوعية متنح مبوجبها املنح للجمعيات وذلك لتفادي هيمنة العالقات الشخصية في حتديد
اجلمعيات املستفيدة خصوصا أن أعضاء اجمللس اإلقليمي هم في نفس الوقت أعضاء في مكاتب هذه
اجلمعيات؛
— —تشجيع الشراكات بني اجلمعيات املنتمية إلى نفس املنطقة وحثها على تنفيذ مشاريع كبرى يقوم اإلقليم
بدعمها عوض منح اجلمعيات مبالغ بسيطة ومتفرقة ال يكون لها أثر بارز في اجملال السوسيوثقافي في
اإلقليم .
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2 .2غياب التتبع واملراقبة
يالحظ أن املصالح اإلقليمية ال تقوم مبراقبة و تتبع املنح املصروفة للتأكد من صرفها في اجملاالت التي منحت من أجلها
 ،السيما وأن اجلمعيات املعنية ال تدل بحساباتها لإلقليم.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تتبع ومراقبة كيفية وطريقة استعمال املبالغ املمنوحة للجمعيات
للتأكد من جناعة تدخالتها عبر اإلقليم ومدى تأثير هذه املساهمات على مستوى عيش الساكنة وكذا معرفة مآل
الدعم املقدم.

سادسا .تدبير مرفق النقل العمومي
اتخذ اجمللس اإلقليمي لتزنيت خالل دورته العادية الثانية من سنة  1999مقررا يقضي بإحداث مرفق النقل العمومي بني
اجلماعات ووافق على دفتر التحمالت النموذجي واملعد من طرف مديرية الوكاالت واملصالح ذات االمتياز التابعة لوزارة
الداخلية.
متت املصادقة على دفتر التحمالت من طرف الوزارة بتاريخ  31يناير  2002لتتم بعد ذلك عملية اإلعالن عن طلب العروض
املفتوح ملنح امتياز استغالل املرفق ،حيث لم يتم تقدمي أي عرض إلى غاية تاريخ انعقاد جلسة فتح األظرفة بتاريخ
16أبريل .2002
أمام هذه الوضعية ،مت عقد عدة اجتماعات على مستوى العمالة مع مجموعة من الفاعلني االقتصاديني من قطاع
النقل ،توج بإبرام اتفاقية عن طريق التعاقد املباشر مع السيد «ع.ب» صاحب شركة «أ».
تتولى الشركة إدارة املرفق رسميا مند بداية سنة  2004بشروط تشجيعية و تسخر لذلك حظيرة من احلافالت بدأت
بست حافالت ليصل الضخ التدريجي إلى  43حافلة .وقد أثارت عملية مراقبة طريقة تدبير هذا املرفق املالحظات التالية:

1 .1السماح ببداية االستغالل قبل املصادقة على دفتر التحمالت بواسطة رخص مؤقتة
شرعت شركة «أ» في استغالل عدة خطوط تربط مدينة تزنيت مبراكز اكلو وسيدي بولفضايل واالخصاص وبونعمان
ووجان وتيغمي وأنزي وأيت الرخا ،وذلك قبل املصادقة على اتفاقية منح االمتياز ،من خالل رخص مؤقتة مت توقيعها من
طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس اجمللس اإلقليمي في غياب سند قانوني ودون اللجوء إلى املنافسة.
تبعا لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تدبير مرفق النقل وفقا لكناش حتمالت وفي احترام لقواعد
املنافسة ،إذ أن الشروع في تدبير املرفق في غياب كناش التحمالت اخلاص ،والعمل بالرخصة املؤقتة ،و لو في ظل
احلاجة املاسة ورغبة اجمللس اإلقليمي في تأمني خدمات هذا املرفق لساكنة اإلقليم ،قد مت بطريقة غير قانونية،
كما أنها ال تراعي مصالح اجلانبني و ال تقوم بتحديد شروط االستغالل وال آليات املراقبة والتتبع بالدقة املطلوبة.

2 .2عدم فرض محاسبة خاصة بامتياز مرفق النقل املتعلق باجمللس اإلقليمي
قامت الشركة املكلفة بتدبير النقل العمومي بالتعاقد مع كل من اجمللس اإلقليمي واجمللس البلدي لتزنيت .لكن يالحظ
أن اجمللس اإلقليمي ال يفرض على الشركة تقدمي محاسبة خاصة بتدبير املرفق التابع له طبقا للبند  42من عقد االمتياز.
حيث تقوم الشركة بتقدمي محاسبة دون التمييز بني االمتيازين ،مما أفضى إلى حالة من اخللط بني امتياز النقل احلضري
و امتياز النقل باحلافالت بني اجلماعات ،كما تسبب في سوء تقدير اإلتاوة السنوية.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تفعيل مصالح اجمللس اإلقليمي للمقتضيات التعاقدية وممارسة
دورها الرقابي و ذلك بإجبار صاحب امتياز استغالل هذين املرفقني مبا تستلزمه هذه احلالة االستثنائية وذلك مبنع
التداخل بني االمتيازين وخاصة في اجلانب احملاسبي ملا يخلقه ذلك من حالة التباس في التدبير بالنسبة للمجلس
اإلقليمي.
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3 .3عدم إجبار الشركة على استغالل جل اخلطوط الواردة باالتفاقية
يالحظ أن الشركة املستغلة قامت بالتخلي عن استغالل اخلطوط املتعلقة بسيدي إفني -إمي نفاست ،وسيدي إفني-
مستي -أملو -تنكرفا ،وسيدي إفني -تيوغزة -أربعاء أيت عبد اهلل ،وأربعاء أيت عبد اهلل  -األخصاص .في حني لم يقم
اجمللس اإلقليمي بتنبيه الشركة إلى ضرورة استغالل هذه اخلطوط نظرا للحاجة املاسة للمرتفقني للنقل العمومي
بهذه املناطق.
وحيث تنص املادة  46من دفتر الشروط والتحمالت على أنه «يعتبر عدم تشغيل أي خط من اخلطوط املفوتة في اآلجال
احملددة بعقد التفويت انقطاعا الستمرارية املرفق العام املفوت ويؤدي ذلك إلى سقوط حق االمتياز »...والذي تضيف املادة
 47بشأنه ،في فقرتها األولى ،إلى أن هذا احلق يسقط في حالة «وقف كلي أو جزئي خلط أو عدة خطوط ملدة تفوق ثالثة
أيام».
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتفعيل اجمللس اإلقليمي لدوره في ما يخص املراقبة والتتبع لوقف مثل هذه
املمارسات ،إذ أن التخلي عن بعض اخلطوط إن كان يهدف إلى تعزيز الربح املادي للشركة فإنه ال يراعي مصالح
املرتفقني.

4 .4عدم تفعيل الدور الرقابي
لم يبادر اجمللس اإلقليمي ملمارسة الصالحيات الرقابية التي يخولها له القانون ،باعتباره صاحب املرفق ،حيث أن املرفق
كان يسير وفق املنظور اخلاص بالشركة صاحبة االمتياز بعيدا عن املعايير التي مت تسطيرها والقوانني والوثائق املرجعية
والتعاقدية املتعلقة بهذا االمتياز.
وقد لوحظت مجموعة من االختالالت في تدبير املرفق ومالئمة طريقة عمله للشروط التي مت التعهد بتنفيذها مبوجب
دفتر الشروط والتحمالت وعقد االستغالل املوقعني من طرف املستغل  ،ويتبني ذلك من خالل املالحظات التالية:
خلق خط جديد غير مدرج باالتفاقية
قامت الشركة بإحداث واستغالل اخلط الرابط بني تزنيت ومركز سيدي عبو بإقليم شتوكة أيت باها ،على الطريق
الوطنية رقم  1الرابطة بني أكادير و تزنيت و التي تعرف حركة ورواجا كبيرين ،دون أن يكون اخلط املذكور مدرجا باالتفاقية
التي جتمعها بالسلطة مانحة االمتياز.
عدم اتخاذ اإلجراءات إلجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحمالت
يالحظ أن اجمللس اإلقليمي لم يقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد إجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحمالت
وخصوصا في ما يتعلق بتوفير الوسائل املادية والبشرية وكذا اإللتزام بالشروط املنظمة للشغل ،حيث لوحظ في هذا
اإلطار:
— —أن الشركة لم توفر العدد الكافي من احلافالت امللتزم بشأنه ،كما أنها لم توفر احلافالت االحتياطية املنصوص
عليها وكذا سيارات املراقبة واإلغاثة ( املادة  .)30إن هذا النقص العددي في احلافالت واخلطوط املشغلة الالزم
توفيرها من أجل تنفيذ تسيير مضبوط ومحكم للمرفق في أحسن الظروف كان محط العديد من شكايات
املواطنني وجمعيات األحياء التي لم يتم تغطيتها؛
— —عدم توفير اخملادع الكافية للوقوف وعدم وضع اللوحات التشويرية احملددة ألماكن الوقوف والتي حتمل رقم ومواقع
احلافالت ( املادة  25من دفتر الشروط والتحمالت )؛
— —عدم تخصيص مقر لالستغالل وإيواء التجهيزات املتعلقة باملرفق (مستودعات التخزين واإلصالح و التموين)؛
— —تتسم ظروف اشتغال املستخدمني باملرفق بالصعوبة وال تعتبر مشجعة بالنظر إلى عدة اعتبارات أهمها :طبيعة
عقود العمل والتأخيرات التي تطال تأدية األجور وعدم السماح باستئناف العمل بالنسبة لبعض األجراء املفصولني
عن العمل وكذا عدم احلرص على االلتزام باللباس املوحد
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بإلزامية قيام اجمللس اإلقليمي باملراقبة الدائمة ملدى تطبيق املقتضيات الواردة
في دفتر التحمالت واحلرص على التقيد بها ،وكذا اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجبار الشركة على تصحيح هذه الوضعية.
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5 .5عدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان املكلفة مبراقبة املرفق
حددت املادتان  43و  44من دفتر الشروط والتحمالت ،املتعلقتان بتتبع التفويت ومراقبته ،مهام اللجنة األولى التي تتشكل
من مجموعة من املصالح اإلقليمية ذات الصلة بقطاع النقل ،والتي أوكلت إليها مهمة تتبع تنفيذ عقد التفويت وتتبع
جميع الوثائق املتعلقة به ،وتدوين احملاضر .بينما أوكلت لللجنة الثانية مهام مراقبة مدى االلتزام مبقتضيات عقد
التفويت املتعلقة باخلطوط املتعاقد بشأنها والتعريفة املطبقة.
غير أن تسيير املرفق من طرف الشركة صاحبة االمتياز ال يستجيب للتوصيات والقرارات الصادرة عن مختلف اجلهات
واللجان ،وال تنصاع الشركة املذكورة للتوصيات الواردة مبختلف املراسالت املوجهة إليها قصد تنفيذ مضمونها.
كما يالحظ أن اجمللس اإلقليمي ال يقوم بتطبيق مقتضيات املادة  45التي تنص على الغرامات الالزم تطبيقها في حالة
خرق صاحب االمتياز ملقتضيات دفتر الشروط والتحمالت ،والبالغ مقدارها ما يقابل ثمن  100تذكرة األعلى سعرا عن
كل مخالفة.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتطبيق اجمللس اإلقليمي للغرامات املذكورة أعاله طبقا للشروط التعاقدية
ولتوصيات اللجان املكلفة مبراقبة هذا املرفق.

 6 .6عدم احلرص على التوصل بالوثائق املنصوص عليها في دفتر التحمالت من الشركة صاحبة االمتياز
تعتبرالشركة املستفيدة من امتياز استغالل مرفق النقل ملزمة بتوفير كل الوثائق القانونية واحملاسبية ووضعها رهن
إشارة املصالح اإلقليمية ،غير أن اجمللس اإلقليمي ال يحرص على التوصل بالوثائق املذكورة.
فتنفيذا ملقتضيات املادة  18من دفتر الشروط والتحمالت ،املتعلقة بإلزامية التأمني ،تنبغي اإلشارة إلى أن اجمللس اإلقليمي
لم يتوصل بنسخ من عقود التأمني املنجزة (عقد تأمني الشغل ،عقد التأمني اإللزامي للسيارات ،عقد تأمني املسؤولية
املدنية لآلخرين) والوثائق املثبتة للفحص التقني للسيارات (خالفا ملقتضيات املادة )31؛ كما لم يتوصل بالوثائق احملاسبية
وإحصائيات تتبع االستغالل قصد معرفة حالة املرفق ،إضافة إلى أنه لم يتم إشهار النتائج احملاسبية بجريدة اإلعالنات
ومبقر العمالة ولم تدقق البيانات اإلحصائية واحملاسبية للشركة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة قيام اجمللس اإلقليمي باملراقبة الدائمة بغرض احلرص على
تطبيق املقتضيات الواردة في دفتر التحمالت واتخاذ اإلجراءات قصد احلصول على جل الوثائق املتعلقة بتدبير
الشركة ملرفق النقل العمومي.

7 .7عدم الوقوف على تطبيق البرنامج االستثماري
انطالقا من التزام الشركة بتطبيق تدابير دفتر الشروط والتحمالت ،فإن املادة  34من هذا الدفتر حتتم على صاحب االمتياز
تطبيق برنامج استثمار يهدف إلى تنفيذ جميع التجهيزات املبرمجة بعقد االمتياز ويتحمل جميع املصاريف الناجتة عن
تطبيق هذا البرنامج مبا في ذلك املصاريف اخلاصة بإصالح التجهيزات واآلليات.
غير أنه رغم مرور عدة سنوات على استغالل املرفق ،فإن صاحب االمتياز لم يبادر إلى تنفيذ هذا البرنامج املتمثل في
تخصيص ثالثة حافالت عن كل خط ممنوح أي ما يناهز  27حافلة خاصة بامتياز اجمللس اإلقليمي لتزنيت .وعلى الرغم من
ذلك ،فإن اجمللس اإلقليمي لم يقم بإجبار الشركة بتنفيذ هذه املقتضيات أو على األقل القيام بتذكيرها بها.
وقد ترتب عن التنازالت التي قام بها اجمللس اإلقليمي في هذا الشأن ،بغضه الطرف عن اخلروقات التي شملها تنفيذ عقد
امتياز النقل العمومي السيما البرنامج االستثماري ،عدم جتديد أسطول الشركة ،وبالتالي عدم تقدمي خدمة النقل
العمومي في املستوى املطلوب.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ اإلجراءات الالزمة جلعل الشركة تلتزم بتطبيق البنود التعاقدية
املتعلقة بالبرنامج االستثماري وتنفيذه.
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IIIIجواب عامل إقليم تزنيت و رئيس اجمللس اإلقليمي
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة والتنظيم اإلداري
1 .1بخصوص غياب مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
فيما يخص املالحظة املتعلقة بغياب مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية املنصوص عليه في املادة  36من القانون
رقم  79-00بتاريخ  03أكتوبر  2002املتعلق بتنظيم األقاليم والعماالت ،فإن اجمللس اإلقليمي لتيزنيت كان سباقا إلى إبرام
اتفاقية ثالثية بينه وبني املديرية العامة للجماعات احمللية ووكالة التنمية االجتماعية ،الهدف منها هو إعداد اخملططات
اجلماعية للتنمية واخملطط اإلقليمي ،وفقا ملقاربة تصاعدية بحيث تكون تلك اخملططات اجلماعية قاعدة إلعداد اخملطط
اإلقليمي الذي يفترض فيه أن يضمن االلتقائية بني االستراتيجيات القطاعية واملشاريع احمللية داخل اإلقليم وقد مت وضع
اخملططات اجلماعية لكافة اجلماعات التابعة لإلقليم منذ سنة  2011وهي اآلن تشرف على مرحلة حتيني برمجتها الثالث
سنوية ،كما مت اجناز وثيقة تتعلق بالتشخيص الترابي لإلقليم ومسودة للبرمجة الشمولية ما زالت لم تعرض على
اجمللس وذلك ألسباب موضوعية تتعلق مبا يلي:
ظهور فرص يتيحها احمليط من خالل استفادة  07جماعات من برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي في إطار املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية وإعداد البرنامج الثالث للطرق القروية وغيره من البرنامج القطاعية التي بدأت تعد أو تراجع
استراتيجياتها؛
ضرورة تعميق البحث والدراسة بشأن بعض محاور التشخيص اإلقليمي ،ما حدا باجمللس إلى إطالق العديد من الدراسات
ذات البعد االستراتيجي  .ومن أهم هذه الدراسات:
— —دراسة التموقع والتوجيه املستقبلي للشريط الساحلي في إطار شراكات مع الوكالة اخلضرية واملركز اجلهوي
لالستثمار؛
— —دراسة اجلدوى إلحداث أقطاب لألنشطة االقتصادية وللتكوين على الصعيد اإلقليمي؛
— —دراسة اجلدوى إلحداث قطب للتعليم العالي باإلقليم؛
— — -دراسة موضوع التشوير والتواصل باإلقليم؛
— —دراسة اجلدوى الستغالل الفرص املتاحة في مجال الطاقات املتجددة؛
— —إحداث أرضيات للتحفيز على االستثمار وإنعاش التشغيل الذاتي
وعالوة على ذلك ،يتعني إنشاء أرضية للشراكات تسمح بانخراط املستويات غير املمركزة في إجناح مسار التخطيط
باإلقليم تفاديا للوقوع في األخطاء التي سقطت فيها هيئات مماثلة بأقاليم أخرى من خالل وضع وثائق أو مشاريع
مخططات غير قابلة للتنفيذ نظرا لعدم اكتمال شروط االجناز وعدم كفاية اجلهود املبذولة في مجال التواصل و التشاور
بني املتدخلني .إضافة إلى ضرورة احلرص على ضمان االنسجام مع االستراتيجيات القطاعية التي تشكل في مجموعها
ما ميكن ان نصطلح عليه باخملطط الوطني حسبما ينص على ذلك القانون املنظم للعماالت واألقاليم.
ومن شان استيفاء هذه الشروط أن يساهم في بلورة رؤية موحدة كقاعدة لصياغة إستراتيجية حقيقية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية قوامها تدبير الشأن اإلقليمي بناء على دراسات محكمة االجناز تضمن االلتقائية والفعالية
وفقا ملا نصت عليه توصية اجمللس األعلى للحسابات.

2 .2وبشأن تركيز املهام لدى رئيس مصلحة امليزانية
هذا الواقع تفرضه خصوصية العمالة الفتقارها للعدد الكافي من املوارد البشرية من حيث الكم والكيف ،إضافة إلى
كون التنظيم الهيكلي للعمالة املصادق عليه من قبل املصالح املركزية لوزارة الداخلية يخول تخصيص مصلحة واحدة
للميزانية واحملاسبة  ،وفي ظل هذا الوضع تقوم العمالة بتدبير العنصر البشري مبنهجية التوظيف األمثل»“ optimisation
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بحيث يتم في بعض احلاالت تركيز اختصاصات عدة في يد شخص واحد لكن مراحل تدبير امللفات واملساطر اإلدارية تبقى
منفصلة مبا فيها مساطر تنفيذ النفقات “االلتزام  ،التصفية ،األداء “.
وجتدر اإلشارة إلى أن مصالح هذه العمالة سوف تعمل مستقبال في حال دعمها مبزيد من املوارد البشرية من قبل
املصالح املركزية لوزارة الداخلية على توسيع قاعدة املهام واحلد من تركيزها ،وستهم العملية بشكل مستعجل
مصلحة امليزانية واحملاسبة.

ثانيا– تدبير املداخيل
1 .1عدم مسك وكيل املداخيل لسجالت محاسبة وكالة املداخيل
مت اقتناء سجل احملاسب  -الوكيل وسجل الصندوق ومت تسليمهما لوكيل املداخيل وحثه على العمل والتقيد بهما
بشكل مستمر ودائم.

2 .2عدم احترام وكيل املداخيل لسقف الصندوق وآجال الدفع
3 .3عدم توفير الشيات بشكل منتظم
هذه الوضعية تبقى استثنائية ونادرا ما حتدث ومردها عدم توفر الشيات في فترة من السنة لدى القابض اجلماعي  ،وحيث
أنه ال ميكن التوقف عن تلبية رغبات املواطنني في احلصول على رخصة السياقة ،تقوم املصالح اخملتصة باستخالص
املبالغ املالية من احلاصلني على الرخص في انتظار الشيات  ،وفور توفر هذه األخيرة ،يقوم وكيل املداخيل مبنحها إلى
مصالح النقل وحتصيل املبالغ املودعة لديها ودفعها إلى احملاسب العمومي في نفس اليوم.

ثالثا .تدبير النفقات
1 .1اختالالت في طريقة إجناز سندات الطلب
تتم جميع عمليات اقتناء التوريدات عن طريق سندات الطلب فعليا من طرف قسم امليزانية والصفقات ورغم أن جميع
مساطر تنفيذ هذه االقتناءات تتم داخل القسم املذكور إال أن عملية توزيع التوريدات على املصالح املستفيدة يتم عن
طريق إشهاد بالتوصل. .

2 .2اختالالت تشوب تدبير بعض الصفقات
— —عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات املزمع إجنازها
مت أخذ هذه املالحظة بعني االعتبار وسيتم جتاوز هذا النقص اعتبارا من السنة املالية املقبلة.
— —عدم إلصاق نتائج فحص العروض وعدم نشرها في املوقع اإللكتروني اخملصص للصفقات العمومية
مت أ خد املالحظة بعني االعتبار وسيتم التقيد مبقتضيات الفقرة األولى من املادة  45من املرسوم رقم  2-06-388الصادر
بتاريخ  5فبراير  2007والحقا مبقتضيات الفقرة األخيرة من املادة  43من املرسوم رقم  2-12-349الصادر بتاريخ  30مارس
. 2013
— —إعداد تقارير نهاية األشغال املتعلقة بالصفقات التي تتجاوز مليون درهم
مت االنتباه إلى هذا اإلجراء سنة  2011ومنذ ذلك التاريخ يتم إعداد التقارير بصفة تلقائية .حيت مت فعال إعداد التقارير
اخلاصة بالصفقات رقم /2011/02م.إ و /2011/09م.أ و /2011/17م.أ بتواريخ  23أبريل  2012و26يونيو  2012و 29نونبر2012
 ،ومؤخرا بتاريخ  23مايو  2013مت إعداد التقرير اخلاص بالصفقة رقم /2011/25م.إ .
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رابعا .تدبير املمتلكات املنقولة
1 .1إحلاق نفس رقم اجلرد بعدة ممتلكات
مت أخذ هذه املالحظة بعني االعتبار وسيتم جتاوز هذا النقص مستقبال.

2 .2عدم تدوين بعض املعدات واملقتنيات بسجل اجلرد
لقد مت إغفال تدوين بعض املقتنيات سهوا بسجل اجلرد ،في حني لم يتم تدوين مقتنيات أخرى ظنا أنها من املواد التي
تتعرض للتالشي بسرعة وال تستوجب التسجيل .وستعمل املصلحة اخملتصة على تصحيح هذا النقص.

3 .3عدم مسك محاسبة املواد
إن املصالح اخملتصة مبسك محاسبة ومراقبة املواد واألدوات وكذا مستلزمات املكاتب تعتمد نظاما محاسباتيا ال يأخذ
بعني االعتبار جميع املعلومات التي ينبغي تدوينها .لهذا فإن املصلحة املعنية منكبة على تطوير منظومة معلوماتية
لتتبع هذه العملية بشكل فعال ودقيق.

4 .4غياب بعض املواد املقتناة
املواد املقتناة والتي كانت موضوع املالحظة تهم باخلصوص مجموعة من أآلت النسخ مت توزيعها خالل االستحقاقات
االنتخابية لسنة  2011على مصالح السلطات احمللية التابعة لإلقليم.

خامسا -تدبير املنح املقدمة للجمعيات
 1 .1حول غياب النظرة الشمولية لتقدمي اإلعانات
ترتبط الرؤية الشمولية باإلستراتيجية املشار إليها خالل تناول املالحظة املتعلقة باخملطط اإلقليمي ،أما بخصوص تدبير
املنح فتجدر اإلشارة إلى بعض املعطيات التي متيز أسلوب التعاطي معها على املستوى اإلقليمي:
 اوال:التطور املسجل في هذا اجملال واألهمية التي يوليها اجمللس للفعل اجلمعوي عموما من خالل تضاعف حجم الدعموعدد اجلمعيات املستفيدة بأكثر من ست مرات منذ سنة 2009؛
 ثانيا :حتسن أسلوب تدبير املنح سواء فيما يتعلق بالشفافية في نشر اللوائح وهو سبق يحسب للمجلس علىاملستوى الوطني  ،او في ما يتعلق باعتماد معايير مضبوطة إلى حد كبير لالستفادة  ،ولإلشارة فقط  ،فإن دراسة مقترح
التوزيع مير عبر عدة مراحل بحيث تتم دعوة اجلمعيات طالبة الدعم إلى إمتام ملف الترشيح لالستفادة ،وذلك باإلدالء
بحصيلة املنجزات والتقريرين األدبي واملالي آلخر جمع عام والبرنامج التوقعي ،وتتم دراسته أوال من طرف جلينة خاصة
ليعرض مقترحها على اللجنة الدائمة اخملتصة املنبثقة عن اجمللس قبل أن يصادق عليه اجمللس بإقراره او تعديله؛
 ثالثا :البد من التذكير بان مقترح التوزيع ينبني على معايير محددة مسبقا ومتوافق عليها من كل مكونات اجمللسوحسب طبيعة وحجم نشاط اجلمعيات والهيئات املعنية بهذا الدعم.
فاجلمعيات اخليرية أو دور الطالب تستفيد كلها من دعم اجمللس حسب عدد نزالئها في حدود  100,00درهم لكل نزيل ،بناء
على املعطيات املتوفرة لدى القطاع الوصي املتمثل في مندوبية التعاون الوطني ،كما جتدر اإلشارة إلى أن اجمللس يتدخل
كذلك عن طريق الشراكة لتهيئة وإصالح هذه املؤسسات كما هو الشأن مثال بالنسبة لدار الطالب بتيزنيت؛
أما بخصوص اجلمعيات الرياضية فان الشرط األساسي لالستفادة هو االنضواء حتت لواء عصبة أو جامعة وطنية أو
جهوية ،واجملهودات والنتائج احملققة في إطار البطوالت و اإلقصائيات الوطنية واجلهوية كما يتم استحضار قاعدة الفئات
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املستهدفة واملستفيدة وشعبية بعض الرياضات ،وقد مت إبرام اتفاقية شراكة مع اجلمعية أمل تيزنيت لكرة القدم
لكونها تستفيد من دعم سنوي يفوق200.000,00درهم؛
بالنسبة للجمعيات الثقافية واجلمعيات األخرى ،فان الدعم يتم بناء على اإلشعاع اإلقليمي أو اجلهوي أو الوطني
ألنشطة هذه اجلمعيات
جمعيات تستفيد من مبالغ طفيفة ال تتجاوز  5.000.00درهم العتبارين اثنني  ،كونها أوال تنجز أنشطة يتم تقدير
أهميتها ،واعتبارا كذلك ملعيار ضرورة مراعاة التوازن اجلغرافي لدعم اجمللس حتى ال تستفيد جمعيات املركز دون جمعيات
احمليط .
إن دعم اجملتمع املدني احمللي يظل لزوما من ابرز جتليات املبادئ التي يقوم عليها عمل اجمللس اإلقليمي و املتمثلة أساسا
في التفاعل واالستباق والشراكة وااللتقائية والتحفيز واحلضور في إطار حكامة قوامها الفعالية والتميز في طريقة
التعاطي مع القضايا والقطاعات التي يتوفر اجمللس على صالحيات للتدخل فيها..
وبناء عليه من ضمن ما يناهز  100اتفاقية شراكة مبرمة من طرف اجمللس منذ سنة  ،2009فان أزيد من ثلثي هذه
االتفاقيات كان يشكل اجملتمع املدني ضمنها طرفا من أطراف الشراكة التي همت مختلف اجملاالت (البنية التحتية،
اخلدمات االجتماعية والثقافية والرياضية والصحية ،اإلنعاش االقتصادي ،النقل املدرسي ،السكن اجلامعي .)...غير أن
االعتمادات اخملصصة لهذه االتفاقيات تدرج أساسا مبيزانية التجهيز ،إما لتمويل اجناز مشاريع لفائدة هذه الهيئات
مباشرة  ،أو إلصدار دفوعات مالية في حساباتها إلحداث أو لتسيير مشاريع مشتركة,

2 .2غياب التتبع واملراقبة
يتم تتبع ومراقبة تنفيذ هذه االتفاقيات إما من طرف املصالح التقنية اإلقليمية أو من طرف جلنة منصوص على
تشكيلها في االتفاقية املؤطرة للمشروع.

سادسا .تدبير مرفق النقل العمومي
1 .1السماح ببداية االستغالل قبل املصادقة على دفتر التحمالت بواسطة رخصة مؤقتة
إن مصادقة املصالح املركزية لوزارة الداخلية على دفتر الشروط والتحمالت اخلاص باملرفق مت بتاريخ  31يناير  2001أي قبل
دخول القانون  79-00املتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم حيز التنفيذ ،وبالتالي فإن املصادقة على اتفاقية التعاقد متت
في ظل القانون املنسوخ ،ولم يتم تعديل دفتر الشروط والتحمالت باعتباره دفتر منوذجي وحيد كان معموال به آنذاك ،ولم
تكن النية مقصودة العتماد مقتضيات ظهير  ،1963وقد مت تدارك ذلك مبناسبة اإلعالن عن طلب العروض اخلاص باالمتياز
املمنوح بدائرة إفني.
كما أن الرخصة املؤقتة التي مت بواسطتها اإلذن لشركة آزغار باستغالل مجموعة خطوط قد مت اعتمادها آنذاك لسببني
أولهما حدة الطلب على النقل من طرف ساكنة اإلقليم ،وثانيهما استحالة اللجوء إلى املنافسة ألن طلبات العروض
املعلنة قبل منح الرخصة لم جتد أي إقبال باستثناء الشركة املرخص لها ،كما أن هذا اإلجراء ساهم في توفير اخلدمة
امللحة للساكنة ،وفك العزلة عنها ،وقد عملت اإلدارة على تتبع ومراقبة سير املرفق خالل مدة الرخصة املؤقتة.

2 .2عدم فرض محاسبة خاصة بامتياز مرفق النقل املتعلق باجمللس اإلقليمي
هذه املالحظة مت تسجيلها من طرف اللجنة اإلقليمية للتتبع بعد شروع الشركة في االستغالل حيث تبني عدم الفصل
بني محاسبة كل امتياز على حدة ،ومت تنبيه مسؤول الشركة خاصة برسم اجتماعات اللجنة على سبيل املثال اجتماعها
ليوم اجلمعة  12نونبر  2010واجتماع يوم األربعاء  30مارس  ،2011وبالتالي فإن احملاسبة التي تقدمها الشركة قد اعتبرتها
اإلدارة املانحة لالمتياز محاسبة خاصة باجمللس اإلقليمي.
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3 .3عدم إجبار الشركة على استغالل مجموع اخلطوط الواردة باالتفاقية
على عكس ما جاء في التقرير بخصوص تخلي الشركة عن استغالل مجموعة خطوط بدائرة إفني ،فإن السلطة مانحة
االمتياز من خالل عمل اللجنة اإلقليمية للتتبع كانت تقوم بتنبيه صاحب االمتياز مبجرد التخلي عن خط من اخلطوط.
وذهب االجتاه باتفاق بني مكونات اجمللس اإلقليمي والسلطة اإلقليمية إلى عدم اللجوء إلى مسطرة إسقاط حق االمتياز،
بل مت العمل على بحث كافة السبل والتدابير من أجل استمرارية املرفق.

4 .4عدم تفعيل الدور الرقابي
5 .5عدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن املكلفة باملراقبة
6 .6عدم احلرص على التوصل بالوثائق املنصوص عليها في دفتر التحمالت من الشركة صاحبة االمتياز
7 .7عدم الوقوف على إجناز البرنامج االستثماري
بخصوص هذه املالحظات يجدر التنبيه إلى أن عملية املراقبة والتتبع لسير املرفق أظهرت مجموعة من االختالالت نتيجة
ضعف التأطير واالحترافية لدى الشركة صاحبة االمتياز ،وقد كانت هذه االختالالت موضوع دراسة من طرف اجمللس
اإلقليمي لتيزنيت ولعدة دورات خالل فترة التعاقد .كما يجدر التأكيد على أن اجمللس اإلقليمي قام عنوة بعدم تطبيق
جميع الصالحيات اخملولة له مبقتضى دفتر التحمالت ،وذلك ألن املوقف يتطلب اللجوء إلى أحد االختيارين ،أولهما إلغاء
عقد االمتياز بالنظر إلى عدم احترام الشركة لاللتزامات التعاقدية ،وإما مواكبة املرفق في محاولة لضمان استمرارية
اخلدمة لعدم وجود بديل ،بل أن اجمللس قام بعدة بوادر في هذا االجتاه منها إقرار التخفيض في إتاوة االستغالل ،وبرمجة
اعتمادات كتشجيع للشركة في مجال انخراطات النقل املدرسي.
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اجلماعة احلضرية تارودانت
مت إحداث اجلماعة احلضرية تارودانت سنة  1981وتقدر مساحتها ب  20.80كلم مربع ،أما عدد سكانها فيبلغ  70ألف
نسمة حسب إحصاء  .2004وقد بلغ مجموع مداخيل اجلماعة سنة  2010حوالي مائة مليون درهم ،أما فائض امليزانية
فقد سجل ارتفاعا متواصال حيث بلغ  34مليون درهم سنة .2010

 I .Iمالحظات و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
مكنت مهمة مراقبة التسيير لهذه اجلماعة من تسجيل املالحظات التالية:

أوال .تدبير الصفقات و إجناز املشاريع
لقد لوحظ في أغلب صفقات األشغال التي تبرمها اجلماعة أنه ال يتم توقع الكميات بدقة كافية مما يدفعها في
غالب األحيان إلى القيام بالتزامات إضافية من أجل إنهاء األشغال .ويتجلى ذلك على سبيل املثال في الصفقات
رقم15/2008و 11/2007و17/2006و16/2006

1 .1صفقات صيانة الطرق
تباين بني الكميات الواردة في كشف احلساب النهائي والكميات املدرجة في جدول املنجزات
بخصوص الصفقة رقم  1/2008مببلغ  834.852,00درهم والتي تتعلق بأشغال التطهير والتبليط ،أسفرت املقارنة بني
كشف احلساب النهائي وجدول املنجزات عن وجود تباين بني الكميات الواردة فيهما بالنسبة للثمنني «Surélévation
 »de la bordure T3 existanteو« . »Surélévation des regards ONEPويشكل هذا التباين مخالفة للفقرة األولى من
املادة  55من املرسوم رقم  2.99.1087الصادر في  4ماي  2000املصادق على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة .هذه املادة التي تنص على أنه«:يوضع كشف احلسابات بتطبيق األثمان األحادية
للسلسلة أو جلدول األثمان على كميات املنشآت املنفذة فعال والتي متت معاينتها قانونا. »...
و تنطبق نفس املالحظة على الصفقة رقم  10/2008مببلغ  2.749.627,20درهم و التي تتعلق بأشغال التطهير والتبليط،
حيث لوحظ وجود اختالف بني الكميات املبينة في كشف احلساب النهائي وتلك الواردة في جدول املنجزات بالنسبة
لسبعة أثمنة من اجلدول التفصيلي(Fourniture et mise en œuvre de la G.N.B - Imprégnation au cut-back -
Revêtement superficiel bicouche -Surélévation des regards existants Terrassement et évacuation des
déblais - Fourniture et pose de bordure T3 - Fourniture et pose de pavés autobloquants quartzeux pour
.) voies carrossables
اختالالت في صفقات اقتناء مواد البناء
لقد أسفرت املقارنة بني بيان املواد املسلمة والكشف التفصيلي النهائي املتعلق بالصفقة رقم  1/2009مببلغ
 1.139.109,00درهم و التي تتعلق بشراء مواد البناء لتبليط أزقة املدينة عن املالحظات التالية:
•لقد لوحظ اختالف بني الكميات املسلمة من طرف صاحب الصفقة وتلك املبينة في الكشف التفصيلي
النهائي ،حيث بلغ الفرق بني قيمتيهما ما قدره  53.601,60درهم .
و يعتبر هذا إشهادا خاطئا على إجناز اخلدمة مبفهوم الفصل  62من املرسوم رقم  2-76-576مبثابة نظام حملاسبة اجلماعات
احمللية وهيئاتها الذي ينص على أنه «ال ميكن تصفية أية نفقة ووضع حوالة لها من امليزانية إال بعد إثبات حقوق الدائن.
ويكون اإلثبات إما بشهادة تثبت أو ببيان حسابي يتضمن الكمية واملبلغ النقدي لألشياء املسلمة أو األشغال املنجزة»...
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كما لوحظ اقتناء مواد غير واردة في جدول األثمان التفصيلي املتعلق بالصفقة املذكورة (Planche 2m/10cm- Raccord
 .)PVC 75 O- Tube PVC 75 Oبلغت قيمتها  4.146,00درهم.
لقد مت اقتناء هذه التوريدات دون عقد ملحق للصفقة طبقا للمادة  51من املرسوم رقم  2.99.1087املذكور التي تنص
على أنه  « :يجوز لصاحب املشروع أن يأمر بأشغال إضافية وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرة  7من املادة  69من
املرسوم رقم  2-98-482الصادر في  30ديسمبر .»1998
•نفس املالحظة مت تسجيلها بخصوص الصفقة رقم 01/2010مببلغ  1.330.044,96درهم ،والتي تتعلق بشراء
مواد البناء ،حيث لوحظ بالنظر إلى بيان املواد التي مت تسلمها باملستودع اجلماعي واملوقع من طرف املسؤول
عن اخملزن اقتناء بعض املواد غير الواردة في جدول األثمان مببلغ إجمالي قدره  17.284,00درهم ،ويتعلق األمر
باملواد اآلتية Brique cuite:و Tube PVC 200 1erو  Tube PVC 110 1erو Carreaux de trottoir 20*20وSiege
. de WC à la turque
•كما لوحظ من خالل تفحص الوصوالت أنه مت استالم بعض املواد قبل تاريخ املصادقة على الصفقة املذكورة
التي متت في  21أبريل  2010ويتعلق األمر بوصوالت االستالم رقم  3384و من  3404إلى  3410ومن 3411إلى
 3413و من  3414إلى .3416و يخالف هذا األمر املادة  78من املرسوم رقم  2-06-388صادر في  05فبراير 2007
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها والتي تنص
على أنه«:ال تعتبر صفقات األشغال أو التوريدات أو اخلدمات صحيحة ونهائية إال بعد املصادقة عليها من
طرف السلطة اخملتصة».

2 .2صفقات اإلنارة العمومية
بخصوص الصفقة رقم 05/2009مببلغ 1.199,820,00درهم والتي تتعلق بأشغال توسيع شبكة اإلنارة العمومية داخل
مدينة تارودانت ،تبني من خالل املعاينة امليدانية للمجلس اجلهوي للحسابات مبوقع تنفيذ األشغال املتعلقة بهذه الصفقة،
وجود اختالف بني الكميات الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك املنجزة فعليا همت ثالثة أثمنة من اجلدول
التفصيلي (  Construction des socles en béton avec des tiges filetéesوFourniture et pose de candélabres de
 12 mو  )Fourniture et pose de luminaires d’éclairage publicو بلغت قيمتها اإلجمالية  26.400,00درهم.
و يستفاد من هذه احلالة أن املهندس اجلماعي الذي وقع كشف احلساب النهائي قام بإشهاد خاطئ على إجناز اخلدمة
مبفهوم الفصل  62من املرسوم رقم  2-76-576املذكور الذي ينص على أنه »:ال ميكن تصفية أية نفقة ووضع حوالة لها
من امليزانية إال بعد إثبات حقوق الدائن .ويكون اإلثبات إما بشهادة تثبت أو ببيان حسابي يتضمن الكمية واملبلغ النقدي
لألشياء املسلمة أو األشغال املنجزة».......

3 .3صفقات صيانة األسوار العتيقة
لقد تبني من خالل جدول املنجزات املتعلق بالصفقة رقم 11/2008مببلغ  498.120,00درهم ،التي تهم ترميم وصيانة
األسوار إجناز أشغال غير واردة بجدول األثمان ويتعلق األمر ب « »remblai des parois en terre damnéوذلك دون إبرام عقد
ملحق بالصفقة املذكورة طبقا املادة  51من املرسوم رقم  2.99.1087املذكور.
ولوحظ كذلك تناقض بني الكمية الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك املبينة في جدول املنجزات في ما يتعلق
بالثمن رقم  »Soubassement des pieds de mûrs et tours des remparts« 17حيث ورد في الكشف التفصيلي
النهائي  177,30متر مكعب خالفا ل  159,66متر مكعب الواردة في جدول األثمان مما يعتبر مخالفة للفقرة األولى من
املادة  55من املرسوم رقم  2.99.1087املذكور.
اعتبارا ملا سبق يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التقيد مبقتضيات املرسوم رقم  2.99.1087الصادر في
 4ماي  2000باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة
واجلماعات احمللية و املرسوم رقم  2-76-576بتاريخ  30شتنبر  1976بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية خصوصا
فيما يتعلق باإلشهاد على إجناز اخلدمة و إجناز أشغال غير واردة بجدول األثمان.
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ثانيا .تنفيذ مخطط التأهيل احلضري
لقد مت إبرام إتفاقية لتأهيل مدينة تارودانت خالل الفترة  2009-2000مببلغ  555,13مليون درهم .لكن تنفيذ مخطط
التأهيل احلضري أثار املالحظات التالية:

1 .1عدم احترام آجال تنفيذ املشاريع
لقد حددت االتفاقية سنة  2009كأجل أقصى إلجناز كل املشاريع ،إال أنه يالحظ و إلى حدود نهاية سنة  2010عدم الشروع
في إجناز العديد من املشاريع .ويتعلق األمر على اخلصوص باملشاريع التالية:
— —كهربة األحياء الهامشية وإنارة األسواق،
— —إحداث مجال للترفيه،
— —إعادة هيكلة سوق جنان جامع،
— —تهيئة منطقة األنشطة امللوثة،
— —بناء احملطة الطرقية،
— —بناء وتهيئة السوق األسبوعي وسوق اجلملة.
كما أن وتيرة إجناز املشاريع من طرف اجلماعة بطيئة رغم توفر االعتمادات فيما يتعلق على اخلصوص ببناء املركب الثقافي
وبناء قاعة مغطاة وترميم األسوار.

2 .2عدم القيام بالتقييم القبلي لتكلفة املشاريع
لقد لوحظ أنه مت إعداد مخططات متويل وإجناز البرنامج في إطار التأهيل احلضري بعد تقدير تقريبي لتكاليف املشاريع
دون االعتماد على دراسات تقنية ومالية قبلية من طرف اجلهات اخملتصة.

 3 .3ضعف التنسيق في أشغال التهيئة
حسب االتفاقية املبرمة ،يتكلف كل واحد من األطراف املتعاقدة بتمويل وإجناز املشاريع املتفق عليها .إال أن هذا األسلوب
أفرز عدة مشاكل مرتبطة بالتنسيق أدت في العديد من احلاالت إلى انتظار نهاية أشغال بعض املتدخلني قبل انطالق
مشاريع شركائهم.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة إلجناز املشاريع الواردة ببرنامج التأهيل احلضري
للجماعة وااللتزام بآجال تنفيذها نظرا ألهميتها بالنسبة لساكنة املنطقة.
كما يوصي بالقيام بالدراسات القبلية لتحديد احلاجيات بشكل دقيق والتمكن من معرفة التكلفة احلقيقية
للمشاريع من أجل تعبئة املوارد الكافية.

ثالثا .تدبير مجال التعمير
1 .1مالحظات عامة تهم جميع التجزئات
خالل الفترة املمتدة بني سنتي  2004و  2010مت الترخيص إلحداث عدة جتزئات سكنية بتراب اجلماعة احلضرية لتارودانت،
إال أن تفحص بعض ملفات تلك التجزئات أبان عن وجود عدة اختالالت تتعلق بالنقط التالية:
— —عدم إعداد دراسة قبلية ملوقع التجزئات من أجل حتديد احملاور الطرقية ومواقع التجهيزات العامة؛
— —التأخر في منح التراخيص إلحداث بعض التجزئات؛
— —التأخر في إجناز أو إمتام العديد من التجزئات.
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2 .2عدم احترام اإلجراءات املسطرية
لقد لوحظ أن اجلماعة ال حترص على احترام اإلجراءات املسطرية خالل تدبيرها ملصلحة التعمير ويتمثل ذلك في:
— —عدم منح وصل من طرف املصلحة اخلاصة بالتعمير مقابل طلبات اإلذن للقيام بالتجزئة املودعة لديها مما يخالف
مقتضيات املادة األولى من املرسوم رقم  2.92.833الصادر في  12أكتوبر  1993لتطبيق القانون رقم  25.90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات.
— —عدم تبليغ مصالح اجلماعة اإلذن في القيام بالتجزئة إلى طالبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
وذلك خالفا ملقتضيات املادة  9من املرسوم رقم  2.92.833املذكور.
— —عدم قيام أصاحب التجزئات بتوجيه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
إشعار بالتسلم أو إيداعه مبقر اجلماعة مقابل وصل كما هو منصوص عليه في املادة  15من املرسوم رقم 2.92.833
السالف الذكر.
— —قيام اجلماعة بتسلم امللفات املتعلقة بطلبات إنشاء التجزئات من أصحابها رغم كونها ال تتضمن جميع الوثائق
املنصوص عليها في القوانني والتشريعات املتعلقة بالتجزئات ،حيث يتم قبول امللفات رغم غياب التصاميم
املتعلقة بإجناز الطرق ومختلف شبكات املاء والصرف الصحي والكهرباء ،كما هو منصوص عليها في الفقرة
الثالثة من املادة  4من القانون رقم  25.90املذكور وكذا املواد من  1إلى  6من املرسوم رقم  2.92.833الصادر في 12
أكتوبر  1993لتطبيق هذا القانون.
و لإلشارة فإن الفقرة األخيرة من املادة األولى من هذا املرسوم تنص على ضرورة اإلدالء بكل الوثائق الضرورية املنصوص
عليها في املواد  2و  3و  4و  5و  6من املرسوم وبالتالي  « :ال يقبل أي ملف ال يشتمل على جميع الوثائق املشار إليها في
الفقرة السابقة» .
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على معاجلة هذه االختالالت والتقيد باملساطر القانونية والتنظيمية
في هذا اجملال.

رابعا .تدبير املمتلكات
1 .1عدم تسوية اجلماعة للوضعية القانونية لألمالك العقارية التي تستغلها
إن األمالك التي تشغلها مصالح اجلماعة ليست في ملكها مبا في ذلك املستودع البلدي ومقر اجلماعة وامللعب البلدي.
فباستثناء القطعة األرضية التي اقتنتها اجلماعة ب «السطاح» املدينة بتاريخ 1مارس  2007بواسطة عقدة بيع عدد
، 05/191فان أغلب العقارات التي تشغلها اجلماعة تابعة لألمالك اخملزنية.
وقد عبرت إدارة األمالك اخملزنية عن إرادتها عبر اقتراح تفويتها للجماعة لكن هذه األخيرة تقاعست في اقتناءها باملقابل
وتشبثت باجملانية مما أفرز مشاكل عديدة ناجمة عن عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات املستغلة من طرف
اجلماعة احلضرية .هكذا فإن ملف االقتناء املتعلق بحيازة اجلماعة لبعض األمالك اخملزنية ال يزال قيد املعاجلة بناء على
مراسالت مديرية األمالك اخملزنية.
و كمثال على هذه الوضعية فإن دائرة األمالك اخملزنية اقترحت سنة  2007على اجمللس اجلماعي تفويت قطعة أرضية
مساحتها  23.536متر مربع مشيد عليها ملعب كرة القدم والتي صدر بشأنها قرار عن وزير املالية واخلوصصة (امللك
اخلاص للدولة) يأذن للدولة أن تبيع بالتراضي هذه البقعة لصالح بلدية تارودانت مببلغ  4.707.200,00درهم على أساس
 200,00درهم للمتر املربع إال أن اجمللس لم يتخذ اإلجراءات الالزمة قصد استكمال عملية االقتناء وأداء املبلغ املذكور.

2 .2عدم مسك سجل محتويات األمالك اجلماعية حسب الطريقة القانونية
لوحظ عدم مسك اجلماعة لسجل محتويات األمالك اجلماعية أو كناش مشموالت األمالك البلدية طبقا للفصل األول
من القرار الوزاري بتاريخ  31دجنبر  1921املتعلق بكيفية تدبير األمالك العامة بالبلديات.
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كما أن السجل املدلى به ال يحتوي على كل البيانات الواردة في الفصل األول من القرار الوزاري السالف الذكر(أمالك
عمومية ،أمالك خاصة ،نوع امللك  ،أصله ،رسم ملكيته ،تاريخ دخوله في األمالك املساحة ،املوقع )...وال يتضمن هذا
السجل تأشيرة سلطة الوصاية طبقا لدورية وزير الداخلية عدد  248بتاريخ  20أبريل .1993
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تسوية الوضعية العقارية لألمالك التي تتصرف فيها اجلماعة
والعمل على املسك القانوني لسجل احملتويات.

خامسا .تدبير املداخيل
1 .1ضعف اجملهود املبذول في االستخالص
يبقى اجملهود املبذول في االستخالص خالل سنة  2010ضعيفا ولم يتعد نسبة  % 5مقارنة مع سنة  ،2009حيث إن نسبة
املداخيل الباقي استخالصها تبقى مهمة مقارنة باملداخيل املستخلصة مما ينم عن ضعف اجملهودات التي تبذلها اإلدارة
اجلبائية احمللية (اآلمر بالصرف ووكيل املداخيل) .و قد وصل مبلغ الباقي استخالصه بتاريخ  31دجنبر  2010ما مجموعه
 13.964.677,78درهم منه  2.396.817,06درهم يتعلق بالضرائب و الرسوم املدبرة من طرف اإلدارة اجلماعية.

2 .2عدم القيام باإلحصاء الضريبي املتعلق بالرسم على األراضي غير املبنية
لوحظ أن اجلماعة ال تقوم باإلحصاء السنوي الشامل من طرف اللجنة اخملتصة طبقا للمادة  32من القانون  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية كما ال تقوم بعملية اإلحصاء الشامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير
املبنية طبقا للفصل  49من القانون رقم  47.06السالف الذكر.
باإلضافة إلى هذا ،ال تقوم اجلماعة مبباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية كما هو منصوص عليه في املادة 158
من القانون رقم  47-06بالنسبة للملزمني الذين ال يدلون بإقراراتهم .كما لوحظ غياب إقرارات مالكي أو حائزي األراضي
املعفاة مؤقتا من هذا الرسم مشفوعة بالوثائق والبيانات التي تبرر هذا اإلعفاء مما ال يسمح للجماعة بإجراء مراقبة
فعالة للتأكد من استفادة املعنيني من اإلعفاء املؤقت من هذا الرسم.

3 .3اختالالت مرتبطة بالرسم على استخراج مواد املقالع
تستخرج مواد البناء من رمل وحصى بكميات مهمة داخل وعلى ضفتي وادي سوس الذي يخترق مدينة تارودانت ،وبالرغم
من ذلك ال تستفيد اجلماعة احلضرية من استغالل املقالع التابعة لنفوذها الترابي .كما أنها ال تقوم بفرض هذا الرسم
على مستغلي هذه املقالع مما يعد تفريطا في املوارد املالية للجماعة.
وقد أشار رئيس اجمللس اجلماعي في تعقيبه على أن املرسوم الذي يحدد املدار احلضري ملدينة تارودانت ،والصادر في
 1995/08/28اقتصر على املدينة العتيقة وبعض األحياء احمليطة خارج األسوار .وقد قام اجمللس البلدي مبدينة تارودانت
بإعداد مشروع املدار احلضري يراعي ما نصت عليه الدورية الوزارية عدد  245بتاريخ  25أكتوبر  ،1994يتوسع مبوجبه املدار
احلضري للمدينة وميتد إلى مجرى وادي سوس جنوبا وفي اجتاه الشمال يضم أراضي «السطاح» املدينة ،ومت إرسال هذا
املشروع إلى الدوائر العليا اخملتصة قصد املصادقة وإصدار املرسوم اخلاص بتحديد املدار احلضري للمدينة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات ببذل املزيد من اجملهودات لتطوير استخالص املداخيل اجلماعية واتخاذ التدابير
الالزمة لتطبيق املقتضيات القانونية في مجال الرسم على األراضي احلضرية الغير مبنية واحلرص على استخالص
املداخيل اخلاصة باستغالل املقالع املتواجدة فوق تراب اجلماعة.
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 -IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لتارودانت
(نص مقتضب)

أوال .تدبير الصفقات و اجناز املشاريع
()...هذه االلتزامات اإلضافية مت اعتمادها لتجاوز بعض اإلكراهات التقنية كما هو الشأن بالصفقة رقم  16/2006حيث
قررت اللجنة التقنية للمراقبة والتتبع تغيير وضع قناة صرف املياه العادمة التي تعبر واد الواعر مبنطقة لسطاح ببنائها
باخلرسانة املسلحة في نفس املقطع حتى تتصدى لقوة صبيب الوادي أثناء فترات فيضانه املعروفة بحدة تأثيرها أو الزيادة
في الكميات املقررة في الصفقات األخرى الستكمال بعض مقاطع قنوات التطهير في حدود ما تسمح به املقتضيات
القانونية كما هو الشأن بالصفقات رقم  2006/17و 2008/15مع اإلشارة أن االلتزام اإلضافي املتعلق بالصفقة رقم
 2007/11مت إلغاؤه .في هذا الصدد سنعمل على إعطاء العناية الكافية لتدقيق الدراسات واألخذ بعني االعتبار جل
االحتماالت املمكنة (التقنية والكمية) وإدراجها ضمن الصفقات األصلية وتفادي القيام بااللتزامات اإلضافية.

1 .1صفقات صيانة الطرق
تباين بني الكميات الواردة في كشف احلساب النهائي و الكميات املدرجة في جدول املنجزات
بخصوص الصفقة رقم  )...( 2008/01مت تدارك هذه الزيادة عند حتديد كمية األشغال املتعلقة بتوريد ووضع الطوب
اإلسمنتي املتجانس التي تقرر بالتراضي مع املقاولة املعنية ضبط مستواها في حدود ما هو منصوص عليه في كشف
احلساب النهائي أي  2.849,63متر مربع بدل  3.166,98متر مربع املبينة في جدول املنجزات مع الزيادة الواردة في اجلدول
الالإرادي
في عدد كمية األشغال املتعلقة برفع مجمعات املياه املنصوص عليها في جدول األثمان وذلك استدراكا للخطأ ٍ
ولتسوية جزء من حجم األشغال املذكورة فرضتها ضرورة تكملة بعض مقاطع الطرق وذلك في حدود املبلغ احلقيقي
املنجز (.)...
أما فيما يتعلق بالصفقة رقم  )...( 2008/10مت تدارك هدا التباين عند حتديد كمية األشغال املتعلقة بتوريد ووضع الطوب
الكوارتزي املتجانس التي تقرر بالتراضي مع املقاولة املعنية في ضبط مستواها في حدود ما هو منصوص عليه في
كشف احلساب النهائي أي  3.644,60متر مربع بدل  3.972متر مربع املبينة في جدول املنجزات النهائي وذلك استدراكا
الالإرادي الذي مت تداركه لتصفية الصفقة باملبلغ الذي يوازي األشغال املنجزة ( .)...وفي هذا الصدد مت التأكيد
للخطأ ٍ
على إعطاء العناية الكافية لعملية إعداد كشوف احلسابات التفصيلية املؤقتة انطالقا من جداول املنجزات ووفق حتديد
محكم لكميات األشغال املنفذة.
اختالالت في صفقات اقتناء مواد البناء
فيما يخص الصفقة رقم  2009/01فقد مت اللجوء إلى اقتناء توريدات خارجة عن نطاق الصفقة نظرا للحاجة القصوى
إليها أثناء أوراش الصيانة ()...و سويت وضعيتها مباشرة عند تصفية الصفقة و ذلك بإضافة املبلغ املستحق عن
هذه التوريدات إلى مبلغ التوريدات املسلمة في إطار الصفقة وتسوية مبلغها بزيادة في عدد بعض كميات التوريدات
املنصوص عليها في جدول األثمان تعدل قيمتها اإلجمالية املبلغ املراد تسويته .وفي هذا الصدد فإن املصالح املعنية
باجلماعة ستعمل جادة على أخذ املالحظة بعني االعتبار (.)...
بالنسبة للصفقة رقم  2010/01فقد مت اللجوء إلى اقتناء مواد خارجة عن نطاق الصفقة نظرا للحاجة القصوى إليها
أثناء القيام بأوراش الصيانة ( .)...و سويت وضعيتها مباشرة عند تصفية الصفقة وذلك بإضافة املبلغ املستحق عن هذه
املواد إلى مبلغ املواد املسلمة في إطار الصفقة وتبريرها بزيادة في عدد بعض كميات املواد املنصوص عليها في جدول
األثمان تعادل قيمتها اإلجمالية املبلغ املراد تسويته أي 17.284,00درهم.
بالفعل فقد مت استالم مواد للبناء قبل املصادقة على الصفقة املذكورة أعاله بأيام قليلة وذلك بواسطة وصوالت االستالم
املبينة في اجلدول نظرا للحاجة القصوى إليها حلل املشاكل الطارئة وأيضا نزوال عند طلب الساكنة للقيام بالصيانة
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الالزمة ( .)...وفي هذا الصدد فإن املصالح املعنية باجلماعة ،ستعمل جادة على األخذ بعني االعتبار مبالحظتكم والتقيد
بها.

2 .2صفقات اإلنارة العمومية
بخصوص الصفقة رقم  2009/05فإن االختالف بني الكميات الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك املنجزة
فعليا ( )...مرده إلى إعادة اجناز األشغال بعد تغيير ممر ومسار اإلنارة العمومية الذي أجنز على طول  540متر في بداية
األشغال وذلك نزوال عند طلب السلطة اإلقليمية املبني على اعتبارات تقنية وجمالية كما هو منصوص عليه في
احملضر املشترك بني السلطة احمللية واملهندس اإلقليمي واملهندس البلدي ورئيس األشغال وممثل املقاولة .مما اضطرت معه
املصالح التقنية للجماعة إلى إجناز أشغال إضافية غير منصوص عليها في جدول األثمنة للصفقة وبالتالي الرفع من
حجم األشغال املبينة في اجلدول موضوع االختالف لتمكني املمون من استيفاء جزء(  )...من مبالغ األشغال عند تصفية
الصفقة في حدود املبلغ اإلجمالي لها ( .)...أما بخصوص كشف احلساب النهائي املوقع من طرف املهندس اجلماعي فهو
مطابق من حيث القيمة مع األشغال املنجزة بالفعل على أرض الواقع .وستعمل املصالح البلدية املعنية على التقيد
مبضامني مالحظاتكم.

3 .3صفقات صيانة األسوار العتيقة
لقد مت إجناز أشغال إضافية ضرورية في إطار الصفقة رقم  2008/06فرضتها طبيعة املشروع من حيث اجلانب التقني
خاصة بهذا املقطع من األسوار التاريخية للمدينة يصعب توقعها أثناء إعداد الدراسة التقنية وبالتالي غير منصوص
عليها في دفتر التحمالت دون اللجوء إلى عقد ملحق.
يتعلق األمر ب  ) remblais des parois en terres damée 38,78m3(:و( )béton de propreté 26,41m3حيث مت متكني
املقاول من مبالغ هذه األشغال عن طريق حتويل هذه األخيرة إلى أشغال مدرجة في البيان التقديري املفصل لألثمنة وذلك
بالزيادة في حجم األشغال املتعلقة ب ) soubassement des pieds de murs et tours des remparts( :من 156,66متر
مكعب كما هو مبني في جدول املنجزات إلى 177,30متر مكعب في كشف حساب النهائي وكذا األشغال املتعلقة ب:
 ))construction par maçonnerie en briques de terre cuiteمن 12متر مكعب كما هو مبني في جدول املنجزات إلى
 23,15متر مكعب في كشف حساب النهائي ،مع اإلشارة أن االعتمادات غير متوفرة يتعذر معها إبرام عقد ملحق.
و لإلشارة فان كشوف احلسابات النهائية للصفقتني تعادل من الناحية املالية مبالغ األشغال املنجزة أو التوريدات
املقبوضة دون أية زيادة .وفي هذا الصدد فإن مصالح هذه اجلماعة ،ستعمل جادة على أخذ املالحظة بعني االعتبار .

ثانيا .تنفيذ مخطط التأهيل احلضري
1 .1عدم احترام آجال تنفيذ املشاريع
مت حتديد فترة اجناز برنامج التأهيل احلضري بني  2007و 2010وبالفعل فإن تنفيذه عرف تأخيرا في بعض مشاريعه راجع
باألساس إلى األسباب التالية :
على مستوى اتفاقية الشراكة :لم تتضمن ملحقا يتعلق بتحديد جدول زمني لدفع الشركاء ملساهماتهم املالية
وامللتزم بها في البرنامج وخاصة املرتبطة بالشركاء اآلخرين من جهة كما لم يتم التنصيص على إنشاء حساب مشترك
في ميزانية احد الشركاء األساسني لضمان حسن سير األشغال ،مما أدى إلى ظهور مشاكل في التنسيق لم يتوقع
حدوثها (.)...
على مستوى اإلجناز  :فإن عدم وجود وثائق للتعمير تغطي منطقة سطاح املدينة كان له التأثير السلبي في حتديد
مواقع تبني واقع املشاريع وبالتالي التأخير في إجنازها (.)...

2 .2عدم القيام بالتقييم القبلي لتكلفة املشاريع
مت إعداد برنامج متويل وإجناز برنامج التأهيل احلضري للمدينة من طرف جلنة إعداد مشاريع البرنامج ترأسها السلطة
اإلقليمية بحضور جميع األطراف املعنية ومت تقدير تكاليف ( )...للمشاريع التي ال تتوفر على الدراسة التنفيذية
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تتالءم وواقع تنفيذ املشاريع االستثمارية باملدينة يتم تدقيقها بعد القيام بالدراسات التقنية اخملتلفة قبل بداية الشروع
في إجنازها ،كما جتدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات تتعهد القطاعات املعنية بها بإجنازها باعتبارها املمول ,وبعض
القطاعات املشتركة على مشروع معني تضع دراسة قبلية أولية قبل التصديق تليها الدراسة التنفيذية.

3 .3ضعف التنسيق في أشغال التهيئة
إن طبيعة املشاريع التي مت إدراجها في برنامج التأهيل احلضري للمدينة ( )...تتسم ببعض الصعوبات التي واجهتها
( )...مما حذا باجلماعة إلى املطالبة بالقيام بتحيني ملشاريع البرامج املستعصي إجنازها في املدى القريب ودراسة التزامات
الشركاء بشكل يضمن تنفيذ املشاريع في اآلجال احملددة وفي أحسن الظروف (.)...

ثالثا .تدبير مجال التعمير
1 .1مالحظات عامة تهم جميع التجزئات
بالفعل ال تقوم مصلحة التعمير باستالم الوثائق املتعلقة بالدراسات الفنية إال بعد التصديق على التصميم النهائي
وتلتجئ املصلحة إلى املرونة التي تنص عليها الدورية الوزارية املتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص
البناء والتجزئات (الدورية عدد  2000 /1500بتاريخ  .)2000/10/06واعتمادا على مالحظاتكم فإن املصلحة املعنية عملت
على التطبيق احلرفي ملقتضياتها .)...( .بالفعل هناك تأخر في إجناز وإمتام بعض التجزئات العتبارات تخص كل جتزئة على
حدة وتلتجئ املصلحة املعنية حلث املعنيني إلمتام جتزئاتهم)...( .

2 .2عدم احترام اإلجراءات املسطرية
فيما يخص منح الوصل ألصحاب ملفات التجزئات مقابل طلبات اإلذن بإحداث التجزئة لم يكن معموال به حيث لم
حتط به علما من طرف كل اجلهات الوصية على قطاع التعمير ولم تتعرف املصلحة على املرسوم اخلاص بتطبيق قانون
التعمير إال بعد زيارتكم لها .وشرعت في التقيد بهذه املقتضيات فورا.
— —بعد االطالع على املرسوم رقم  2.92.833الصادر في  25من ربيع اآلخر  12 ( 1414أكتوبر  )1993لتطبيق القانون
 25.90شرعت مصلحة التعمير في دراسة حيثيات تفعيله مع ضمان السرعة في التبليغ مبا في ذلك أن يوقع
املعني باألمر على إشعار التسلم ( مع إمكانية استالمه مبقر اجلماعة مقابل وصل).
— —بالنسبة للتصريح بانتهاء أشغال التجهيز ،يودع الطلب املذكور مبكتب الضبط مقابل التأشير على نسخة من
الطلب ،وستعمل املصلحة على التقيد باملقتضيات املنصوص عليها في هذا الباب.
— — تقوم مصلحة التعمير بالنسبة حملتوى امللفات املتعلقة بطلب إحداث التجزئات وخصوصا ما يتعلق بالوثائق
والتصاميم الفنية خملتلف التجهيزات بإعمال املرونة في جلنة املشاريع الكبرى حسب منهجية عملها في التعامل
مع مثل هذه امللفات .وقد عملت مصلحة التعمير على تفادي مثل هذه اإلشكاالت وذلك بالتقيد مبقتضيات
مالحظتكم مباشرة بعد زيارتكم للجماعة.

رابعا .تدبير املمتلكات
1 .1عدم تسوية اجلماعة للوضعية القانونية لألمالك العقارية التي تستغلها
بخصوص تسوية الوضعية القانونية لألمالك اخملزنية التي تستغلها اجلماعة احلضرية لتارودانت فان اجلماعة فتحت
حوارا جديا مع اإلدارة املركزية لألمالك اخملزنية وكذا اإلدارة احمللية لتدبير ومعاجلة وتسوية العقارات وسبق لإلدارة املركزية
أن التزمت كتابة بالتسوية اجملانية لها إال أن األمر لم يطبق مما اضطرنا إلى اللجوء إلى تسوية هذا امللف عبر مراحل
حسب ما اتفق عليه مع إدارة األمالك اخملزنية وسنقوم بدفع مبلغ االقتناء اخلاص مبلعب كرة القدم على دفعتني األولى
 % 50السنة القادمة  2014و الدفعة الثانية  % 50سنة  2015كما سنقوم بالتسوية بنفس الطريقة بعد إصدار الوزير
الوصي للقرارات املتعلقة بباقي العقارات كما حصل بالنسبة للملعب البلدي .ولقد تقدمت اجلماعة بطلب تسويتهم
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ويتعلق األمر باملرافق التالية :مقر البلدية – املسبح البلدي – اجملزرة البلدية...وسنعمل الحقا على تصفية هذا امللف
تدريجيا متاشيا مع القدرات املالية للجماعة.

2 .2عدم مسك سجل محتويات األمالك اجلماعية حسب الطريقة القانونية
(.)...املعطى املتجلي في عبارة – حيازة – راجع لكون هذا العقار لم تتم تسوية وضعيته القانونية ويدخل ضمن األمالك
اخملزنية التي تتصرف فيها اجلماعة أما باقي املعطيات فهي مدونة .أما بخصوص تأشيرة سلطة الوصاية فهذه التأشيرة
تتضمنها البطاقة األخيرة لهذه السجالت وتكون مرفقة مبراسلة في هذا الشأن تتضمن املالحظات الناجتة عن فحصها.

خامسا .تدبير املداخيل
1 .1ضعف اجملهود املبذول في االستخالص
تبذل اجلماعة وأطرها مجهودات مهمة مبصلحة اجلبايات في استخالص الرسوم و االتاواة واحلقوق املفروضة لفائدة
ميزانية هذه اجلماعة تظهر بشكل مطرد ولو نسبي كل سنة ،كما انه ال زال أمامنا بذل املزيد من اجلهد لتطوير عمليات
االستخالص.
فعلى مستوى املداخيل احملصلة برسم السنة املالية  ،2010ومقارنتها مع حصيلة السنة املالية .2009نسجل مؤشرات
ايجابية من خالل املعطيات التالية:
السنة املالية

تقديرات امليزانية

املداخيل املقبوضة

الباقي استخالصه

2009

 42.000.000,00درهم

 42.866.733,28درهم

 14.687.760,78درهم

2010

 43.933.000,00درهم

 47.632.999,10درهم

 13.964.677,78درهم

من خالل اجلدول ،نسجل ارتفاع املداخيل املقبوضة برسم سنة  ،2010مقارنة مع سنة  ،2009بأكثر من  476مليون
سنتيم ،أي بزيادة ، % 11هذا مؤشر ايجابي ،باملقابل نسجل انخفاض الباقي استخالصه احملدد في ، 2010/12/31مقارنة
مع مثيله احملدد في ، 2009/12/31أي هناك تقليص بلغ أكثر من  72مليون سنتيم ،وهذا مؤشر ايجابي.
بالنسبة للباقي استخالصه املتعلق بالضرائب والرسوم التي تدخل ضمن اختصاصات اإلدارة اجلماعية واحملدد في
 2.396.817,06درهم عن سنة  ،2010ميكن تفصيله كما يلي :
— —الرسم على مؤسسات التعليم اخلاصة  759.132,70 :درهم :هذه املؤسسات كانت متتنع عن أداء هذا الرسم ،بدعوى
أنها معفاة منه.)...( ،ولم يتم احلسم في األمر إال بصدور القانون  ،47.06الذي أصبحت مبوجبه هذه املؤسسات
معفاة بشكل صريح من الرسم ابتداء من فاحت يناير  .2008وهذا املبلغ الذي تطالب اجلماعة باستخالصه ،يعتبر
حتمال لدى اخلازن اجلماعي املكلف طبقا ألحكام القانون باستخالصه ،في إطار األداء القسري للرسوم ،الذي ال نتمتع
به باعتبارنا آمرا بالصرف.)...( .
— —الرسم املفروض على االقامات السياحية  566.565,63 :درهم؛
— —الرسم على محال بيع املشروبات  578.806,61 :درهم؛
— —الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض صناعية أو جتارية أو مهنية  58.953,60 :درهم.
وفي هذا الصدد فإن  1.204.325,84درهم من هذه الرسوم هو بذمة املؤسسة السياحية ف.س ،وهي تواجه صعوبات
منذ أكثر من سبع سنوات ،علما أن مصالح وزارة املالية قد باشرت مسطرة احلجز على األصل التجاري لهذه املؤسسة.
منتوج استغالل األراضي الفالحية  129.000,00 :درهم :هذا املبلغ يوجد بذمة احد املستغلني سابقا لقطعة ارض فالحية
بسطاح املدينة تابعة للجماعة احلضرية لتارودانت ،عن فترة االستغالل تعود لسنة  .1993وقد صدر حكم قضائي إداري
عدد  2001/750بتاريخ  ،2001/10/11بامللف اإلداري عدد  ،2000/961والقاضي بإبطال إجراءات حتصيل مبلغ 132.870,00
درهم.
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من خالل ما سبق نخلص إلى أن الباقي استخالصه املتعلق بالرسوم واالتاواة التي تدبر بواسطة شساعة املداخيل واحملدد
في  ،2010/12/31والبالغ  2.396.817,06درهم ،منها  2.092.458,54درهم،ثم تفصيلها أعاله ،والباقي أي 304.358,52
درهم،متثل  % 12,70من الباقي استخالصه السالف الذكر،هذا املبلغ موزع على عدة رسوم وحقوق أصبح أمر استخالصها
موكول إلى مصالح اخلزينة العامة،بعد إصدار األوامر بالتحصيل في شأنها.

2 .2عدم القيام باإلحصاء الضريبي املتعلق بالرسم على األراضي غير املبنية
( .)...نحن بصدد هيكلة إدارتنا اجلبائية بهدف تطوير أدائها مما يضمن املردودية والفعالية بل وشرعنا في ذلك بتعاون مع
املسؤولني املكلفني بإدارتها...
ونسجل صعوبة اجناز إحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية،وهذا أمر تعاني منه
اغلب اجلماعات الترابية،خاصة تلك التي تشاركنا نفس اخلصوصيات،على عدة مستويات،منها اجلهل بالقوانني،انتشار
ظاهرة عدم التصريح الضريبي ،فضال عن اجلانب التقني اإلداري وتداخل كبير بني احمليط السقوي والفالحي وتعدد املالك
(أمالك مخزنية /أحباس /مالك مجهولون ،)...ونعني به غياب وثائق التعمير وتقادمها ،مع بطئ وتعقيد املساطر التي
يتطلبها حتيني تلك الوثائق و املصادقة عليها.
فعمليا ،كيف السبيل إلى معرفة صاحب عقار ما؟ واحلصول على بطاقة هويته وعنوان إقامته ،حتى ميكن إحصاؤه ضمن
قائمة امللزمني بهذا الرسم،ثم مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية.
إن املشرع عندما جمع بني إلزامية اإلقرار وعملية اإلحصاء بخصوص هذا الرسم ،فهذا راجع إلى وعيه بصعوبة القيام
بعملية إحصاء شامل لألراضي احلضرية غير املبنية .لذا فنحن نتعامل مع هذا امللف عبر مراحل  :فاملرحلة األولى همت
ضبط امللزمني مبناسبة تسليم رخص البناء،ثم طالبي الشواهد اإلدارية.
واملرحلة الثانية تهم التجزئات العقارية سنعمل بتنسيق مع السلطة اإلقليمية على تشكيل جلنة تقنية مختلطة
تضم كل القطاعات ذات الصلة بالعقار واإلدارة الترابية للقيام بإحصاء لألراضي احلضرية غير املبنية التي قد نتمكن من
الوصول إلى مالكيها،بتعاون مع السلطة اإلدارية احمللية ،وجتدر اإلشارة إلى أنه يتعذر فرض الرسم بصورة تلقائية ،وإصدار
األمر بالتحصيل،بخصوص عقار جنهل صاحبه وال ميكن إثبات هويته أو معلوماته متضاربة.
بالنسبة حلائزي األراضي املعفاة مؤقتا من الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية ،فقد كلفنا تقنيا من موظفي
مصلحة التعمير بتتبع هذا امللف،والذي يتأكد من اإلقرارات التي يشملها اإلعفاء.

3 .3اختالالت مرتبطة بالرسم على استخراج مواد املقالع
اقتصر املرسوم الذي يحدد املدار احلضري ملدينة تارودانت ،والصادر في  ،1985/08/28على املدينة العتيقة وبعض األحياء
احمليطة خارج األسوار.
وقد قام اجمللس البلدي مبدينة تارودانت بإعداد مشروع املدار احلضري يراعي ما نصت عليه الدورية الوزارية عدد  245بتاريخ
 25اكتوبر ، 1994يتوسع مبوجبه املدار احلضري للمدينة وميتد إلى مجرى وادي سوس جنوبا وفي اجتاه الشمال يضم أراضي
سطاح املدينة ،ومت إرسال هذا املشروع إلى الدوائر العليا اخملتصة قصد املصادقة وإصدار املرسوم اخلاص بتحديد املدار
احلضري للمدينة ،إال أن هذا امللف لم تتم املصادقة عليه حلد الساعة ،بالرغم من مراسلتنا للجهات الوصية (مراسلة
عدد  132بتاريخ  2006/01/19وعدد  2382بتاريخ .).. 2010/07/08
أمام هذا الفراغ القانوني ،تتشبث اجلماعات القروية اجملاورة بالتحديد القدمي في التمسك بأحقيتها في استغالل جميع
املقالع احمليطة باملدينة ،بالرغم من االجتماعات التي مت عقدها مع السيد عامل اإلقليم من أجل حل إشكال التحديد
وتفعيل ملفه أمام املصالح اخملتصة لوزارة الداخلية.
و ختاما ،فإن املالحظات الدقيقة القيمة التي تقدمتم بها في تقريركم ،ستساهم وال شك مستقبال بشكل ايجابي
و فعال في حتسني مستوى تدبير مصالح اجلماعة احلضرية تارودانت مبثل هذا التقييم البناء الذي اعتبرناه تكوينا
متميزا وقف عند أدق مستوى في تدبير الشأن احمللى في مختلف مجاالته.
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اجلماعة احلضرية آيت إيعزة
تقع اجلماعة احلضرية آيت إيعزة بإقليم تارودانت ،بالنفوذ الترابي جلهة سوس ماسة درعة .متتد على مساحة  1.267هكتار،
ويبلغ عدد ساكنتها حوالي  10.086نسمة حسب اإلحصاء احمللي لسنة  ،2010موزعة على خمسة أحياء وخمسة دواوير.
حتدها من جهة الشمال والغرب والشرق اجلماعة القروية سيدي دحمان ،ومن جهة اجلنوب اجلماعة القروية افريجة.
بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012أزيد من  48مليون درهم ،فيما انتقل الفائض احملقق من  10مليون درهم إلى
 26مليون درهم خالل الفترة .2012-2009

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من جودة تسيير اجلماعة احلضرية:

أوال .تدبير املوارد اجلماعية
1 .1التقصير في تدبير األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية أو مبنقوالت
احتالل امللك العمومي اجلماعي دون ترخيص
رغم أن بعض األشخاص يستغلون امللك العمومي اجلماعي ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية أو مبنقوالت ترتبط
مبمارستها (كنصب اللوحات اإلشهارية) دون ترخيص ،لم يقم رئيس اجمللس اجلماعي بأي إجراء من أجل حثهم على
التوقف عن هذا االحتالل غير القانوني .السيما توجيه اإلنذارات القانونية للمحتلني وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على
محاضر املعاينة ،عن كل سنة أو كسر سنة من االحتالل غير القانوني مببلغ يساوي ثالث مرات مبلغ اإلتاوة السنوية
العادية املستحقة في حالة االستفادة من الترخيص السالف الذكر ،وذلك تطبيقا ملقتضيات القانون رقم  9.96بتاريخ
 25يناير  1997املتمم للظهير الشريف الصادر في  24صفر  30( 1337نونبر  )1918في شأن االحتالل املؤقت لألمالك
العامة.
في نفس السياق ،تقوم اجلماعة باستخالص الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية
أو صناعية أو مهنية من لدن أشخاص غير مرخص لهم بذلك ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  186من القانون رقم 30-89
املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية وهيئاتها والتي مازالت قيد التطبيق بناء على املادة الفريدة من القانون رقم  39.07بسن
أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ التدابير الضرورية ملنع االحتالل غير القانوني للملك
العمومي اجلماعي السيما فيما يتعلق بإصدار رخص االحتالل لفائدة األشخاص الذين لهم احلق في ذلك ،وعند
االقتضاء تطبيق الغرامات املنصوص عليها في القانون رقم  9.96بتاريخ  25يناير  1997املتمم للظهير الشريف
الصادر في  24صفر  30( 1337نونبر .)1918
التأخر في أداء الرسوم املفروضة على استغالل امللك اجلماعي العام مؤقتا وأداء بعض امللزمني ملبالغ أقل
من تلك املستحقة
بينت التحريات بعني املكان أن عددا كبيرا من املستفيدين من رخص استغالل امللك اجلماعي العام ال يقومون بأداء الرسم
داخل اآلجال القانونية املنصوص عليها في املادتني  188و 193من القانون رقم  30-89املتعلق بنظام الضرائب املستحقة
للجماعات احمللية وهيئاتها دون أن تقوم اجلماعة باإلجراءات الضرورية حلملهم على أداء ما بذمتهم من مستحقات
لفائدة اجلماعة ،السيما توجيه اإلنذارات القانونية للمماطلني في األداء.
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كما يؤدي بعض امللزمني بالرسم مبالغ أقل من تلك املستحقة بالنظر إلى املساحات املشغولة احملددة في الرخص
املسلمة لهم من طرف اجلماعة .وهو ما يخالف مقتضيات املادة  187من القانون رقم  30-89املتعلق بنظام الضرائب
املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها.
في نفس السياق ،تقوم اجلماعة بتصفية الرسم املتعلق بشغل األمالك العامة بلوحات إشهارية بناء على حجم جزافي
محدد في  0,5متر مربع بدل احلجم احلقيقي للوحات ،كما ال تتوفر على القيمة اإليجارية للمحالت املستفيدة من
الرخص التي تؤخذ كأساس لتصفية الرسم .ويتعلق األمر ،على سبيل املثال ال احلصر ،بالرخص رقم  02/2007و04/2009
و .02/2012وهو ما يخالف مقتضيات املادة  190من القانون رقم  30-89التي تنص على أنه يؤدى مبلغ ثابت قدره 150
درهم عن املساحة التي تقل عن  0,5متر مربع باإلضافة إلى % 0,25من القيمة اإليجارية عن ما زاد على هذه املساحة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتصفية واستخالص الرسم املفروض على شغل امللك اجلماعي العام
باعتبار املساحة املشغولة بناء على الرخص املسلمة من طرف اجلماعة .كما يوصي باعتماد احلجم احلقيقي
لللوحات اإلشهارية من أجل حتديد الرسم املفروض على شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا مبنقوالت ألغراض جتارية
أو صناعية أو مهنية.

2 .2عدم تطبيق اإلجراءات القانونية الستخالص املداخيل املتعلقة بالرسم املفروض على محال بيع
املشروبات
بينت مقارنة الئحة مستغلي محالت بيع املشروبات املمسوكة من طرف مصلحة الشرطة اإلدارية مع الئحة امللزمني
بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات املمسوكة من طرف مصلحة اجلبايات وجود ملزمني يستغلون محالت لبيع
املشروبات دون أداء الرسم املترتب عن هذا االستغالل.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،لم يضع  06ملزمني إقراراتهم باملداخيل احملققة برسم سنة  ،2009كما وضع  07ملزمني
إقراراتهم خارج اآلجال القانونية ،دون أن تتخذ اجلماعة أي إجراء في حقهم .نفس املالحظة تتعلق بسنتي  2010و2011
حيث لم يضع على التوالي  12ملزم ثم  23ملزم إقراراتهم باملداخيل.
في هذا الصدد ،الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات أن اجلماعة ال تقوم بتطبيق اإلجراءات واجلزاءات القانونية املنصوص
عليها في املواد  134و 146و 147و 158من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية عن عدم إيداع التصريح
بالتأسيس ،داخل أجل  30يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط( ،غرامة قدرها  500درهم) أو عن عدم اإلقرار
باملداخيل احملققة خالل السنة املنصرمة أو وضع اإلقرار خارج األجل ،أي قبل فاحت أبريل (زيادة قدرها  %15من مبلغ الرسم
املستحق) ،أو تلك املترتبة عن األداءات املتأخرة للرسم (ذعيرة  %10وزيادة  %5عن الشهر األول من التأخير و % 0,50عن كل
شهر أو جزء شهر إضافي).
كما ال تعمل املصالح اجلماعية على الفرض التلقائي للرسم جتاه امللزمني الذين لم يدلوا بإقراراتهم أو املتأخرين في
اإلدالء بها.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية الستخالص الرسم املفروض
على محال بيع املشروبات داخل اآلجال القانونية من أجل متكني اجلماعة من االستفادة من مواردها املالية.

3 .3التقصير في تصفية واستخالص الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
غياب إحصاء شامل لألراضي احلضرية غير املبنية
ال تتوفر اجلماعة على إحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية خالفا ملقتضيات املادة
 49من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على إجناز هذا اإلحصاء بصفة سنوية.
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أخطاء في تصفية الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
تقوم مصلحة اجلبايات التابعة للجماعة ،بناء على القرار اجلبائي رقم  ،2012 - 02بتطبيق سعر ثالثة ( )3دراهم للمتر
املربع على السنوات األربع التي لم تخضع للتقادم .رغم أنه كان يجب تطبيق سعر ستة ( )6دراهم الواردة بالقرار اجلبائي
رقم  12-2008الذي كان ساري املفعول في تلك الفترة .وقد أدى هذا اخلطأ إلى استخالص نصف املبلغ الواجب استخالصه
كرسم على األراضي احلضرية غير املبنية خالل سنة  2012أي  143.287,20درهم عوض  286.574,40درهم.
في هذا الصدد ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالسهر على القيام باإلحصاء السنوي لألراضي احلضرية
غير املبنية .كما يوصي بتطبيق السعر اجلاري به العمل في القرارات اجلبائية خالل الفترة املعنية بتصفية الرسم
على األراضي احلضرية غير املبنية.

4 .4عدم أداء بعض املستفيدين من رخص البناء للرسم على عمليات البناء
بعد تدقيق عينة من ملفات تسليم رخص البناء والسجالت املتوفرة لدى وكالة املداخيل ،تبني للمجلس اجلهوي للحسابات
أن بعض املستفيدين من هذه الرخص لم يؤدوا الرسم على عمليات البناء رغم كونهم غير خاضعني لإلعفاءات الواردة
في املادة  52من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على تطبيق الرسم على عمليات البناء على جميع
امللزمني املستفيدين من رخص البناء ،وفق ما هو منصوص عليه في املادة  51من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات
اجلماعات احمللية.

ثانيا .تدبير النفقات اجلماعية
1 .1عدم احترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة مبراجعة األثمان
لم تراجع اجلماعة أثمان الصفقتني رقم  01/2008و04/2008كما تنص على ذلك املقتضيات التعاقدية الواردة في املادة
 48من دفتر الشروط اخلاصة ،مما أدى إلى أداء مبلغ زائد عن املستحق ب  24.685درهم بالنسبة للصفقة رقم 01/2008
و 13.640درهم بالنسبة للصفقة رقم .04/2008
كما مت اخلطأ في تطبيق مراجعة األثمان املتعلقة بأشغال اإلنارة العمومية مبدينة آيت إيعزة (الصفقة رقم ،)02/2010
وذلك باحتساب مبلغ  129.276,22درهم عوض  119.947,36درهم ،أي بزيادة مبلغ  9.328,86درهم عن املستحق.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باحترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة مبراجعة أثمان الصفقات وإصدار
أوامر باملداخيل من أجل استرجاع املبالغ التي مت أداؤها زيادة عن املستحق.

2 .2عدم سريان عقود التأمني على كل فترة األشغال
لم تلزم اجلماعة املقاولني املكلفني بتنفيذ األشغال موضوع الصفقتني رقم  01/2010و 02/1010بتجديد التأمني على
العربات املستعملة في الورش وكذا التأمني على احلريق والسرقة والتلف ،بحيث انتهت مدة سريان عقود التأمني في
 31دجنبر  2010في حني أن األشغال استمرت إلى غاية  02مارس  .2011وهو ما يخالف مقتضيات املادة  24من املرسوم
رقم  2-99-1087الصادر في  29من محرم  4( 1421ماي  )2000باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،التي تلزم املقاول بأن يوجه لصاحب املشروع ،قبل الشروع في تنفيذ األشغال،
نسخا من وثائق التأمني الواجب عليه االكتتاب فيه لتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ الصفقة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بسريان عقود
التأمني على كل املدة املتعلقة بإجناز األشغال.
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3 .3ضعف تقدير كميات األشغال املزمع إجنازها
تقوم اجلماعة باللجوء املتكرر إلى الزيادة في حجم األشغال ب  %10وهو ما يدل على ضعف التقديرات األولية املتعلقة
بالكميات احلقيقية لألشغال ،رغم قيامها بالدراسات املسبقة لتحديدها .لذلك ،وجب التذكير بأن هذه الوضعية حتد
من مبدأ املنافسة الشريفة بني املقاولني على اعتبار أن الثمن األولي هو املعيار األساسي إلسناد الصفقات .وكمثال على
ذلك نذكر الصفقات رقم  BC/2010/01و BC/2010/02و.BC/2011/02
و في نفس السياق ،بينت مقارنة البيانات التقديرية لألثمان املتعلقة ببعض الصفقات مع كشوف احلسابات النهائية
االرتفاع املهم الذي سجلته كمية بعض األشغال املنجزة مقارنة بتلك املتوقعة ،والتي تراوحت ما بني  %21و ،%168كما
هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم ( 01/2010أجنزت بعض املنشآت مببلغ  429.780درهم عوض  24.000درهم) والصفقة
رقم  133.551( 02/2010درهم عوض  30.823درهم).
جتدر اإلشارة إلى أن هذه األشغال كانت موضوع دراسة مسبقة عن طريق سند الطلب رقم  24بتاريخ  15نونبر ،2010
مببلغ  60.000درهم .غير أن تاريخ إصداره جاء الحقا لتاريخ فتح أظرفة الصفقتني موضوع األشغال املعنية بالدراسة
(فاحت يونيو  .)2010وهو ما يعني عدم حرص اجلماعة على احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة باحترام مبدأ
املنافسة وضمان جودة الدراسة املنجزة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان جودة الدراسات املنجزة وحسن تقدير
كميات األشغال املزمع إجنازها لتفادي الزيادات املتكررة في حجم األشغال.

4 .4التقصير في اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ الطلبيات بأثمنة اقتصادية
أجنزت اجلماعة أشغال تهيئة نقط املاء في احلديقة العمومية أليت ايعزة عن طريق سندات الطلب رقم  09بتاريخ 26
مارس  ،2012مببلغ  39.542,40درهم ،ورقم  23و 24بتاريخ  24ماي  ،2012مببلغي  29.904,00درهم و 159.861,60درهم على
التوالي .كما تقوم اجلماعة باقتناء جل توريداتها (حوالي  )%52من لدن ممونني اثنني.
في هذا اإلطار ،وجب التذكير بأن إجناز أشغال من نفس النوع ،تهم نفس املنشآت أو اخلدمات ،عن طريق سندات الطلب
عوض اللجوء إلى الصفقات العمومية ،من شأنه أن يفوت على اجلماعة فرصة االستفادة من املنافسة وبالتالي احلصول
على أثمنة اقتصادية.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على احترام مبدأ املنافسة وإجناز الطلبيات واألشغال قدر
املستطاع عن طريق الصفقات العمومية.

5 .5غياب الوثائق الضرورية إلثبات مادية بعض األشغال املنجزة عن طريق سندات الطلب
ال تتوفر مصالح اجلماعة على تصاميم وجداول إجناز األشغال موضوع سندي الطلب رقم  35و 36بتاريخ  21شتنبر ،2011
مببلغي  68.736درهم و 65.940درهم على التوالي .كما أن الطريقة املعتمدة في احتساب الكميات املنجزة ال متكن من
التأكد من اإلجناز الفعلي لألشغال وبالتالي من صحة حسابات تصفية النفقات.
على صعيد آخر ،أظهرت التحريات بعني املكان أن اجلماعة لم تتسلم مجموع الكمية من النخل من صنف “Wachingtonia
املتعاقد بشأنها في سند الطلب رقم  34بتاريخ  05أكتوبر  35( ،2012نخلة) ،بل اكتفت بتسلم  12نخلة فقط ،وهو ما
يعني أداء اجلماعة ملبلغ زائد عن املستحق ب  37.950درهم.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على إعداد تصاميم وجداول إجناز األشغال واعتمادها
كأساس لتصفية النفقات.

6 .6غياب مساطر واضحة لتدبير حظيرة السيارات وتتبع التوريدات املتعلقة بها
بالرغم من أهمية املبالغ املرصودة إلصالح وصيانة سيارات وآليات اجلماعة ،فقد الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات أن هذه
األخيرة ال تتوفر على أية مسطرة واضحة من أجل تسلم وتخزين قطع الغيار وتتبع عمليات إصالح وصيانة العربات ،مما
يصعب معه التأكد من حقيقة إجناز هذه النفقات.
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كما أن اجلماعة ال تتوفر على دفاتر خاصة بكل سيارة تدون فيها الكميات املستهلكة من الوقود والزيوت وكذا تكاليف
صيانتها ،معززة بعدد الكيلومترات املقطوعة في كل رحلة .وهو ما يخالف قواعد حسن تدبير حظيرة السيارات.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بضرورة اعتماد مساطر واضحة لتدبير حظيرة السيارات
وضبط وتتبع التوريدات املتعلقة بها ،السيما فيما يتعلق بتوفير دفاتر خاصة بكل سيارة من أجل تتبع الكميات
التي تستهلكها من الوقود والزيوت وكذا تكاليف إصالحها.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية الوضعية العقارية لبعض األمالك
لم تسو اجلماعة الوضعية العقارية للبقتني األرضيتني املستغلتني مبوجب رخصتي احتالل مؤقت (غير مرقمتني) مؤرختني
في  05يونيو و 18ماي  ،2009حيث تقوم بحيازتهما في غياب أي سند قانوني ،األمر الذي قد يعرضها ملطالب بعض
اجلماعات الساللية إلفراغ هذه األراضي.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعية بالعمل على تسوية الوضعية العقارية جلميع املمتلكات التي
تقوم بحيازتها.

2 .2عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على املقهى اجلماعي (احملل رقم )122
أدخل مستغل املقهى اجلماعي تغييرات على احملل وذلك بإضافة سطح للمقهى وتغطيته دون احلصول على الترخيص
املنصوص عليه في املادة  40من القانون  12.90املتعلق بالتعمير .علما أن هذه اإلضافات متت دون موافقة اجلماعة.
لكن رغم ذلك ،لم تتخذ هذه األخيرة أي إجراء لتصحيح هذه الوضعية ،السيما تطبيق املقتضيات التعاقدية الواردة
في الفصل الرابع من القرار رقم  09/14بتاريخ  18ماي  2009الذي ينص على أن رخصة استغالل املقهى اجلماعي « قابلة
لإلبطال في حالة ضبط أية مخالفة ،حيث ميكن فسخها وبدون أي تعويض».
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على احملافظة على ممتلكاتها وتطبيق املقتضيات التعاقدية
في حالة اإلخالل بااللتزامات من طرف مستغلي هذه املمتلكات.

رابعا .تدبير التعمير والبيئة
1 .1التأخر في تسوية وضعية التجزئات السكنية املنجزة بشراكة مع العمران
التأخر في تنفيذ مقرر اجمللس اجلماعي القاضي بإحداث جتزئة سكنية على أرض مقتناة من اجلماعة
الساللية أوالد يحيى
قامت اجلماعة احلضرية آيت ايعزة باقتناء قطعة أرضية من اجلماعة الساللية أوالد يحيى ،مببلغ  1.390.566,00درهم،
بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 54-08-08بتاريخ  12يونيو  ،2008من أجل إحداث جتزئة سكنية بشراكة مع شركة
العمران .إال أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ اجلماعة اإلجراءات الالزمة إلنشاء هذه التجزئة السكنية رغم مرور أزيد من
أربع سنوات على اقتنائها.
التأخر في تسوية الوضعية املالية لتجزئتي السالم والسالم متديد
أنشأت اجلماعة احلضرية جتزئتي السالم والسالم متديد بشراكة مع العمران (املؤسسة اجلهوية للتجهيز والبناء سابقا)
(العمران حاليا) بتاريخ  20يوليو  .1987إال أنه رغم مرور كل هذه املدة على إنشاء هاتني التجزئتني فإن اجلماعة لم تعمل
بعد على تسوية الوضعية املالية للتجزئتني ،السيما من حيث حصر مصاريف التجهيز التي حتملتها شركة العمران.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع إنشاء التجزئة السكنية بأوالد
يحيى وتسوية الوضعية املالية لتجزئتي السالم والسالم متديد.
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2 .2عدم احترام املقتضيات القانونية اجلاري بها العمل في مجال التعمير
منح رخص بناء دون أخذ رأي اللجنة اخملتصة
متنح اجلماعة رخص بناء داخل جتزئة السالم دون أخذ رأي اللجنة اخملتصة مخالفة بذلك مقتضيات املادة  43من القانون
رقم  12.90املتعلق بالتعمير .كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم  18/2018و 13/2012و 72/2012و 17/2012غير أن هذه
الوضعية ترجع باألساس إلى تأخر اجلماعة في تفويت البقع األرضية لفائدة املستفيدين ومتكينهم بالتالي من استخراج
الرسوم العقارية واحلصول على رخص البناء وفق املسطرة اجلاري بها العمل.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على تسوية ملف جتزئة السالم وتفويت البقع السكنية
للمستفيدين ،واحترام املسطرة القانونية املتعلقة مبنح رخص البناء ،السيما فيما يتعلق بأخذ رأي اللجنة
اخملتصة.
 تنازل رئيس اجمللس اجلماعي عن متابعة اخملالفني لقانون التعمير
تنازل رئيس اجمللس اجلماعي عن متابعة اخملالفني لقانون التعمير الذين أجنزت في حقهم محاضر من طرف األعوان احمللفني
باجلماعة ،وذلك بناء على التزام اخملالفني بإنهاء اخملالفات املرتكبة .هذا األمر يخالف املادة  67من القانون رقم  12.90املتعلق
بالتعمير ،الذي يربط التخلي عن املتابعات اجلارية بانتهاء األفعال املكونة للمخالفة وليس النية فقط بإنهائها.
في هذا اإلطار ،وقف اجمللس اجلهوي للحسابات على بعض احلاالت التي استفادت من قرار التخلي رغم أن األفعال املكونة
للمخالفات الزالت قائمة (كما هو الشأن بالنسبة للسيدة ع.أط والسيد ع .أع) .كما أن قرار التخلي الصادر عن رئيس
اجمللس اجلماعي ال يتم في بعض األحيان تسجيله مبكتب الضبط (كما هو الشأن بالنسبة لتخلي رئيس اجمللس اجلماعي
عن الشكاية املوجهة إلى السيد وكيل امللك حتت عدد  227بتاريخ  23أبريل .)2010
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باحترام املقتضيات القانونية املتعلقة مبتابعة اخملالفني لقانون
التعمير وعدم اتخاذ قرارات التخلي عن املتابعات إال بعد انتهاء العناصر املكونة للمخالفات.

3 .3تعرض اجملال البيئي وصحة وسالمة املواطنني خلطر التلوث
خطر تلوث نقط التزود باملاء الصالح للشرب مبخلفات املطرح اجلماعي
يتواجد املطرح اجلماعي للنفايات املنزلية مبحاذاة النقطة املائية التي تزود مدينة آيت ايعزة باملاء الصالح للشرب .هذه
الوضعية ،تشكل خطرا على صحة وسالمة املواطنني حسب محضر اجتماع اللجنة التقنية اإلقليمية املنعقد بتاريخ
 15أكتوبر  ،2008بسبب تسرب السوائل وانبعاث الغازات السامة بعد حرق النفايات .و قد حذر الطبيب الرئيسي للدائرة
الصحية آليت ايعزة في رسالته املوجهة إلى اجلماعة بتاريخ  11يوليوز  2012من اخلطر الذي يشكله تواجد املطرح داخل
املدار احلضري على الساكنة .غير أن اجلماعة لم تتخذ بعد أي إجراء للتقليل من هذه اخملاطر.
عدم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل احلد من خطر التلوث البيئي الذي تشكله النفايات الصادرة عن
شركة «ك» بتراب اجلماعة
بينت عدة مراسالت موجهة من طرف الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية آليت ايعزة إلى املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة
بتارودانت (بتاريخ  07أكتوبر  )2008و إلى باشا مدينة آيت ايعزة و إلى رئيس املكتب الوطني للماء الصالح للشرب (بتاريخ
 12يوليوز  ،)2012وكذا محاضر املعاينة املنجزة من طرف جلان تقنية إقليمية ومحلية مختلطة (بتاريخ  15و 28أكتوبر
 2008و 17دجنبر  2008و 18مارس  2010و  24يوليوز  )2012أن اجملال البيئي للجماعة يتعرض بشكل مستمر للتلوث
الناجم عن قيام تعاونية فالحية بإحراق النفايات الصلبة التي حتتوي على مواد بالستيكية وبقايا التطهير السائل
بطريقة عشوائية ،وإفراغ بقايا محطة التصفية ومياه عادمة ال تعرف مكوناتها في أحواض بالقرب من املطرح اجلماعي.
هذه الوضعية تؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وتتسبب في تلوث الفرشة املائية وتشجع توالد احلشرات والقوارض الناقلة
لبعض األمراض اخلطيرة.
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وقد أصدرت هذه اللجان عدة توصيات للتعاونية الفالحية للتقليل من مخاطر التلوث وذلك باحلد الفوري من عملية
إحراق النفايات بطريقة عشوائية ،و تتضمن توفير فرن يتوفر على مدخنة يفوق علوها  25مترا لترميد النفايات الصلبة،
إخضاع النفايات املستخرجة من التطهير السائل لتحاليل كيماوية و كذا التوقف عن صرف املياه املستعملة بطريقة
عشوائية وتصفيتها ومعاجلتها .غير أن التعاونية املذكورة لم تلتزم بهذه التوصيات.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة باتخاذ التدابير الضرورية إلجناز مطرح عمومي مراقب في إطار
شراكة مع اجلماعات اجملاورة للحد من اآلثار السلبية التي يحدثها املطرح احلالي على اجملال البيئي.
كما يوصي باتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية حلمل التعاونية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان
احمللية واإلقليمية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي أليت إيعزة
(نص مقتضب)
().........

أوال  :تدبير اجلبايات واملداخيل اجلماعية
1 .1التقصير في تدبير شغل األمالك اجلماعية العامة موقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية أو
مبنقوالت
احتالل امللك العمومي اجلماعي دون ترخيص
قبل افتحاص اجمللس اجلهوي للحسابات باكادير للجماعة احلضرية ايت إيعزة ،لم تكن تتوفر هذه األخيرة على مصلحة
خاصة لإلحصاء الضريبي تابعة لشسيع املداخيل ،وبالتالي فقد كان استخالص رسم احتالل امللك العمومي اجلماعي
ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية أو مبنقوالت يتم بعني املكان من خالل جوالت حتسيسية برفقة السلطة احمللية في
غياب احلس القانوني بالنسبة للملزمني لطلب رخص االحتالل للملك العمومي من املصالح اخملتصة بالبلدية.
التأخر في أداء الرسم املفروض على استغالل امللك اجلماعي العام مؤقتا وأداء بعض امللزمني ملبالغ اقل
من تلك املستحقة
إن املستفيدين من رخص استغالل امللك العام الذين ال يقومون بأداء الرسم داخل اآلجال القانونية،يتم حتسيسهم من
خالل اجلوالت التي تتم بالتنسيق مع السلطة احمللية واستخالص ما ميكن استخالصه بعني املكان.
أما فيما يخص شغل األمالك العامة بلوحات اشهارية ،فتجدر اإلشارة أن مجموع اللوحات االشهارية بشوارع املدينة ال
يتجاوز  11لوحة إشهارية غالبيتها مهداة من طرف شركات املشروبات الغازية للمحالت التجارية .ومبجرد إخطار امللزم
بأداء الرسم عليها يقوم بنزعها تلقائيا ،وبالتالي فان اعتماد التسعيرة اجلزافية يبقى هو اإلجراء الذي تلجا إليه مصلحة
اجلبايات في غياب إيداع تصريح امللزمني يشتمل على قياس اللوحة ومحتواها والقيمة االيجارية السنوية وسنعمل على
تفادي ذلك مستقبال.

2 .2عدم تطبيق اإلجراءات القانونية الستخالص املداخيل املتعلقة بالرسم املفروض على محل بيع
املشروبات داخل اآلجال القانونية
تطبيقا للمادتني  67و 68من القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية ،فان مصلحة اجلبايات راسلت امللزمني قصد
تسوية وضعيتهم القانونية بتاريخ  10دجنبر  ،2012وذلك إليداع قرارات اإلحداث و تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله.
وكذا إيداع تصاريح باملداخيل في أجلها القانوني ،وبعد صدور قانون رقم  120-12املتعلق بإلغاء الغرامات والزيادات
والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم ،واحلقوق واملساهمات وااليتاوات املستحقة لفائدة اجلماعات ،فقد استجاب
امللزمون وشرعوا في تسوية وضعيتهم اإلدارية واملالية.).....( ،

3 .3التقصير في تصفية واستخالص الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
شرعت مصلحة اجلبايات بعد توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بالشروع في إحصاء شامل لألراضي احلضرية غير
املبنية ،كما تداركت اخلطأ في احتساب واجب الرسم املفروض بالنسبة لسنوات التقادم احملددة في القرارين اجلبائيني
رقم  2008/12و .2010 /2

4 .4عدم أداء بعض املستفيدين من رخص البناء للرسم على عمليات البناء
لقد تبني خالل التدقيق أن بعض امللزمني استفادوا من رخص البناء للرسم على عمليات البناء خالل والية اجمللس السابق،
وقد مت إلزامهم بأداء ما بذمتهم حتت وصل أداء عدد  ،20068ووصل عدد  20069بتاريخ  ،2013/04/22ووصل أداء عدد 20188
و 20189بتاريخ  ،2013/05/07ومت مراسلة املتبقني ألداء ما بذمتهم.).....( ،
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ثانيا  :تدبير النفقات اجلماعية
 1 .عدم إحترام املقتضيات التعاقدية املتعلقة مبراجعة األثمان
فيما يخص الصفقتني رقم  2008/01و ،2008/04واللتان متتا خالل فترة والية اجمللس السابق ،فقد مت تدارك اخلطأ ومراسلة
نائلي الصفقتني ألداء املبلغ املتحصل بذمتهم بعد مراجعة أثمان الصفقتني.
أما فيما يخص الصفقة رقم  ،2010/02فقد مت حث جلنة تتبع األشغال واملقاولني ومكتب الدراسات املكلف باملشروع
بإعادة التدقيق في احتساب املبلغ الناجت عن مراجعة األثمان ،وستتم مراجعتها خصوصا وأن املبلغ موضوع اخلطأ لم
يصرف بعد للمقاول.)....( ،

2 .2عدم سريان عقود التامني على فترة األشغال
فيما يخص الصفقة رقم  ،2010/02فقد مت مطالبة نائل الصفقة بتقدمي وثيقة جتديد شمولية التامني لفترة األشغال
خالل السنة املالية .2011
أما بالنسبة للصفقة رقم  ،2010/01فقد مت مطالبة الشركة بتجديد شمولية التامني عن العربات ذات احملرك املستعملة
في الورش ،وكذا التامني على احلريق والسرقة والتلف.)......( ،

3 .3ضعف تقدير كميات األشغال املزمع اجنازها
بالنسبة للجوء إلى الزيادة في كتلة األشغال مقارنة مع املبلغ األولي للصفقات رقم  2010/BC/01و 2010/BC/02و/02
 2011/BCفإنها متت بناء على الفصل  52من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة لصالح
الدولة ولم تتجاوز % 10و بشكل احترم فيه جانب الترشيد.
ففي الصفقة رقم  ،01/BC/2010فان الزيادة تتعلق مبسائل وقائية نتجت عنها تعديالت تقنية أثناء الشروع في إجناز
أشغال وضع قنوات صرف مياه األمطار ،وقد أشار املهندس املكلف بالدراسة أن هذه األخيرة شملت فقط الطريق
الوطنية أثناء وضع املشروع ،إال انه أثناء اإلجناز تبني أن ذلك من شأنه أن يسبب ضررا لبعض األحياء اجملاورة الواقعة
بجماعة «سيدي دحمان» ،ولتفادي ذلك متت مراجعة املنحنيات اخلاصة مبسار قنوات صرف مياه األمطار وإضافة مقطع
في اجتاه واد سوس مير عبر الطريق اجلهوية رقم  109كما متت اإلشارة إلى ذلك في نظير التصميم املنفذ لألشغال.
بالنسبة للصفقة رقم  02/BC/2010فإن نقط الربط بشبكة اإلنارة العمومية للمحولني املوجودين أدى إلى الزيادة
في كمية املوصالت الكهربائية.
بالنسبة للصفقة رقم  02/BC/2010فان هذه الزيادة أيضا تتعلق مبسألة وقائية للبنايات احملددة ملنطقة اخلدمات جهة
الشرق والبنايات احملددة حلي «بام» متديد جهة الغرب ،ذلك أن متديد املقاطع العرضية تطلب أشغال ردم إضافية.

4 .4التقصير في اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ الطلبيات بأثمنة اقتصادية
أن احلاجة امللحة ملتنفس طبيعي للساكنة اضطر معه اجمللس إلى اجناز توريدات ألشغال تهيئة نقط املاء في احلديقة
العمومية عن طريق ممونني تقدموا بعروض تنافسية محفزة .وسنعمل قدر املستطاع على تفادي اجناز مثل هذه التوريدات
عبر سندات الطلب.

5 .5غياب الوثائق الضرورية الثبات مادية بعض األشغال املنجزة عن طريق سندات الطلب
فيما يخص األشغال موضوع سند الطلب عدد  35واملتعلق بتسوية أرضية امللعب البلدي عن طريق إزالة ونقل األتربة
واألحجار خارجه فان ذلك يهم حجما على شكل شبه منحرف قاعدته الكبرى  12متر ومساحة قاعدته الصغرى  6أمتار
تقريبا ،وقد مت االعتماد على مقتطف من التعميم الطبوغرافي األساسي إلعادة تصميم التهيئة املعمارية كوثيقة
مرجعية معتمدة أثناء احتساب الكميات املنقولة ،وقد شملت األشغال  100متر طولي تقريبا من هذا احلاجز قصد
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استعماله حلصر املاء ،أما بالنسبة لسند الطلب عدد  36بتاريخ  ،2011/09/21فان املصالح التقنية باجلماعة اعتمدت
على تصميم موقع األشغال لتحديد الكميات املزالة.)....( ،
أما بالنسبة للشجيرات ( ، )Washingtoniaفقد تسلمت البلدية  12شجرة مت غرسها مبفترق الطرق بالطريق الرئيسية
رقم  10وسط املدينة ،أما  23الباقية ،فقد مت االحتفاظ بها لدى املمول في املستنبت إلى حني توفير وجتهيز أماكن غرسها
خوفا من تلفها ،وتتوفر البلدية على « »Bon d’avoir n°4من املمول ،وقد مت غرسها مؤخرا وسيتم تفادي مثل هذا اإلجراء
مستقبال.

6 .6غياب مساطر واضحة لتدبير حظيرة السيارات وتتبع التوريدات املتعلقة بها
إن اجلماعة احلضرية «اليت إيعزة» تتوفر على حظيرة سيارات وشاحنات متقادمة ومتآكلة وهي العمود الفقري جلمع
النفايات باملدينة ،وفي حالة إصاباتها بأعطال ميكانيكية يتم إصالحها على وجه السرعة لتفادي تراكم النفايات،
كما أن عدادات الكيلومترات بها ال تعمل مما يضطر معه رئيس مصلحة املستودع البلدي إلى االقتصار على تسجيل
السيارات التي مت إصالحها ،وكذا تدوين كمية الوقود املستهلكة من طرفها ،وسنعمل على احترام التوصيات املشار
إليها في هذه النقطة.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية الوضعية العقارية لبعض األمالك
ستعمل اجلماعة على تسوية الوضعية العقارية جلميع املمتلكات التي تقوم بحيازتها ،وذلك برصد االعتمادات الضرورية
القتنائها طبق املسطرة املعمول بها ،وقد مت طرح هذا املشكل في الدورة االستثنائية لشهر نونبر .2012

2 .2عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على املقهى اجلماعي (احملل رقم )122
لقد وجهت مصلحة املمتلكات رسالة حتت عدد 9/548 :بتاريخ  02أكتوبر  2009للمعني باألمر عند علمها بشروعه في
مباشرة أشغال البناء باالسمنت املسلح فوق سطح املقهى ،وأمرته بإيقاف أشغال البناء وإزالة التغييرات فور توصله
بالرسالة املذكورة ،وفعال توقف عن استعمال االسمنت املسلح واكتفى بتغطية مبواد صلبة قابلة للتفكيك بدال من
القصب املستعمل سابقا.

رابعا .تدبير التعمير والبيئة
1 .1التأخر في تسوية وضعية التجزئات السكنية املنجزة بشراكة مع العمران
التأخر في تنفيذ مقرر اجمللس اجلماعي القاضي بإحداث جتزئة سكنية على ارض مقتناة من اجلماعة
الساللية «أوالد يحيى»
أخر اجمللس البلدي قرار إحداث جتزئة سكنية على القطعة األرضية التابعة للجماعة الساللية «أوالد يحيى» ،وذلك أنه
تبني أن هناك خطر الفيضانات بسبب السهب «الواد الواعر» الذي مير من التجزئة والذي يسبب أضرار خالل فترة تساقط
األمطار.
التأخر في تسوية الوضعية املالية لتجزئتي «السالم» و»السالم متديد»
إن ملف جتزئتي «السالم» و»السالم متديد» هما من مخلفات اجمللس السابق ،وقد عملت املصالح التقنية في اجمللس احلالي
إلى اتخاذ عدة تدابير إدارية من أجل تسوية هذا امللف الذي عمر أكثر من عقدين من الزمان ومت قطع عدة أشواط كللت
بتكوين جلنة إقليمية مختلطة الجناز محضر التسلم النهائي لألشغال  .ونحن اآلن بصدد التسوية املالية مع شركة
العمران ،حيث يتم حاليا إبرام اتفاقية تخول لشركة العمران متويل مشاريع فائض التجزئتني حتى تتمكن اجلماعة
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احلضرية من احلصول على إذن بالتفويت من طرف املصالح املركزية يخول للمجلس إبرام عقود بيع مع املستفيدين من
التجزئتني وتسليم الصكوك العقارية.)......( ،

2 .2عدم احترام املقتضيات اجلاري بها العمل في مجال التعمير
منح رخص بناء دون أخذ رأي اللجنة اخملتصة
إن تسوية ملف جتزئة السالم وتفويت البقع السكنية للمستفدين رهني بالتسوية املالية مع شركة العمران كما هو
مشار إليه في النقطة أعاله.
تنازل رئيس اجمللس اجلماعي عن متابعة اخملالفني لقانون التعمير
إن رئيس اجمللس اجلماعي واعتمادا على منطوق املادة  67من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير يقرن التخلي عن
املتابعات بإنهاء األفعال املتكونة منها اخملالفة .وفي حالة السيد «ع .اع ».والسيدة «ع .أط ،».فقد استفادا من رخصة
إصالح في إطار معاينة اللجنة احمللية املكونة من املصالح التقنية بالبلدية والسلطة احمللية التي قامت بها على اثر
التساقطات املطرية التي عرفتها املنطقة خالل تلك الفترة ،والتي خلفت أضرارا مادية في بعض الدور السكنية ،إال أن
املعنيني باألمر استخدما رخصة اإلصالح املمنوحة لهما في البناء من جديد ،مما اضطر املصالح اخملتصة إلى التخلي على
املتابعة على أساس تكوينهم ملفات طلب رخص البناء ملزمني بذلك ( التزام مصحح اإلمضاء بتاريخ  2010/06/01من
طرف املعنيني باألمر) .وملا تبني أنهما لم ينجزا ما التزما به حررت لهما محاضر مخالفات من جديد حتت رقم 2013/05
بتاريخ  2013/04/30ورقم  2013/06بتاريخ .)...( ،2013/04/30

3 .3تعرض اجملال البيئي وصحة وسالمة املواطنني خلطر التلوث
لقد بادرت اجلماعة إلى إعداد دراسة التأثير البيئي ملطرح بديل ،يبعد عن املدينة ب  7كيلومترات منذ سنة  ،2006وقد مت
حتيني هذا امللف ومراسلة املصالح اخملتصة لتفعيله بعد لقاءات متعددة مع السيد عامل إقليم تارودانت .إال أن مشروع
املطرح املشترك بني اجلماعات هو الذي أوقف مسعى اجلماعة ،وهذا املشروع اإلقليمي هو اآلن في مرحلة التشخيص
لتحديد موقع املطرح املشترك ،واجلماعة مستعدة إلغالق هذا املطرح العشوائي مبجرد املصادقة على املطرح العمومي
املشترك.
()...
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اجلماعة القروية اثنني أكلو
)إقليم تزنيت(

أحدثت جماعة اثنني أكلو مبوجب املرسوم رقم  2.73.416و ذلك بتاريخ  14غشت  .1973وقد مت االرتقاء بهذا من جماعة
قروية إلى مركز محدد ،خالل سنة  ،2009وذلك مبوجب املرسوم رقم  2.09.128الصادر في  5مارس  .2009تنتمي جماعة
أكلو ترابيا إلى إقليم تزنيت وتبلغ مساحتها  307كلم،²بعد إحلاق مجموعة من الدواوير ببلدية تيزنيت .وقد بلغت
مداخيل اجلماعة خالل سنة 2012مبلغ  13.419.381,22درهم في حني لم تتعد املصاريف مبلغ  6.486.764,82درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي :

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1عدم احلرص على تتبع تنفيذ و تفعيل بعض قرارات اجمللس اجلماعي
أبانت مهمة مراقبة التسيير املنجزة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات عن عدم تفعيل بعض قرارات اجمللس التداولي
للجماعة القروية الثنني أكلو ،و ذلك فيما يتعلق أساسا بالقرارات املشار إليها في اجلدول التالي:
قرار اجمللس اجلماعي

دورة اجمللس اجلماعي

تبسيط مسطرة احلصول على الشواهد اإلدارية ملساعدة املواطنني
على توثيق ممتلكاتهم.

الدورة العادية لشهر ابريل2008

إعادة هيكلة األحياء لناقصة التجهيز في إطار اتفاقية تتعلق
ببرنامج بني اجلماعة القروية آلكلو وشركة العمران بأكادير.

الدورة العادية لشهر فبراير 2009

طلب تفويت السوق اجلماعي بشاطئ سيدي موسى جلماعة آكلو

الدورة العادية لشهر يوليوز2010

يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  47من القانون  78.00الصادر بتاريخ  2002/10/3واملتعلق بامليثاق
اجلماعي ،و التي تشير إلى الصالحيات اخملولة للرئيس من تنفيذ مقررات اجمللس اجلماعي ومن إلزامية اتخاذ التدابير
الالزمة لهذا الغرض و السهر على مراقبة تنفيذها.

2 .2عدم إجناز معظم مشاريع اخملطط اجلماعي للتنمية
يحدد اخملطط اجلماعي للتنمية األعمال التنموية املقرر إجنازها بتراب اجلماعة ملدة ستة سنوات ،في أفق تنمية مستدامة
وفق منهج تشاركي ،يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع ،والذي يقوم بإعداده رئيس اجمللس اجلماعي ويدرسه و يصادق عليه
اجمللس اجلماعي وذلك من خالل االعتماد على املرسوم رقم  2-09-504الصادر في  28ابريل  ،2011املتعلق بتحديد مسطرة
إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية .غير أنه لوحظ عدم تفعيل اخملطط اجلماعي للتنمية املنصوص عليه في الفصل  36من
امليثاق اجلماعي بحيث لم تنجز اجلماعة من مجموع املشاريع املبرمجة ما بني  2011و 2012والبالغة  48مشروعا سوى
ستة مشاريع،في حني لم يتم إجناز املشاريع املتبقية و التي يبلغ عددها  42مشروعا.
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يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اعتماد مقاربة ناجعة في اختيار املشاريع املزمع إجنازها و في حتديد
برمجتها املالية.

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1تنظيم وكالة املداخيل
أسفرت مراقبة وكالة املداخيل عن تسجيل املالحظات التالية:
— —غياب الضمانات األمنية
تبني من خالل املعاينة امليدانية أن وكيل املداخيل يتقاسم نفس املكتب مع مصلحة احملاسبة ،في حني كان يتوجب،
من باب االحتياط وتعزيز الضمانات األمنية ،تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق حلفظ األموال والقيم وكذا
مختلف الوثائق احملاسبية األخرى.
— —عدم اعتماد تقسيم املهام
لوحظ غياب نظام مراقبة داخلية على مستوى وكالة املداخيل ،بحيث ال يتم اعتماد تقسيم املهام بداخلها .فعلى
سبيل املثال ،يقوم وكيل املداخيل ،وبصفة منفردة ،بعمليات حتديد وعاء الرسم وتصفية وحتصيل مبلغه ،مما قد يصعب
معه اكتشاف وتدارك األخطاء احملتملة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة التسريع بإمداد وكالة املداخيل باإلمكانيات الالزمة لرفع من مردودية
عملها.

2 .2الرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية
تتلخص أهم املالحظات املسجلة في هذا اجملال فيما يلي:
نقص في مضمون اإلقرارات املدلى بها
يتبني من خالل تفحص بعض اإلقرارات أنها ال تتضمن ،على معلومات تتعلق بعدد الزبناء الذين أقاموا باملؤسسات
السياحية املعنية بها ،مما يخالف مقتضيات املادة  74من القانون رقم  47-06الصادر بتاريخ  2007/11/30و املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية .بالرغم من ذلك ،لم تتخذ املصالح اجلماعية أي إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها في املادة
 134من القانون رقم  47.06سالف الذكر واملتمثلة في تطبيق زيادة على مبلغ الرسم املستحق قدره  %15كلما تعلق
األمر بإقرار ناقص أو متضمن لعناصر غير متطابقة.
عدم التأكد من صحة اإلقرارات
يتبني من اإلقرارات املدلى بها وكذا من بيانات حتصيل الرسم املذكور ،أن املؤسسات امللزمة بهذا الرسم تصرح غالبا بليلة
مبيت واحدة لكل زبون وأن املصالح اجلماعية ال تضطلع مبهامها الرقابية املنصوص عليها في املادة  149من القانون رقم
 47.06سالف الذكر للتحقق من مدى صحة اإلقرارات املقدمة من طرف اخلاضعني للرسم على اإلقامة في املؤسسات
السياحية ،مما من شأنه تشجيع امللزمني باإلدالء بتصريحات تتضمن معطيات غير صحيحة.
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة مراقبة صحة اإلقرارات وتطبيق مقتضيات القانون رقم  47-06الصادر
بتاريخ  2007/11/30املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
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3 .3الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
فيما يتعلق بهذا الرسم ،لوحظ ما يلي:
عدم إجناز اإلحصاء السنوي
لوحظ ،وخالفا ملقتضيات املادة  49من القانون رقم  47.06على اإلقامة باملؤسسات السياحية ،أن املصالح اجلماعية لم
تقم على مدار السنوات املالية  2010و 2011و 2012بأي إحصاء ،على مستوى تراب اجلماعة ،للعقارات اخلاضعة للضريبة
على األراضي احلضرية غير املبنية .
كما لوحظ أن استخالص هذا الرسم ال يتم إال مبناسبة تقدمي أصحاب األراضي الغير املبنية طلبات رخص البناء ،وهذا
يتنافى مع مقتضيات املادة  46من القانون رقم  47-06سالف الذكر التي تنص على أنه « يؤدى الرسم على األراضي
احلضرية غير املبنية تلقائيا لدى صندوق وكيل املداخيل اجلماعي قبل فاحت مارس من كل سنة».
 منع تقادم بعض املداخيل اجلماعية
تبني من خالل تفحص البيانات والوثائق املتعلقة بهذه الضريبة أن وكالة املداخيل لم تتخذ اإلجراءات القانونية الكفيلة
مبنع تقادم الديون .
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد بإلزامية إجناز إحصاء سنوي جلميع األراضي الغير مبنية التابعة
لنفوذ اجلماعة وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لقطع أمد تقادم الديون.

4 .4الضريبة على محال بيع املشروبات
عدم إخضاع جميع محالت بيع املشروبات للرسم
من خالل تفحص الئحة احلاصلني على رخص استغالل مقهى أو محلبة أو سناك ومن خالل الوثائق املتعلقة بتحصيل
هذا الرسم ،تبني أن عدد الذين يقومون بأداء مبلغ هذا الرسم يبلغ  6ملزمني .إال أنه ،وعالوة على ذلك ،تبني بعد الزيارة
امليدانية على مستوى تراب اجلماعة تواجد عدة ملزمني يستغلون محالت بيع املشروبات بدون رخصة مسلمة من
اجلماعة ،وبالرغم من ذلك ،ال تقوم هذه األخيرة بدورها الرقابي املتمثل أساسا في إحصاء كل املستغلني بشكل دقيق.
عدم التصريح بالتأسيس
خالفا ملقتضيات املادة  67من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على أنه يتعني على امللزمني
إيداع تصريح بتأسيس املؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل
أقصاه ثالثون ( )30يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور ،فإنه سجل غياب شبه مطلق لهذه التصاريح
من امللفات املدلى بها.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باإلسراع بتسوية هذه الوضعية مما سيمكن اجلماعة من االستفادة من موارد
مالية إضافية.
 ضعف املبالغ املصرح بها
لوحظ أن مجموع املبالغ املصرح بها سنويا من طرف امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات تظل هزيلة قياسا
بأهمية هذا النشاط على مستوى اجلماعة .وبالرغم من ذلك ال تقوم املصالح اجلماعة بواجبها الرقابي من أجل تصحيح
مضمون هذه اإلقرارات وتطبيق الغرامات املالية في حق كل مستغل أدلى بإقرار خاطئ ،كما هو منصوص عليه في املادة
 146من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .
لذا فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يؤكد على ضرورة مراقبة تصريحات امللزمني اخلاضني للرسم على محالت بيع
املشروبات .
216

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

5 .5السومة الكرائية ملواقف السيارات لشاطئ سيدي موسى أكلو
مت كراء مواقف السيارات الثالثة املتواجدة بشاطئ اكلو بواسطة االتفاقية رقم  ، 01/2011لفائدة شركة «ط.س» بسومة
قدرها  51.000,00درهم سنويا  ،وقد مت جتديد هذه العقدة ملدة سنة إضافية مع زيادة نسبتها  %10من قيمة السومة
املذكورة في الفصل  13من كناش التحمالت ،أي أن القيمة اإلجمالية لهذه االتفاقية تساوي  107.100,00درهم .إال أنه مت
تسجيل بعض املالحظات فيما يخص تنفيذ بنود هذه االتفاقية واملتمثلة فيما يلي:
— —لم تتوصل اجلماعة إال مببلغ  89.250,00درهم بدل مبلغ  107.100,00درهم املشار إليه أعاله؛
— —متت تأدية مبلغي االستغالل بالنسبة للفترتني (املبينة في اجلدول أسفله) دون احترام شرط األداء الفوري قبل بداية
استغالل املوقف املنصوص عليه في الفصل السادس من كناش التحمالت؛
مدة االستغالل

بداية االستغالل

تاريخ األداء

املبلغ

سنة واحدة

01/07/2011

20/12/2011

 42.500.00درهم

سنة واحدة

01/07/2011

29/08/2012

 46.750,00درهم

— —من خالل املعاينة امليدانية تبني أن املستغل ،وخالفا ملقتضيات الفصل الرابع من عقدة االستغالل ،ال يقوم بالسهر
على نظافة املواقف واحملافظة على األغراس احمليطة بها؛
— —ال يتقيد املستغل بالتسعيرة احملددة بالقرار اجلبائي كما هو منصوص على ذلك في الفصل اخلامس من عقدة
االستغالل بحيث يعمد إلى الرفع منها خاصة في موسم الصيف ،كما ال يقوم بإشهار تعريفة املوقف املصادق
عليها من طرف اجمللس وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  17من كناش التحمالت؛
— —لم يخصص املستغل بذالت وقبعات للحراس وكذا الهواتف الالسلكية .خالفا للفصل العاشر من كناش التحمالت.
لذا يتعني تفعيل الدور الرقابي للجماعة إللزام مستغل موقف السيارات شاطئ سيدي موسى بأكلو بالتقيد ببنود
كناش التحمالت.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1تدبير الصفقات العمومية
من خالل اإلطالع على امللفات اخلاصة بالصفقات التي أبرمتها اجلماعة القروية ألكلو برسم السنتني املاليتني 2010
و ، 2011لوحظ ما يلي:
 البرنامج التوقعي للصفقات
ال تقوم املصالح التقنية للجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات املزمع إجنازها ،كما ينص على ذلك املرسوم رقم
 2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها واذي يلزم
في مادته السابعة والثمانون صاحب املشروع بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إجنازها خالل السنة املالية
وذلك خالل الثالثة أشهر األولى من نفس السنة في جريدة واحدة على األقل ذات انتشار وطني وفي بوابة صفقات الدولة.
عدم إعداد التقارير اخلاصة
لوحظ بأن املصالح التقنية للجماعة ال تقوم بإعداد التقارير اخلاصة ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  91من املرسوم رقم
 2.06.388سالف الذكر والتي التي تنص على أن «كل صفقة يفوق مبلغها مليون ( )1.000.000,00درهم يجب أن تكون
موضوع تقرير عن االنتهاء يعده صاحب املشروع و يوجه إلى السلطة اخملتصة مبجرد انتهاء تنفيذ األعمال و ينشر في
بوابة صفقات الدولة».
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لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات على وجوب السهر على تطبيق املقتضيات القانونية الواردة في املرسوم رقم
 2.06.388املتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها
مالحظات حول تنفيذ بعض الصفقات
•الصفقة رقمBC/05/2010.
الصفقة رقم  ،BC/05/2010املبلغ 1.497.067,00 :درهم ،صاحب الصفقة :شركة  ،PRاملوضوع :أشغال بناء الشطر األول
من طريق الكعدة على مسافة  3.750كلم.
أسفر تفحص الوثائق املثبتة لهذه الصفقة عن املالحظات التالية:
— — تبني أن امللف اإلداري لنائل الصفقة لم يكن مكتمال خال عرضه على جلنة فتح العروض بحيث كانت تنقصه
الشهادة اجلبائية والتي لم يدل بها إال بعد الرسو الصفقة عليه ،وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة اخلامسة من املادة
 9من نظام االستشارة اخلاصة بهذه الصفقة؛
— —لوحظ كذلك أن التسلم النهائي للصفقة مت بتاريخ 2012/11/12أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ التسلم
املؤقت في  2011/10/28خالفا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  68من دفتر الشروط اإلدارية العامة املتعلقة
بصفقات األشغال ؛
— —لوحظ كذلك أن كشف احلساب املؤقت رقم  2ال يحمل تاريخ إمضاء األمر بالصرف ،كما لوحظ أن امللف التقني
للصفقة ال يتضمن دفتر الورش و دفتر التسلم الطوبوغرافي و تصاميم املطابقة؛
— —كما أنه وخالفا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  14من نظام االستشارة ،لم تتقدم املصالح اجلماعية بأي
توضيح حول الظروف االستثنائية التي دفعتها لتطلب من الشركة نائلة الصفقة متديد عرضها ملدة إضافية تقدر
بشهر واحد وذلك بعد انصرام اآلجال املتعاقد بشأنها.
يوصي اجمللس بضرورة احترام النصوص التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية وكذا مقتضيات دفاتر التحمالت
املتعلقة بها.
•الصفقة رقم BC/01/2010
الصفقة رقم  ،BC/01/2010املبلغ 1.069.862,40 :درهم ،صاحب الصفقة :شركة ك ،املوضوع :أشغال توسيع وتعبيد
الطريق الرابط بني تزنيت والطريق  1909عبر تدوارت.
أسفر تفحص الوثائق املثبتة لهذه الصفقة وكذا الزيارة امليدانية ،عن املالحظات التالية:
— —عرف تنفيذ هذه الصفقة إصدار أوامر من طرف صاحب املشروع بوقف األشغال ملدة  148يوم وذلك دون تقدمي تبريرات
مقنعة في هذا الصدد ،ال سيما وأنه بالرجوع إلى دفاتر الورش ،تبني أن الشركة نائلة الصفقة لم تنفذ هذه األوامر
إال جزئيا على مستوى إحدى جوانب الطريق ،موضوع أشغال هذه الصفقة ،مما كان يتوجب معه تطبيق غرامات
التأخير املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة؛
— —وقع خلط في مسك دفتر الورش اخلاص بهذه الصفقة مع دفتر الورش اخلاص بالصفقة  ،04/2010مما من شأنه
التأثير سلبا عند إعداد كشوفات احلساب؛
تواجد وثيقتني مؤرختني ،على التوالي ،في فاحت ماي  2010وفي  2010/05/03تخصان نفس املوضوع املتعلق بإشعار نائل
الصفقة مبصادقة السلطات الوصية عليها.
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بأهمية عملية التنسيق إذا كان األمر يتعلق بعدة متدخلني لتنفيذ نفس املشروع
وبأهمية الفصل والتمييز عند تدبير مجموعة من الصفقات.
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رابعا  :تدبير املمتلكات اجلماعية
تتكون املمتلكات اجلماعية اخلاصة العقارية من  8محالت معدة للسكن و 31محل جتاري كلها محفظة .يتم استغاللها
بواسطة عقود كراء .وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير هذه املمتلكات عن املالحظات التالية:

1 .1عدم مراجعة الوجيبة الكرائية
لوحظ أن املصالح اجلماعية لم تقم بأي مراجعة للوجيبات الكرائية الهزيلة املتعلقة باحملالت املعدة للسكن وباحملالت
التجارية منذ أن مت حتديدها في القرار اجلبائي؛ وفقا ملقتضيات القانون رقم  64.99بتاريخ  1999/08/25املتعلق باستيفاء
الوجيبة الكرائية وملقتضيات الفصل اخلامس من القانون رقم  6.79بتاريخ  1980/12/25املتعلق بتنظيم العالقات
التعاقدية بني املكري واملكتري لألماكن املعدة للسكنى أو لالستعمال املهني والذي ينص على أنه «ميكن مراجعة وجيبة
الكراء بطلب من املكري أو املكتري .وتبت احملكمة اخملتصة عند عدم اتفاق األطراف .غير أنه ال تقبل دعوى مراجعة الوجيبة
الكرائية رغم كل شرط مخالف إال بعد مرور ثالث سنوات على األقل من تاريخ إبرام عقد الكراء ،أو من تاريخ آخر مراجعة
قضائية أو اتفاقية .»..
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بإلزامية مراجعة الوجيبة الكرائية لرفع من حجم موارد اجلماعة.

2 .2عدم برمجة مجموع املداخيل في امليزانية
لوحظ من خالل الئحة املمتلكات ومن خالل املداخيل املقررة بشأنها في القرار اجلبائي ،وكذا باملقارنة مع ما مت برمجته
في ميزانية اجلماعة ،أن هذه األخيرة ال تقوم ببرمجة كافة املداخيل ،كما يتبني ذلك من اجلدول التالي الذي يرصد هذا
الفرق بالنسبة لسنة :2011
امللك

املداخيل املبرمجة

املداخيل احملصلة

الفارق

احملالت التجارية

7 320.00

22 620.00

15 300.00

الدور السكنية

8 400.00

13 800.00

5 400.00

يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  3من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات
احمللية ومجموعاتها والتي تنص على كون امليزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن مبوجبها ،بالنسبة لكل سنة مالية،
مجموع موارد و حتمالت اجلماعة احمللية أو اجملموعة .لذلك فعدم برمجة كافة املداخيل الناجتة عن أكرية الدور واحملال
التجارية يشكل مخالفة لهذه املادة.

3 .3عدم تطبيق بنود عقد الكراء
لوحظ أنه وبالرغم من تأخر العديد من املكترين عن سداد ما بذمتهم من وجيبات الكراء من جهة ،وبالرغم من عدم
توصلها بأي جواب بعد مراسلتها لهم في املوضوع من جهة أخرى ،لم تتخذ املصالح اجلماعية أي إجراء من اإلجراءات
املنصوص عليه في بنود عقود الكراء وفي القانون قم  64.99بتاريخ  1999/08/25املتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية من
قبيل فسخ هذه العقود واللجوء إلى املسطرة القضائية ،عند االقتضاء ،الستيفاء هذه الوجيبات وإفراغ هؤالء املكترين
من محالت موضوع النزاعات.
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات امليثاق اجلماعي التي تخول لرئيس اجمللس اجلماعي ،بصفته املمثل
القانوني للجماعة ،اللجوء إلى القضاء السترداد الديون الواجبة في حق املكترين وإفراغ احملالت التجارية أو املعدة
للسكن حتى تستفيد منها مالية اجلماعة.
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II.جواب رئيس اجمللس اجلماعي الثنني أكلو
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي الثنني أكلو بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية الكفيفات
)إقليم تارودانت(

تقع اجلماعة القروية الكفيفات بإقليم «تارودانت» داخل النفوذ الترابي جلهة «سوس ماسة درعة» ومتتد على مساحة
 88كلم مربع بساكنة تقدر بحوالي  20 000نسمة ،موزعة على مركز اجلماعة و 20دوارا ،وتعتمد أساسا على الفالحة
وتربية املواشي واستغالل الغابات وال سيما أشجار األركان.
وقد بلغت مداخيل اجلماعة ما مجموعه  7.836.078,97درهم ،في حني وصلت املصاريف إلى  6.183.956,35درهم خالل
سنة .2011و تعتمد مداخيل اجلماعة إلى حد كبير على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة إذ تشكل هذه
األخيرة % 96,08من مداخيل التسيير كمعدل األربع سنوات األخيرة .كما تتميز نفقاتها بأهمية كتلة األجور التي متتص
 % 35,5من مصاريف التسيير.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .تدبير املداخيل
1 .1مداخيل كراء احملالت التجارية
تتوفر اجلماعة على عشر محالت جتارية ،وتثير عملية استغالل هذه احملالت املالحظات التالية:
غياب عقود الكراء
حيث ال يوجد أي سند قانوني ينظم العالقة بني اجلماعة ومستغلي احملالت التجارية التابعة للجماعة؛
ضعف السومة الكرائية وعدم مراجعة الوجيبة الكرائية
إن السومة الكرائية لهذه احملالت ضعيفة مقارنة مع متوسط السومة الكرائية للمحالت التجارية مبركز اجلماعة ،بحيث
تتراوح هذه السومة ما بني  600درهم و  800درهم شهريا ،في حني حددت السومة الكرائية للمحالت التجارية التابعة
للجماعة في  60درهم شهريا؛
كما أن اجلماعة ال تقوم مبراجعة السومة الكرائية للمحالت التجارية مبا يتماشى وتطور القيمة الكرائية املعمول بها
داخل مركز اجلماعة ؛
تراكم واجبات الكراء بذمة بعض املكترين
مت الوقوف على وجود مكترين ال يؤدون واجب الكراء ملدة طويلة ،دون أن تقوم اجلماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل
استيفاء الوجيبة الكرائية .مما ينتج عنه أن بعض مستحقات الكراء يطالها التقادم املنصوص عليه في الفصل  391من
قانون االلتزامات والعقود
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة اإلسراع بتسوية الوضعية القانونية للعالقة بني اجلماعة
ومستغلي تلك احملالت ومباشرة املساطر القانونية املعمول بها حلمل هؤالء املستغلني على أداء ما بذمتهم من
ديون لفائدة اجلماعة.

2 .2الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
بصفة عامة لوحظ أنه على الرغم من تزايد عدد محالت بيع املشروبات بتراب اجلماعة كما يستفاد من عدد الرخص
املمنوحة ،فإن مداخيل هذا الرسم عرفت تراجعا كبيرا.و تثير عملية تدبير هذا الرسم املالحظات التالية:
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عدم أداء الرسم من طرف بعض امللزمني
بعض األشخاص الذين استفادوا من رخص استغالل محال بيع املشروبات برسم سنتي 2011و 2012لم يدلوا بإقراراتهم
ولم يؤدوا الرسم املذكور ،وذلك دون أن يتم تفعيل مقتضيات املادة  158من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية
بخصوص سلوك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.
عدم توفر البيانات
ال تتوفر وكالة املداخيل على بيانات األداء الربع سنوية التي على أساسها تتم تصفية الرسم املذكور .علما أن هذه
البيانات منصوص عليها في املادة  67من القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية.
عدم إيداع التصريح بالتأسيس
ال يقوم امللزمون بهذا الرسم بإيداع التصاريح بالتأسيس املنصوص عليها في املادة  67من القانون رقم  47.06املتعلق
باجلبايات احمللية ،والذي جاء في فقرته األولى على أنه  « :يتعني على امللزمني إيداع تصريح بتأسيس املؤسسة يعد وفق
مطبوع منوذجي لإلدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه
ثالثون (  ) 30يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور».
لهذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ألجل حتصيل الرسم املفروض على
محال بيع املشروبات،

ثانيا .تدبير سندات الطلب
1 .1اللجوء املتكرر الستشارة نفس املقاوالت واحتكار مقاولتني جلل طلبيات اجلماعة
لوحظ أن اجلماعة ،على الرغم من االختالف الكبير ملوضوع وطبيعة طلبياتها من أشغال وتوريدات وخدمات ،تلجأ دائما
لنفس املقاوالت :شركة «سم» و شركة «سو» وشركة «ز .م» ،وذلك من أجل طلب مقترحات أثمان بالنسبة جملموع
طلبياتها .ويترتب عن هذه الوضعية استشارة مقاوالت ال تنتمي لصنف املهنة املناسبة التي بإمكانها إجناز األعمال
موضوع الطلبيات ،مما يحد من إجراء منافسة حقيقية ألجل احلصول على أثمان معقولة للجماعة ،كما هو الشأن
بالنسبة لسند الطلب رقم  2010/20بتاريخ  2010/11/22مببلغ  115.560,00درهم ،والذي موضوعه توريد مواد املقالع
للجماعة ،على اعتبار أن مجموع املقاوالت التي متت استشارتها ال تستغل أي مقلع وال تقوم ببيع مواد املقالع.
كما لوحظ ،في نفس السياق ،أن مقاولتني إثنتني تستحوذان على أغلبية الطلبيات كما هو موضح في اجلدول التالي:
القيمة
اإلجمالية
لسندات
الطلب

قيمة سندات الطلب
املسندة ملقاولة واحدة

النسبة

2010

22

 12لفائدة شركة « س.م»

%55

877 994,58

427.150,00

%49

2011

23

 11لفائدة شركة «س.و»

%48

991 764,66

469.452,00

%48

السنة

العدد
اإلجمالي عدد سندات الطلب املسندة
النسبة
ملقاولة واحدة
لسندات
الطلب

وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة إعمال املنافسة ومبدأ املساواة في ولوج الطلبيات العمومية قصد
احلصول على أثمنة تنافسية لفائدة اجلماعة.
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2 .2غياب حتديد مواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب وكذا أماكن إجنازها
لوحظ ،بالنسبة لسندات الطلب التي يتعلق موضوعها بإجناز أشغال أو خدمات ،أنه ال يتم حتديد مواصفات ومحتوى
األعمال املراد تلبيتها ،وذلك على خالف ما جاء في الفقرة  3من املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في 16
من محرم  5 ( 1428فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها ،والتي تنص على أنه « حتدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل
التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان» .كما أنه ال يتم حتديد أماكن إجناز األشغال أو البنايات أو املنقوالت التي
استفادت من تلك األشغال أو اخلدمات .و على سبيل املثال نورد احلاالت التالية:
— —بالنسبة ألشغال تهيئة املسالك القروية :لم يتم حتديد أمكان إجناز األشغال موضوع سند الطلب رقم 2010/22
بتاريخ  2010/12/09مببلغ  199.920,00درهم ،وكذا سند الطلب رقم  03بتاريخ  2011/03/22مببلغ  199.200,00درهم؛
— —بالنسبة ألشغال الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية والصيانة االعتيادية لشبكة الهاتف والكهرباء واملاء :لم يتم
حتديد نوع و تخصيص البناية املعنية باإلصالح موضوع سند الطلب رقم  12بتاريخ  2012/01/30مببلغ 19.992,00
درهم و كذا سند الطلب غير مرقم بتاريخ  ،2012/01/30كما لم يتم تضمني سندي الطلب املذكورين مراجع
تسجيل البناية املعنية الواردة بسجل محتويات املمتلكات العقارية للجماعة؛
— —بالنسبة خلدمات اإلصالح والصيانة االعتيادية للعتاد املعلوماتي للجماعة :لم يتم اإلشارة ضمن سند الطلب غير
مرقم بتاريخ  2012/01/30إلى مراجع تسجيل احلواسيب املعنية باإلصالح الواردة بسجل جرد املمتلكات املنقولة؛
— —بالنسبة خلدمات اإلصالح والصيانة االعتيادية ألثاث وعتاد املكتب :لم يتم اإلشارة بتاريخ ( 2012/01/30غير مرقمة)
إلى مراجع تسجيل احلواسيب واألثاث املعنية باإلصالح.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على حتديد مواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها بواسطة
سندات الطلب و كذا حتديد أماكن إجنازها.

3 .3عدم احترام السقف املسموح به للجوء إلى سندات الطلب
لوحظ جتاوز السقف املسموح به بالنسبة لألعمال التي من نفس النوع املمكن إجنازها عن طريق سندات الطلب وذلك
بالنسبة ألشغال تهيئة املنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصالحها .حيث أن مجموع قيمة سندات الطلب
املتعلقة بهذه األعمال برسم السنة املالية  2011بلغ  296.650,00درهم ،كما بلغ برسم السنة املالية  2012ما قدره
 262.680,00درهم ،في حني أن السقف املسموح به قانونا هو  200.000,00درهم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات الفقرة  1من املادة  75من املرسوم رقم 2.06.388
املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة املشار إليه أعاله.

ثالثا .تدبير الصفقات العمومية
من خالل اإلطالع على امللفات اخلاصة بالصفقات التي أبرمت برسم السنوات املالية من  2008إلى  ،2011لوحظ ما يلي:

1 .1اختالالت تشوب إجناز جل الصفقات العمومية
عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات
وذلك وفقا ملا هو منصوص عليه في املادة  87من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة املشار إليه أعاله والتي تنص على أنه« :يتعني على اآلمر بالصرف العمل ،خالل الثالثة أشهر األولى من كل سنة
مالية ،على سبيل البيان وبهدف اإلعالم ،على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة املالية املعنية
وذلك على األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة املنصوص عليها في املادة  76من نفس املرسوم»؛
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة نشر البرامج التوقعية للصفقات التي تعتزم اجلماعة إجنازها برسم
كل سنة.
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عدم االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املتنافسني
وهو ما يتنافى ومقتضيات املادة  45من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر ،والتي تنص على ما يلي ... « :ويجب أن
يحتفظ صاحب املشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املتنافسني ملدة خمس سنوات على األقل»...؛
لذلك ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يؤكد على ضرورة االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املتنافسني
وال سيما تلك التي تهم فحص امللف اإلداري وكذا عند تقييم املؤهالت املادية والتقنية للمتنافسني.
عدم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على إجنازها
تقوم اجلماعة بإبرام صفقات تهم األعمال املرتبطة بالطرق والكهربة وإصالح البنايات والشبكات ،وذلك دون إشراك
املصلحة التقنية للجماعة من أجل حتديد املواصفات التقنية للطلبات بشكل دقيق ،وكذا السهر على مراقبة وتتبع
إجناز هذا النوع من األشغال.
لهذا ،يتعني على اآلمر بالصرف تدعيم قدرات املصلحة التقنية مبا ميكن اجلماعة من التكفل مباشرة بتتبع إجناز
األشغال واإلشهاد على إجنازها باجلودة املطلوبة على اعتبار أن حصر حقيقة الدين تقع على مسؤوليته.
عدم مسك دفاتر األوراش اخلاصة بالصفقات
وذلك على خالف ملا هو منصوص عليه في دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب
الدولة وكذا في دفاتر التحمالت اخلاصة بهذه الصفقات.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبسك دفاتر األوراش املرتبطة بتنفيذ الصفقات من طرف املصالح اخملتصة في
اجلماعة ،وذلك آلجل السهر على تتبع حقيقة وحسن تنفيذ األشغال.
غياب تصاميم املنشآت املطابقة للتنفيذ
بحيث يتعني ،خالل أجل الضمان ،القيام بتسليم صاحب املشروع تصاميم املنشآت املطابقة للتنفيذ وفق الشروط
احملددة في دفتر الشروط املشتركة أو دفتر الشروط اخلاصة ،وذلك وفقا ملقتضيات املادة  67من دفتر الشروط اإلدارية
العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة والتي تنص على أنه يجب على املقاول التقيد بالتزام يدعى
«التزام اإلنهاء التام» يقوم مبقتضاه على نفقته «بتسليم صاحب املشروع تصاميم املنشآت املطابقة للتنفيذ وفق
الشروط احملددة في دفتر الشروط املشتركة أو دفتر الشروط اخلاصة».
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بإلزام املقاول بإعداد تصاميم املنشآت املطابقة للتنفيذ وتسليمها
لصاحب املشروع.

2 .2املالحظات اخلاصة ببعض الصفقات
بخصوص الصفقتني رقم  2009/01و2009/02
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  2009 /01بتاريخ  2009/02/23مببلغ  ،8.610.408,00والصفقة رقم  2009/02بتاريخ
 2009/05/18مببلغ  2.141.750,40درهم ،وخصتا على التوالي ،الشطر األول والثاني من برنامج بناء وربط إحدى عشر ()11
طريقا من الطرق القروية؛ وقد لوحظ بخصوص الصفقتني املذكورتني ما يلي:
•غياب شواهد التأمينات
يتعلق األمر بالشواهد املنصوص عليها في الفصل  17من دفتر التحمالت اخلاصة املتعلق بالصفقتني ،والذي يحيل
على 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 شهادة أو عدة شواهد مسلمة
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من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية تثبت اكتتاب عقد تأمني لتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ
الصفقة وحتدد تاريخ الصالحية واملتعلقة :
أ) بالعربات ذات احملرك املستعملة في الورش والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها؛
ب) بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو املقاول و التي يجب تغطيتها بتأمني وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية املعمول بها»؛ .....
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على احترام تطبيق مقتضيات املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية
العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
•زيادة غير مبررة في بعض األشغال
— —بالنسبة للصفقة رقم 2009/01
من خالل فحص الكشف التفصيلي املؤقت رقم  ،7لوحظ أنه متت الزيادة في حجم األشغال مبا قدره 776.670,00
درهم ،وهمت هذه الزيادة أساسا أشغال رفع وردم األتربة؛ ومن خالل مقارنة حجم األشغال املنجزة حسب كل صنف
واملتضمنة بكل من الكشف التفصيلي املؤقت رقم  6بتاريخ  2009/12/28وكذا بالكشف التفصيلي املؤقت رقم 7
بتاريخ  ،2010/04/05يستنتج أن املنشآت واألشغال التي يتطلب إجنازها أشغال رفع وردم األتربة وضغطها كان قد مت
إجنازها بصورة كلية بنسبة  %100بتاريخ وضع الكشف التفصيلي املؤقت رقم  6سالف الذكر ،بحيث لم يطرأ على
حجمها أي تغيير يذكر بالتاريخ املبني ضمن الكشف التفصيلي املؤقت رقم  7املذكور أعاله ،وذلك حتى حدود نهاية
األشغال .و يتعلق األمر بطبقة األساس ،الطبقة اخللفية،جوانب قارعة الطريق،و القنوات اإلسمنتية.
— —بالنسبة للصفقة رقم 2009/02
من خالل فحص الكشف التفصيلي املؤقت رقم  4واألخير ،لوحظ أنه متت الزيادة في حجم األشغال وهمت هذه الزيادة
أساسا أشغال رفع وردم األتربة ،هذا باإلضافة إلى أن أشغال الردم كانت قد عرفت من قبل زيادة بلغت  ،%1000حيث
انتقلت الكمية من  565متر مكعب إلى  5650متر مكعب.
و من خالل فحص الكشف التفصيلي املؤقت رقم  3بتاريخ  ،2010/01/29يستنتج أن املنشآت واألشغال التي يتطلب
إجنازها أشغال رفع وردم األتربة وضغطها كان قد مت إجنازها بصورة كلية بنسبة  %100بتاريخ وضع الكشف التفصيلي
املؤقت رقم  3مبا في ذلك أشغال التبليل مبادة الزفت (  ،)travaux d’imprégnationوكذا أشغال طبقة التكسية باإلسفلت
( ،)travaux de revêtement superficielبحيث لم يطرأ على حجمها أي تغيير يذكر بالتاريخ املبني في الكشف التفصيلي
املؤقت رقم  4و األخير و ذلك حتى حدود نهاية األشغال.
وبناء عليه ،فإن الكميات املضافة من األشغال املذكورة تكون بذلك غير مبررة ،السيما إذا ما علمنا ،باإلضافة إلى ذلك،
أن مجموع الروابط الطرقية موضوع الصفقتني توجد في أراضي منبسطة  ،%100وذلك وفقا ملا جاء في الدراسات
الطبوغرافية واجليوتقنية املتضمنة بالتقرير التمهيدي.
وقد أرجعت رئيسة اجمللس اجلماعي هذه الزيادة في حجم األشغال املتعلقة برفع األتربة وردمها إلى الفيضانات التي
عرفتها اجلماعة في فبراير  ،2010والتي تزامنت مع فترة تنفيذ الصفقة.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باالقتصار على اللجوء إلى الزيادة في كمية األشغال عند توافر املبررات
الضرورية والواقعية لذلك.
•عدم إعداد جداول املنجزات املتعلقة بالصفقة رقم 2009/01
وذلك على خالف ما جاء في الفقرة  1من املادة  56من املرسوم رقم  2.99.1087املشار إليه أعاله ،والتي تنص على أنه:
«توضع جداول املنجزات انطالقا من املعاينة التي تتم في الورش ،للعناصر الكيفية والكمية املتعلقة باألشغال املنفذة
وبالتموينات املنجزة .ولتحديد الكميات القابلة لالستعمال مباشرة لوضع كشف احلسابات ،تنجز احلسابات انطالقا من
هذه العناصر».
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وحيث يعتبر إعداد جداول املنجزات املتعلقة بالصفقات ضروريا ألجل التأكد من صحة تصفية مبلغ الدين املستحق
للمقاول ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باحلرص على احترام تطبيق مقتضيات املادة  56من دفتر الشروط
اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
•عدم التقيد مبضمون الدراسات التقنية التمهيدية املعدة من طرف مكتب الدراسات بالنسبة للصفقة
رقم 2009/01
قامت اجلماعة بالتقليص الكبير من عدد املنشآت الهيدرولوجية املقترحة وإلغاء بعضها اآلخر ،مما عرض الطرق املنجزة
لتلف مهم بفعل التساقطات املطرية .حيث أنه ،بالرجوع إلى الدراسات التقنية التمهيدية لهذه الصفقة ،جند أنها
أكدت على ضرورة إيالء عناية خاصة ملشكل معاجلة املياه بالروابط الطرقية املزمع إجنازها ،وذلك بحكم تواجد هذه
الروابط مبنطقة معروفة بالفياضانات؛ ومن أجل ذلك أوصت الدراسات بإجناز  834متر طولي من القنوات اإلسمنتية
()Busesو 194من السالسل الصخرية ( .)Gabionsغير أن اجلماعة ،عند وضع دفتر التحمالت اخلاصة لهذه الصفقة،
اكتفت بطلب  184متر طولي من القنوات االسمنتية و 45من السالسل الصخرية .و لم يقم املقاول بإجناز سوى 148
متر طولي من القنوات اإلسمنتية فيما لم يتم إجناز أي من هذه السالسل الصخرية .و من خالل املعاينة امليدانية للطرق
التي مت إجنازها ،لوحظ أن هذه األخيرة تضررت بشكل متفاوت من الفياضانات التي عرفتها املنطقة سنة  ،2010و يرجع
ذلك إلى عدم كفاية املنشآت الهيدرولوجية التي مت إجنازها و كذا إلى إلغاء بعضها.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالتقيد مبضمون الدراسات التقنية القبلية املعدة من طرف مكاتب
الدراسات اخملتصة.
•عدم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على إجنازها بالنسبة للصفقة رقم 2009/02
لوحظ أن جداول املنجزات املتعلقة بهذه الصفقة غير مؤرخة كما أنها غير موقعة من طرف تقني اجلماعة ،والذي من
املفروض أن يكون الشخص املؤهل لتتبع األشغال وإعداد جداول املنجزات والتأكد من جودة األشغال املنجزة .بحيث تبني
أن رئيس اجلماعة يقوم بالتوقيع على جداول املنجزات ويتكفل شخصيا باإلشهاد على إجناز اخلدمة دون إشراك املصالح
التقنية ،وذلك على خالف ما جاء في الفقرة  3من املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال املنجزة حلساب الدولة ،والتي تنص على أنه « :يتم إعداد جداول املنجزات ،حسب تقدم األشغال ،من قبل العون
املكلف من لدن صاحب املشروع مبراقبة األشغال بحضور املقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو بحضور ممثله
املعتمد».
وحيث يعتبر إعداد جداول املنجزات املتعلقة بالصفقات ضروريا ألجل التأكد من صحة تصفية مبلغ الدين املستحق
للمقاول ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بإشراك املصالح التقنية للجماعة في إعدادها واحلرص على احترام
تطبيق مقتضيات املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
 بخصوص الصفقة رقم 1 / BC/2008
ق

تتعلق هذه الصفقة مبشروع اإلنارة العمومية الرامي إلى وضع األعمدة واألسالك الكهربائية وتوسعة الشبكة
الكهربائية للدواوير ،وقد لوحظ بشأنها عدم سلوك مسطرة التعامل مع «العرض املنخفض بكيفية غير عادية»
فمن خالل فحص الثمن التقديري التفصيلي لصاحب املشروع (  )Estimation du maitre d’ouvrageوجدول األثمان
املتعلق بالبيان التقديري املفصل لنائل الصفقة ،لوحظ فارق كبير فيما يخص الثمن رقم  ،28وصل إلى  47.800,00درهم،
مع العلم أنه يستحيل توريد ذلك العدد من اآلليات وتركيبها بثمن إجمالي يبلغ  200درهم فقط ،وهو ما تأكد فعال،
بحيث لم يقم نائل هذه الصفقة بتوريد هذه املعدات .هذا مع اإلشارة إلى أن العرض املقترح من طرف نائل الصفقة
بخصوص هذا الثمن رقم  28جعله صاحب العرض املنخفض ،مما ساهم بشكل كبير في رسو الصفقة عليه؛ وهو ما
كان يستدعي اللجوء إلى مسطرة التعامل مع «العرض املنخفض بكيفية غير عادية» املنصوص عليها في املادة 40
من املرسوم رقم  2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة املذكور سلفا ،وكذا بعض القواعد املتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي باحترام مقتضات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر
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رابعا .تدبير اإلنارة العمومية
عدم التطرق إلى مرفق اإلنارة العمومية خالل أعمال اجمللس اجلماعي
إن االطالع على محاضر دورات اجمللس اجلماعي للكفيفات للسنوات  2008إلى غاية  2012أظهر أن اجمللس لم يسبق له أن
أدرج في جداول أعماله نقطا تتعلق بدراسة مرفق اإلنارة العمومية.
ضعف في حالة شبكة اإلنارة العمومية وقلة التغطية بتراب اجلماعة
مكنت الزيارات امليدانية من الوقوف على احلالة العامة لألعمدة الكهربائية واملضاءات ،وعلى إثر ذلك مت تسجيل املالحظات
التالية:
— —التجهيزات اآليلة للسقوط أو التي تقادمت ال تزال مركبة ببعض األعمدة رغم أن اجلماعة حسب تصريح املسؤولني
ومنذ نهاية سنة  2005أوقفت تشغيلها لإلنارة العمومية بالدواوير .وباستثناء مركز اجلماعة ،جل النقط الضوئية
غير مشغلة؛
— —تآكل األعمدة اإلسمنتية القدمية نظرا للفيضانات؛
— —وجود معدات مرتبطة باإلنارة العمومية في حالة متردية لعدم تشغيلها ،وكذا االستغناء عنها ،مما يعرضها للتلف
والضياع.
غياب الدراسات وحتديد احلاجيات مبرفق اإلنارة العمومية باجلماعة
ليست هناك أية دراسات تقنية لدى اجلماعة تبني كيفية حتديد احلاجيات من املصابيح ومدى انعكاسها على جودة اإلنارة
واجتاه ضوء املضاءات ،وكذا اختيار التجهيزات املناسبة كشكل زجاجات املضاءات ونوع البالص واملصابيح.
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باالهتمام بشبكة اإلنارة العمومية وتتبع حالتها وبرمجة صيانتها بشكل
منتظم.
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IIIIجواب رئيسة اجمللس اجلماعي للكفيفات
(جواب مقتضب)
().........

أوال .تدبير املداخيل
1 .1مداخيل كراء احملالت التجارية
من املعلوم أن اجلماعة القروية الكفيفات لم تكن تتوفر عند إحداثها على موارد ذاتية مهمة وهذا ما يفسر كونها تعتمد
على إمدادات الدولة من حصتها من الضريبة على القيمة املضافة بنسبة  %96من مجموع املداخيل كما ورد في التقرير،
وعليه وجب التذكير على أن هذه احملالت قد مت بناؤها من طرف بعض األعيان املتعاونني والذين مت إقناعهم باملساهمة
في تنمية اجلماعة ،وذلك على إثر تسليم بقع أرضية عارية في إطار اتفاق يقضي ببنائها من طرف مستغليها اعتمادا
على نهج مسطرة االحتالل املؤقت باعتبارها ملكا عاما للجماعة ،ولقد كانت السومة الكرائية ال تتعدى  10دراهم
للدكان لتنتقل إلى  20درهم للدكان ،إال أنها بلغت اليوم  60درهم وهو ما اعتبرته اجلماعة سومة كرائية رمزية بالنظر
للخدمات التي أسداها أصحاب هذه الدكاكني للجماعة ،وهو وضع نعترف أنه جد معقد وسنعمل مبعية السلطات
احمللية واإلقليمية على حله بإيجاد صيغة مالئمة تبقي على املصالح املشتركة للطرفني.
 غياب عقود الكراء
جتدر اإلشارة إلى إن احلديث عن عقود الكراء لهذه احملالت التجارية لم يحدث إال بعد إعادة تصنيف هذه الدكاكني ضمن
املمتلكات اخلاصة باجلماعة ،وهو ما اعتبر لدى اجلماعة وضعا معقدا يتطلب تظافر جهود كل األطراف وخاصة املصالح
املالية ممثلة في قباضة أوالد تامية التي اعتبرت أن اجناز عقود الكراء ال ميكنه أن يتم إال بناء على وضعية عقار محفظ ،وهو
الوضع الذي حتاول اجلماعة جتاوزه ،وذلك باللجوء إلى حتفيظ ممتلكاتها.
ضعف السومة الكرائية
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن ضعف السومة الكرائية لهذه احملالت يرجع للمسطرة والطريقة التي مت مبوجبها
تسليم هذه احملالت ملستغليها ،وستوظف اجلماعة كل إمكانياتها ملعاجلة هذا االختالل بدعم من كل األطراف وعلى
رأسها مصالح عمالة إقليم تارودانت التي سنعول عليها في حل كل القضايا املرتبطة بهذا امللف.
عدم مراجعة السومة الكرائية
انطالقا مما سبق فإن هذا امللف يحتاج إلى تظافر كل اجلهود وإيجاد احللول املالئمة ،وسنعمل على تنفيذ هذه التوصية
حسب ما يقتضيه الوضع.
تراكم واجبات الكراء بذمة بعض املكترين
إن تراكم واجبات الكراء بذمة بعض املكترين ناجت عن الوضع املعقد الذي أصبحت عليه هذه االختالالت ذلك أن اجلماعة
كانت قد أعدت رسوما كرائية بسومة جديدة مما رفضه أصحا ب هذه احملالت ،ونحن بصدد إيجاد احللول املناسبة مبا يخدم
مصالح اجلميع حفاظا على السير العادي لهذه املرافق التجارية.

2 .2الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لقد ورد في التقرير توصيات بخصوص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات ويتعلق األمر باألساس باملالحظات
التالية:
— —عدم أداء الرسم من طرف بعض امللزمني؛
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— —عدم اإلدالء باإلقرار داخل اآلجال؛
— —عدم توفير البيانات؛
— —عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
هذا وانطالقا مما جاء في هذه التوصيات فإن اجلماعة تؤكد على أنها تبذل ما في وسعها لتدارك االختالالت الناجتة عن
أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تفوق قدراتها واختصاصاتها ،وفي هذا الصدد يجب التذكير على أننا عينا وكيال جديدا
للمداخيل بهدف حتسني خدمات هذه الوكالة وجتاوز هذه اإلكراهات واالختالالت.

ثانيا .تدبير سندات الطلب
1 .1اللجوء املتكرر الستشارة نفس املقاوالت واحتكار مقاولتني جلل طلبيات اجلماعة
إن موضوع الطلبات وسندات الطلب يظل موضوعا مطروحا في ظل القوانني احلالية للصفقات العمومية التي تنص
على استشارة ثالث مقاوالت واعتماد العرض املنخفض واألقل ثمنا ،وفي هذا الصدد جتدر اإلشارة إلى أن كل املقاوالت
اليوم تعمد في قوانينها األساسية أثناء التأسيس إلى تضمني كل أنواع األشغال واخلدمات مما ال ميكن معه إقصاؤها،
هذا باإلضافة إلى أن عامل احمللية والقرب يشكالن هاجس كل جماعة في تنفيذ هذه الطلبات طاملا نه ليس هناك قوانني
تقر عكس ذلك ،إال أننا سنعمل جاهدين على استشارة املقاوالت التي ميكنها أن تقدم األحسن إن على مستوى األشغال
أو اخلدمات أو التوريدات.

2 .2غياب حتديد مواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب وكذا أماكن إجنازها
إن األشغال التي تكون موضوع سندات الطلب غالبا ما تتعلق بإصالح املسالك واملمرات بجميع تراب اجلماعة ،وفي هذه
احلالة يتم توزيع كمية هذه األشغال على جميع الدوائر االنتخابية حرصا على إنصاف كل الدواوير التابعة للجماعة ،وهو
مطلب حيوي للسادة األعضاء املنتخبني باجمللس ،وبالتالي فإن تنفيذ املشروع يتم عبر حتديد جدول زمني بالتوافق بني
جميع الفاعلني .هذا وجتدر اإلشارة إلى أننا سنحاول تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن مبا يخدم املصلحة العامة.

3 .3عدم احترام السقف املسموح به للجوء إلى سندات الطلب
إن التعامل مع هذه املالحظة وخصوصا فيما يتعلق بتجاوز السقف املسموح به قانونيا ،ونظرا لكون اجلماعة كانت قد
عانت كارثة حقيقية على إثر الفيضانات املهولة التي اجتاحت اجلماعة في فبراير  2010مما يتطلب القول على أننا قد
نكون جتاوزنا هذا السقف استثناء اعتبارا منا أن هذه األعمال ليست من نفس النوع.

ثالثا .تدبير الصفقات العمومية
1 .1اختالالت تشوب جل الصفقات العمومية
•عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات
ميكن التأكيد على أن برامج التوقعات للصفقات قد مت نشرها طبقا للقوانني املعمول بها في تدبير الصفقات العمومية،
واعتقادا من املوظف أن هذه البرامج التوقعية ال تشكل جزءا من الصفقات التي مت فحصها لم يتم تسليمها للجنة
الفحص ،هذا وميكن أن نكون قد أغفلنا في سنة ما هذا اإلجراء ،الذي سنعمل الحقا على تداركه طبقا ملا جاء في
التوصيات في هذا الشأن.
•عدم االحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املتنافسني
إن اجلماعة حتتفظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء املقاوالت املشاركة في الصفقات أعاله وارتباطا بنفس تصريح
املوظف لم يتم تسليمها للجنة املراقبة ،وعموما فإننا نعمل جاهدين على تطبيق القوانني املعمول بها في تدبير وتنفيذ
الصفقات العمومية ،وقد نكون جتاوزنا بعض تفاصيل تطبيق القانون في جزئية ما ،وفي هذا الصدد فإننا سنعمل على
التنزيل السليم لهذه القوانني طبقا ملا جاء في هذه التوصيات.
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•عدم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على اجنازها
إن إبرام كل صفقات األشغال من طرف اجلماعة ال يتم إال بعد التماس التتبع التقني من طرف املصالح اخلارجية باإلقليم
أو املصالح التقنية بعمالة إقليم تارودانت ،ذلك أن اجلماعة تفتقر فعال إلى األطر التقنية املتخصصة ،ومعلوم أن اجلماعة
طالبت في العديد من املناسبات في إطار ترشيد تدبير املوارد البشرية باجلماعة بالسماح لها بتوظيف ،طبقا للقانون،
بعض األطر املتخصصة في األشغال؛ إال أن عملية التوظيف األخيرة لم تستجب حلاجات اجلماعة من هذا الصنف،
وتعمل اجلماعة على إيجاد حلول مالئمة لهذه اإلشكالية مبا يضمن تسييرا أفضل ملرافقها و العمل على تأهيل املوارد
املوجودة لديها في إطار التكوين املستمر.
•عدم مسك سجالت األوراش اخلاص بالصفقات
إن سجل املسك املتعلق بالصفقات الواردة على اجلماعة متوفر لدى مصالح اجلماعة وجتدر اإلشارة إلى أنه عند افتحاص
اللجنة لهذه الصفقة اعتقد املوظف املسؤول أن السجل لم يكن مطلوبا وبالتالي لم يسلمه للجنة .
•غياب تصاميم املنشآت املطابقة للتنفيذ
نظرا إلسناد مهمة تتبع جل أشغال الصفقات العمومية تقنيا من طرف قسم البرمجة والتجهيز بعمالة تارودانت أو
من طرف املديرية اإلقليمية للكهرباء بإقليم تارودانت أو من طرف مديرية التجهيز بتارودانت ،هذا التتبع الناجت عن عدم
وجود خبرات وكفاءات باملصلحة التقنية باجلماعة فإننا اعتقدنا أن كل ما يتعلق باجلوانب التقنية سيتم تدبيره من طرف
هذه املصالح اخملتصة.
وجتدر اإلشارة إلى تزويد اجلماعة مبوارد بشرية ذات كفاءات عالية ظل هو هاجسنا ،وكنا قد طالبنا بالسماح للجماعة
بتوظيف تقنيني على إثر املباراة الوطنية األخيرة لتوظيف أطر باجلماعة ،إال أن هذا املطلب لم يتحقق ،وبالتالي فإن الئحة
التعيينات اجلديدة لم تشمل هذا النوع من املوارد البشرية ،وفي هذا الصدد فإننا نلتمس من السيد العامل تقدمي كل
الدعم لسد هذا اخلصاص.

2 .2املالحظات اخلاصة ببعض الصفقات
بخصوص الصفقة رقم 2009/01
تتعلق ببناء  11ربط من الطرق القروية «الشطر األول» ،مببلغ  8.610.408,00درهم.
•غياب شواهد التأمينات واملسؤوليات
إنه البد من اإلشارة إلى أن هذه الصفقة قد متت في والية اجمللس السابق ،ولقد علمنا بعد تسليمنا مقاليد التدبير للشأن
احمللي بهذه اجلماعة على أن تتبع أشغالها كان موضوع طلب اجمللس موجه للمديرية اإلقليمية للتجهيز التي تخلت عن
هذا التتبع التقني معللة ذلك بعدم وجود اتفاقية بني اجلماعة واملديرية اإلقليمية للتجهيز بعد مصادقة الوزارة الوصية،
وبالتالي مت التوجه إلى قسم البرمجة والتجهيز بعمالة تارودانت لتتبع هذه األشغال نظرا لقصور مصالح اجلماعة وعدم
خبرتها في هذا اجملال ،ولقد مت ذلك بالفعل ،ونحن ال يسعنا إال الشكر للسيد عامل اإلقليم واملصالح التقنية للعمالة
التي أمدتنا بكل جتاربها.
•زيادة غير مبررة في بعض األشغال
إن الزيادة في حجم أشغال رفع األتربة وردم األتربة كان نتيجة الفيضانات التي عرفتها اجلماعة في شهر فبراير سنة
 ،2010والتي خلفت خسائر فادحة في البنية التحتية الطرقية وخصوصا تلك التي كانت قيد التنفيذ واالجناز.
•عدم إعداد جداول املنجزات املتعلقة بهذه الصفقة
إن إعداد هذه اجلداول كان يتم من طرف قسم البرمجة و التجهيز بعمالة تارودانت ،املصالح نفسها التي كانت تنجز
الكشوفات باحلسابات املؤقتة إلى نهاية املشروع ،وكانت تبعث بها للجماعة إلصدار األمر باألداء ،وهذا ناجت طبعا عن
عدم كفاءة املوارد البشرية التي كانت دائما مطلبا ملحا جلماعتنا إما بتوظيف أطر جديدة أو إعادة تكوين وتأهيل األطر
املوجودة باجلماعة.
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•عدم التقيد مبضمون الدراسات التقنية التمهيدية املعدة من طرف مكتب الدراسات
بالرجوع إلى هذه املالحظة البد من القول على أن الفيضانات املهولة التي عرفتها اجلماعة في فبراير  ،2010والتي تزامنت
مع تنفيذ هذه الصفقة أثبتت بامللموس قلة فاعلية هذه القنوات اإلسمنتية « « Busesوكذا مصدات « »Gabiansنظرا
حلجم الفيضانات التي تعرفها اجلماعة بني الفينة واألخرى ،ولهذا السبب مت العدول جزئيا عما آلت إليه الدراسة التقنية
املتعلقة بهذا املشروع.
بخصوص الصفقة رقم 2009/02
تتعلق ببناء  11ربط من الطرق القروية الشطر الثاني مببلغ  2141750.40درهم.
•غياب شواهد التأمينات واملسؤوليات
لقد مت اإلدالء فعال ببعض شواهد التأمينات املتعلقة بهذه الصفقة إال أنها اعتبرت غير كافية من طرف اللجنة .
•عدم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على اجنازها
صحيح لقد كانت هذه اجلداول يتم توقيعها و اإلشهاد على اجناز اخلدمة بعد اجنازها من طرف املصالح التقنية التابعة
لقسم البرمجة والتجهيز بعمالة تارودانت وإحالتها على رئاسة اجلماعة لتوقيعها في إطار ثقة ومسؤولية متبادلة بني
اجلماعة وعمالة إقليم تارودانت التي كانت وال تزال سندا حقيقيا لنا كجماعة قروية تلتمس الطريق نحو إقالع تنموي
حقيقي.
•زيادة غير مبررة في حجم بعض األشغال
إن الزيادة في حجم األشغال املتعلقة برفع األتربة وردمها جاء كنتيجة حتمية وضرورية نظرا للفيضانات التي عرفتها
اجلماعة في فبراير  ،2010الفترة التي تزامنت مع تنفيذ الصفقة ولقد سبقت اإلشارة إلى ذلك في جواب على بعض
املالحظات السابقة.
بخصوص الصفقة رقم 1 / BC/2008
ق

بشأن مشروع اإلنارة العمومية«وضع األعمدة الكهربائية واألسالك» «وتوسعة الشبكة الكهربائية بالدواوير».
•عدم سلوك مسطرة التعامل مع العرض املنخفض بكيفية غير عادية
إننا نعتقد أن هذه املالحظة دقيقة وتقنية جدا بحيث قد تكون جلنة فحص العروض لم تعرها اهتماما طاملا أن العرض
كان منخفضا مما يسمح للمقاولة بنيل الصفقة ،وعموما ميكن تسجيل أن املقاولة نائلة الصفقة قدمت عرضا جيدا،
ومت تنفيذه بشكل ايجابي بناء على محتويات دفتر الشروط اخلاصة وتطبيقا لها.
•غياب تصاميم املنشآت املطابقة
إن هذه التصاميم موجودة إال أنه مت تسليمها للمصالح التقنية بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بتارودانت
لدراستها نظرا لكون هذه املصالح التقنية هي من تتبعت تنفيذ املشروع في إطار شراكة وتعاون بنائني بينها وبني
جماعتنا.

رابعا .تدبير اإلنارة العمومية
ضعف تناول مرفق اإلنارة العمومية خالل أعمال اجمللس اجلماعي
لقد اعتبرنا هذه املالحظة إيجابية ،ذلك أن اجلماعة عملت بشكل مضطرد و متكامل في السنوات ما قبل  2008إلى
 2012على تزويد كل الدواوير بالكهرباء القروية الشامل الذي انطلق في أواخر التسعينيات من القرن املاضي ،وهو ما تأتى
للجماعة بالفعل ،بحيث رشحت نفسها كشريك في هذه العملية و خضوعها للتجربة ،ذلك أن املشروع في بدايته
كان رهن التجربة الشيء الذي دفع بالسيد الرئيس السابق باجلماعة وهو احلاج «م.ب» إلى طلب جتربة هذا البرنامج في
جماعة الكفيفات .ولقد حقق جناحا باهرا بحيث استفادت اجلماعة و بنسبة كبيرة جدا من هذا املرفق احليوي الهام ،وفي
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مرحلة ثانية جلأت اجلماعة وبناءا على مواردها الذاتية وبتدبير محكم إلى توسيع لشبكة الكهرباء بكل تراب اجلماعة
عبر صفقات متفرقة وبتعاون كامل مع املكتب الوطني للكهرباء عبر الوكالة التجارية اإلقليمية بتارودانت ،وميكن أن
نفتخر اليوم أن جماعتنا استفادت بحوالي  %99من هذه املادة احليوية الهامة ،ويعود هذا إلى اتخاذ قرارات جريئة في هذا
الشأن .
ضعف في حالة شبكة اإلنارة العمومية وقلة التغطية بتراب اجلماعة
بخصوص هذه املالحظة يجب االعتراف أن اجلماعة ال تتوفر على االختصاصات الالزمة لهذا الغرض ،وبالتالي فهي تلجأ
إلى مصالح املكتب الوطني للكهرباء لالستفادة من خدماته في إطار تعاون حسب اإلمكانيات و الزمن املتاحني ،ولقد
عملت اجلماعة على توظيف مساعد تقني لسد هذا اخلصاص نسبيا كما أن اجلماعة ال تتوفر على آليات لوجستيك
مخصصة لذلك ،علما أننا كجماعة في طريق البناء و النمو.
غياب الدراسات وحتديد احلاجيات مبرفق اإلنارة العمومية باجلماعة
لإلجابة عن هذه املالحظة البد من اإلشارة إلى أن هذه الدراسات قد أجنزت من طرف املكتب الوطني للكهرباء وقد مت
تنفيذها عبر صفقات عمومية في إطار القانون و مبتابعة تقنية من طرف املصلحة اخلارجية املذكورة أعاله.
()...
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اجلماعة القروية الدير
)إقليم تارودانت(
أحدثت اجلماعة القروية الدير سنة  ،1992وتنتمي إداريا إلى إقليم تارودانت ،جهة سوس ماسة درعة .ومتتد على مساحة
 130كلم ²بساكنة تقدر بحوالي  7.664نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة  .2004حتدها شماال اجلماعة القروية
بيكودين وجنوبا جماعتي إسن وسيدي موسى وشرقا املنيزلة وغربا جماعة أدمني وجماعة أمسكروض.
وقد بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012مبلغ  11.938.855درهم في حني لم تتعد املصاريف مبلغ 9.023.084,61
درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي :

أوال -أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1عدم تفعيل جلنة التنمية البشرية
تطبيقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  78.00بتاريخ  2002/10/03املتعلق بامليثاق اجلماعي ،شكل اجمللس اجلماعي
اللجنتني التاليتني:
— —اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية؛
— —اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والرياضية.
إال أنه لوحظ أن دور اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية شبه منعدم وأنها لم تعقد أي اجتماع منذ تأسيسها.
لذا ،يرى اجمللس اجلهوي للحسابات أن العمل في إطار اللجنة احمللية للتنمية البشرية ال يحول دون العمل باللجنة
املنبثقة عن اجمللس اجلماعي.

2 .2عدم تنفيذ بعض االتفاقيات املصادق عليها
لوحظ من خالل محاضر دورات اجمللس التداولي املنعقدة خالل الفترة املمتدة من سنة  2009إلى غاية سنة  2012أن
اجمللس اجلماعي صادق على  14اتفاقية لم ينفذ منها على أرض الواقع إال خمس اتفاقيات.
يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة القيام مبشاورات مسبقة مع اجلهات األخرى قبل إبرام أي اتفاقية
ضمانا لتفعيلها وتفاديا لتراجع األطراف املتعاقد معها عن تنفيذها.

3 .3عدم حصر مجاالت التفويض املمنوحة للنواب
منح رئيس اجمللس اجلماعي مبوجب القرار املؤرخ في  04يناير  2010تفويضا لفائدة أحد نوابه في ميدان الشواهد اإلدارية
ورخص البناء و اإلصالح ورخص الكهرباء والرخص ذات الطابع االقتصادي ،غير أنه لوحظ أن القرار املذكور لم يحدد بصفة
حصرية مجاالت التفويض ،كما هو الشأن بالنسبة للشواهد اإلدارية والرخص ذات الطابع االقتصادي ،حيث قام املفوض
له بتوقيع بعض الشواهد املتعلقة بتسيير املوظفني مصنفا إياها ضمن الشواهد اإلدارية.
في هذا اإلطار يتعني على رئيس اجمللس اجلماعي أن يحدد بصفة حصرية موضوع قرارات التفويض التي يصدرها
تفاديا ألي تداخل في االختصاصات.
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ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1الرسم على محال بيع املشروبات
عدم حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات و غياب التصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل
خالفا ملقتضيات املادة  64من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على أنه «يؤدى الرسم
على محال بيع املشروبات من طرف مستغلي املقاهي واحلانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع ملشروبات
تستهلك في املكان الذي تباع فيه» فإن املصالح اجلماعية ال تعمل على حتصيل هذا الرسم املفروض على احلاصلني على
رخص استغالل محالت لبيع املشروبات .
كما لوحظ أن هؤالء امللزمني وخالفا ملقتضيات املادة  67من القانون رقم  47.06املذكور أعاله ،لم يودعوا داخل اآلجال
القانونية الوثائق التالية:
— —التصريح بافتتاح احملل داخل أجل أقصاه ثالثون يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم ،مما كان يتوجب
معه تطبيق الغرامة املالية مببلغ خمسمائة ( )500درهم واملنصوص عليها في املادة  146من القانون رقم 47.06
سالف الذكر؛
— —اإلقرار باملوارد احملصلة خالل السنة املنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة وذلك قبل فاحت أبريل من
كل سنة إذ يترتب عن عدم اإلدالء باإلقرار املذكور زيادة قدرها  % 15من مبلغ الرسم املستحق على أن ال يقل مبلغ
الزيادة عن خمسمائة ( )500درهم كما هو منصوص على ذلك في املادة  134من القانون رقم  47.06سالف الذكر.
غياب التنسيق بني وكالة املداخيل ومصلحة الشرطة اإلدارية
لوحظ أن مصلحة الشرطة اإلدارية ال حتيل نسخا من الرخص املتعلقة بفتح محال لبيع املشروبات على وكالة املداخيل
لتمكينها من التوفر على قاعدة معلومات حول امللزمني بأداء الرسم على بيع املشروبات ،حيث يؤدي غياب التنسيق في
هذا اجملال إلى إغفال بعض املستغلني ،وبالتالي إلى إمكانية عدم أدائهم لهذا الرسم.
يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على تفعيل آليات املراقبة الداخلية للتنسيق بني مختلف املصالح اجلماعية.

2 .2الرسم على النقل العمومي للمسافرين
لوحظ أن اجلماعة ال تتخذ اإلجراءات الالزمة حلصر الئحة امللزمني بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين رغم إثارة
هذا املوضوع في الدورتني العاديتني للمجلس اجلماعي لشهري فبراير 2011وفبراير  2012من طرف بعض أعضاء اجمللس،
مما ترتب عنه متلص امللزمني من أداء ما بذمتهم مخالفني بذلك مقتضيات املادتني  83و 84من القانون رقم  47.06سالف
الذكر والفصل الرابع من القرار اجلبائي رقم  03بتاريخ  18ماي  2008بتحديد نسب وأسعار الرسوم واحلقوق والواجبات
املستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة القروية الدير.
و على سبيل املثال ،تبني أن هناك سيارة أجرة من الصنف األول ذات نقطة االنطالق من جماعة الدير ،تستغل بناء على
الرخصة رقم  01بتاريخ  22يونيو  ،2006لكن املصالح اجلماعية لم تعمل على استخالص الرسم على النقل العمومي
للمسافرين.

3 .3الرسم على عمليات البناء
تطبيق خاطئ لسعر الرسم الوارد بالقرار اجلبائي
من خالل اإلطالع على ملفات رخص البناء املسلمة من طرف اجلماعة خالل الفترة املمتدة من  2010إلى غاية فبراير
 ،2013تبني أن وكالة املداخيل تطبق ،في حالة املساكن الفردية الوارد تعريفها في الدورية عدد 2000/1500
بتاريخ  06أكتوبر  2000املتعلقة بتبسيط املساطر في ميدان التعمير ،سعر خمسة عشر ( )15درهم للمتر
املربع بالنسبة للطابق السفلي التجاري وعشرين ( )20درهم على باقي املشروع في حني حدد الفصل األول من
القرار اجلبائي رقم  03بتاريخ  19ماي  2008هذا السعر في عشرين ( )20درهم عن كل متر مربع من املساحة اإلجمالية
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للمساكن الفردية .وقد ترتب عن هذا التطبيق اخلاطئ لسعر الرسم خسارة مالية خلزينة اجلماعة قدرت ب 10.035,00
درهم .
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتطبيق مقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية
ومقتضيات القرار تفاديا لضياع موارد اجلماعة.
 كراء احملالت املعدة لألغراض التجارية و املهنية
لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تتخذ أي إجراء لتحصيل منتوج كراء محالت جتارية أو مخصصة ملزاولة نشاط مهني وكذا
مبنتوج كراء بنايات للسكنى وذلك بالرغم من أهمية مجموع املبالغ غير احملصلة في هذا الصدد والتي تقدر ب58.712,00
درهم كما تفيد بذلك وضعية الباقي استخالصه في .2011/12/31
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على مراجعة بنود عقود الكراء و السهر على تنفيذها.

ثالثا .التدبير املالي واحملاسبي
1 .1عدم مسك السجالت احملاسبية
لوحظ أن مصالح اآلمر بالصرف ال متسك السجالت احملاسبية املتعلقة باحملاسبة اإلدارية لآلمر بالصرف املنصوص عليها
في املادة  117بالنسبة للمداخيل وفي املادة  118بالنسبة للنفقات من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة
العمومیة للجماعات احمللیة ومجموعاتها .

2 .2تقصير في مسك سجل املنقوالت
لوحظ من خالل االطالع على سجل املنقوالت ومن خالل املعاينة امليدانية أن تقييد املعدات املقتناة في إطار املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية يتم في سجل خاص بدل السجل سالف الذكر وأن بعض هذه املعدات غير مسجل بسجالت
اجلماعة.
كما لوحظ أيضا أن سجل املنقوالت ال يتضمن جميع املعلومات اخلاصة باملعدات املسجلة ،املنصوص عليها في الدورية
املؤرخة في  28غشت  ،1916املتعلقة بجرد اآلالت واملنقوالت اململوكة للدولة  ،إذ ال يتضمن السجل سالف الذكر مصدر
هذه املعدات واجلهة أو املصلحة املستفيدة من هذه املنقوالت.

3 .3عدم مسك سجالت محاسبة املواد املقتناة
لوحظ أن اجلماعة ال تقوم مبسك سجالت تبني تاريخ دخول وخروج املواد املقتناة معززة بوصوالت التسليم واخلروج ،وذلك
تطبيقا للمادة  111من املرسوم رقم  2.09.441سالف الذكر ،مما يصعب معه معرفة االستعمال الذي خصص لها
والكمية املتبقية في اخملزن .كما لوحظ أن مصالح اجلماعة تقوم بتسجيل لوازم املكتب ،والتي تعتبر مواد مستهلكة
بطبيعتها ،بسجل املنقوالت اخملصص أصال لتسجيل املعدات واآلليات كما يستفاد من دورية وزير الداخلية رقم 23
املؤرخة في  9فبراير  1981والتي حتدد كيفية مسك محاسبة املواد.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بإلزامية مسك السجالت احملاسبية املتعلقة باحملاسبة اإلدارية لآلمر بالصرف
ومبحاسبة املواد وفقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات احمللیة
ومجموعاتها.

رابعا .التعمير
1 .1ضعف مراقبة وتتبع اخملالفات في ميدان التعمير
خالفا ملقتضيات املادة  50من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي التي أوكلت إلى رئيس اجمللس اجلماعي السهر
على تطبيق القوانني واألنظمة املتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ،لوحظ أن
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

235

املصالح اجلماعية ال تقوم مبهامها ملراقبة عمليات البناء بحيث تبني أن كل اخملالفات املرتكبة داخل تراب اجلماعة في هذا
الصدد ،مت ضبطها من طرف السلطة احمللية أو الوكالة احلضرية.

2 .2عدم إدالء املصالح اجلماعية مبا يفيد تفعيل املساطر الزجرية ضد اخملالفني لقوانني التعمير
لوحظ من خالل تفحص امللفات املتعلقة باخملالفات لقوانني التعمير أنه و خالفا للمادة  66وما بعدها من القانون رقم
 12.90بتاريخ  17يونيو  1992املتعلق بالتعمير  ،فإن مصالح اجلماعة لم تتخذ أي إجراء من اإلجراءات الزجرية ضد بعض
اخملالفني ملقتضيات القانون املذكور.

3 .3غياب تصميم التنمية
يالحظ أن اجلماعة ال تتوفر على الوثائق التعميرية التي تؤطر النمو العمراني للجماعة وخصوصا تصميم تنمية لتوجيه
النمو العمراني للجماعة.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات على تطبيق القوانني واألنظمة املتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط
تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير.

خامسا .تدبير النفقات العمومية
1 .1الصفقات العمومية
عمال مبقتضيات املادة  14من املرسوم رقم  2-06-388بتاريخ  5فبراير  ،2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،نص الفصل  IV .5من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم
 01/2011واملتعلقة بأشغال الربط الطرقي على إمكانية مراجعة أثمان الصفقة ،إال أنه وخالفا للمادة  12من قرار
الوزير األول رقم  3-14-08بتاريخ  10مارس  2008بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات األشغال أواخلدمات
املتعلقة بأعمال الدراسات املبرمة حلساب الدولة والتي تنص على إلزامية إرفاق كشوف احلسابات املؤقتة مبذكرة
للعمليات احلسابية يعدها صاحب املشروع  ،تبرر القيم احملصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة األثمان ،فإن مصالح
اجلماعة لم ترفق الكشوفات التفصيلية املتعلقة بالصفقة سالفة الذكر رقم  1بتاريخ  02دجنبر  2011ورقم  2بتاريخ
15مارس  2012ورقم  3بتاريخ  16يونيو  2012باملذكرة املذكورة.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات أنه يتعني إرفاق الكشوفات التفصيلية املؤقتة مبذكرة للعمليات احلسابية
املتعلقة مبراجعة األثمان باعتماد املؤشرات املؤقتة مع تصحيح النتائج احملصل عليها فور ظهور املؤشرات النهائية
وتطبيقها على الكشف التفصيلي النهائي.

2 .2سندات الطلب
مت إصدار حوالة مببلغ  38.400,00درهم تتعلق باقتناء خمس مكيفات من نوع Climatiseur FSW 09 E 9W 2HP
 220V/240Vكما يتضح من الفاتورة رقم  57/2011بتاريخ  12غشت  2011املرفقة بها ،في حني تبني خالل املعاينة
امليدانية ،أن املكيفات املسلمة للجماعة هي من نوع  MDV 9000 BTUومبواصفات ال تتطابق مع تلك املتعاقد بشأنها.
يرى اجمللس اجلهوي للحسابات أنه يتوجب قبل األمر بأداء أية نفقة ،التأكد من إجناز العمل وفق املواصفات امللتزم
بها ،تطبيقا ملقتضيات املادة 67من املرسوم رقم 2.09.441بتاريخ  3ینایر  2010بسن نظام للمحاسبة العمومیة
للجماعات احمللیة ومجموعاتها.

3 .3تدبير حظيرة سيارات اجلماعة
خالفا لقواعد حسن التدبير املعمول بها لتسيير حظيرة السيارات ،فإن املصالح اجلماعية املكلفة بهذا املرفق ال تعتمد
أي مسطرة أو دليل في هذا الصدد بحيث تبني من خالل املعاينة امليدانية عدم توفرها على دفتر خاص بكل سيارة على
حدة من أجل تدوين ومراقبة جميع املصاريف املرتبطة باستهالك الوقود وكذا بالصيانة واإلصالح..
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وعالوة على ذلك ،لوحظ من خالل اإلطالع على دفاتر التزود بالوقود واملعاينة امليدانية لسيارات اجلماعة بتاريخ
15مارس  2013عدم احترام مسطرة التزود بالوقود عن طريق شيات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك  .ويتعلق
األمر مبا يلي:
— —عدم اعتماد العدد احلقيقي للكيلومترات املسجلة على مستوى عدادات السيارات كما يتبني من خالل اجلدول
أسفله:
عداد الكيلومترات
نوع السيارة

رقم اللوحة
املعدنية

مرسيديس 190

J 171232

47850
)غير مؤرخ(

441203

ستروين C15

J 125214

380760
)(2012/08/06

353965

نيسان (سيارة إسعاف)

J 172691

345380
)غير مؤرخ(

46191

من خالل دفتر التزود بالوقود
(آخر تسجيل)

من خالل
املعاينة
()2013.03.15

— —عدم تسجيل تواريخ التزود بالوقود في الدفتر.
يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على وجوب اعتماد تدبير رشيد حلظيرة سيارات اجلماعة قصد االستعمال األمثل
للوسائل املتاحة بهذا املرفق.

سادسا :املوارد البشرية
1 .1عدم صحة توقعات نفقات املوظفني واألعوان
لوحظ أن توقعات املصالح اجلماعية بخصوص نفقات املوظفني واألعوان ال تشمل جميع االلتزامات من رواتب ومستحقات
ناجمة عن الترقية النظامية ومن واجبات خاصة بصناديق التقاعد واالحتياط االجتماعي ،كما تنص على ذلك الدورية
السنوية حول إعداد ميزانيات اجلماعات احمللية ،بحيث قامت اجلماعة خالل السنوات املالية  2009و 2010و 2011و2012
بتحويل بعض االعتمادات بني مجموعة من الفصول التي كان من السهل توقع النفقات املتعلقة بها كأجور املوظفني
واألعوان و تعويضات الرئيس وكذا بعض أعضاء مكتب اجمللس.

2 .2عدم صرف النفقات املتعلقة بتأمني األعوان اجلماعيني
يتضح من خالل تفحص واستقراء بيان النفقات املنفذة برسم السنة املالية  ،2012أن اجلماعة لم تعمل على تأمني
األعوان اجلماعيني كما هو مقرر قانونا ،وذلك رغم اخملاطر احملتملة التي يواجهونها أثناء مزاولة مهامهم مبختلف املرافق
اجلماعية كالنظافة واألشغال وغيرهما.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة االعتماد على معطيات وإحصائيات صحيحة واألخذ بعني االعتبار جميع
االلتزامات في برمجة االعتمادات اخملتلفة مبناسبة إعداد مشاريع امليزانيات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للدير
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي والتدبير اإلداري
1 .1عدم تفعيل جلنة التنمية البشرية
بخصوص اجتماعات اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية نوضح أن اجلماعة القروية للدير ظلت تعتقد أن اجتماعات
اللجنة احمللية للتنمية البشرية تؤدي نفس دور اللجنة املنبثقة عن اجمللس طبقا للمادة  14من القانون رقم  78.00بتاريخ
 2002/10/03املتعلق بامليثاق اجلماعي  ،ونظرا ألهمية اجتماعات اللجنة سنعمل مستقبال على تفعيل دورها .

 2 .2عدم تنفيذ بعض االتفاقيات املصادق عليها
إن املالحظات التي مت تسجيلها واملتعلقة أساسا بعدم تنفيذ بعض االتفاقيات نوضح أن اجلماعة القروية للدير بادرت إلى
املصادقة على اتفاقيات شراكة وتعاون في مجاالت مختلفة بعد القيام مبشاورات في البداية مع اجلمعيات احمللية املعنية
واملصادقة عليها في إطار دورات اجمللس ،إال أن اجلمعيات املعنية يتعذر عليها االستمرار نظرا لضعف مواردها املالية .
وبخصوص االتفاقيات املبرمة مع مؤسسات عمومية كوزارة التربية الوطنية  ،فقد تداركنا الوضع ومتت املصادقة وتفعيل
االتفاقية.

 3 .3عدم حصر مجاالت التفويض املمنوحة للنواب
بخصوص التفويضات املمنوحة فقد تقيدنا مبا جاء في دورية وزير الداخلية عدد  D5229ق.م.م بتاريخ  16يوليو  2009وكذا
التقيد مبقتضيات القانون رقم  17.08املعدل للميثاق اجلماعي،وعلى هذا االساس سنعمل على تفعيل ذلك بخصوص
منح التفويضات.

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1الرسم على محال بيع املشروبات
عدم حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات وغياب التصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل
بالنسبة لتحصيل الرسم على محال بيع املشروبات وغياب التصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل فقد باشرت املصالح
املعنية عملية تسوية هذه الوضعية مع امللزمني بأداء الرسم على بيع املشروبات .
غياب التنسيق بني وكالة املداخيل ومصلحة الشرطة اإلدارية
بخصوص هذه التوصية فقد مت تعيني كاتب عام للجماعة لضبط عملية التسيير والتنسيق بني مختلف مصالح
اجلماعة.

2 .2الرسم على النقل العمومي للمسافرين
فبعد تعيني كاتب عام للجماعة وبفعل تسييره وتنسيقه بني مصالح اجلماعة مت استخالص الرسم على النقل العمومي
للمسافرين .

3 .3الرسم على عمليات البناء
 تطبيق خاطئ لسعر الرسم الوارد بالقرار اجلبائي
بعد توصلنا مبالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات عملنا على تصحيح اخلطأ ،فقد مت االتصال باملعنيني وباشرنا عملية
استخالص الفارق .
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كراء احملالت التجارية
فيما يخص حتصيل منتوج كراء احملالت التجارية أو اخملصصة ملزاولة أنشطة مهنية أو حتصيل منتوج كراء بنايات للسكنى
فاجلماعة التتوفر على عقود امللكية التخاذ اإلجراءات القانونية جتاه املستغلني ،نظرا لكون السوق األسبوعي يوجد فوق
عقار في ملكية املندوبية السامية للمياه والغابات دون سند قانوني مما يحول دون استخالص هذه املداخيل من طرف
القابض املالي اجلماعي ،وذلك بواسطة أمر باستخالص املداخيل مدلى به من طرف اجلماعة ،لذا فقد اتخذ اجمللس كإجراء
لتصحيح هذه الوضعية قرارا باملصادقة على اقتناء بقعة أرضية قصد تسوية الوضعية العقارية للسوق األسبوعي
ومقر اجلماعة خالل دورته العادية لشهر فبراير .2013

ثالثا .التدبير املالي واحملاسبي
1 .1عدم مسك السجالت احملاسبية
إن رئيس اجمللس اجلماعي بعد اطالعه على مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،أمر املوظفني بإلزامية تطبيق مقتضيات
املرسوم  2.09.441خاصة املادتني  117و  118منه.

2 .2تقصير في مسك سجل املنقوالت
فيما يخص تسجيل املنقوالت املقتناة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مت تقييدها في سجل خاص بها ،وذلك
حسب توصيات جلن االفتحاص التي زارت اجلماعة ،لذا سيتم حتيني دفتر اجلرد مستقبال  ،وبخصوص باقي املعدات ،فقد
سلمت للجمعيات للتصرف فيها وحتت مسؤوليتها بناءا على اتفاقيات خاصة بالتسيير في هذا الباب.

3 .3عدم مسك سجالت محاسبة املواد املقتناة
نظرا لكون االعتماد اخملصص القتناء لوازم املكتب ومواد الطباعة اليتجاوز  30.000,00درهم يتم وضع هذه املواد مبصلحة
املوظفني ليتم تدبير توزيعها بشكل مقنن لتلبية حاجيات املصالح خالل السنة املالية وسنعمل على تطبيق املادة 111
من املرسوم رقم  2.09.441املتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

رابعا .التعمير
 1 .ضعف مراقبة وتتبع اخملالفات في ميدان التعمير
بخصوص املراقبة وتتبع اخملالفات فقد توصلت املصلحة املعنية بقرار عاملي رقم  01بتاريخ  2010/08/18القاضي بإحداث
اللجنة اإلقليمية لليقظة على مستوى إقليم تارودانت للحد من انتشار البناء الغير القانوني تبعا للدورية املشتركة
بني وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية اجملالية رقم  /1911الديوان بتاريخ  12مايو  ، 2008حول
تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة مبراقبة البناء  ،ونظرا لعدم توفر اجلماعة على عون محلف مؤهل للقيام بتحرير
محاضر معاينة اخملالفات في ميدان التعمير ،لذا نشير إلى أن جميع محاضر اخملالفات قد متت بتنسيق بني مصالح
اجلماعة والسلطة احمللية والوكالة احلضرية.

عدم إدالء املصالح اجلماعية مبا يفيد تفعيل املساطر الزجرية ضد اخملالفني لقوانني التعمير
بخصوص هذه التوصية نوضح أن اجلماعة اتخذت ضد اخملالفني املسطرة التالية  :إرسال شكاية للسيد وكيل جاللة
امللك لدى احملكمة االبتدائية بتارودانت عدد  24بتاريخ  31يناير  2013واملسجلة بقسم كتابة النيابة العامة شعبة
التدبير اإلداري بتاريخ  25مارس . 2013

 2 .2غياب تصميم التنمية
رغم االكراهات املادية للجماعة والتي وجهت باألساس للبنيات التحتية بالدواوير وفك العزلة فإن اجمللس اجلماعي في
دورته العادية لشهر فبراير  2013ارتأى اقتناء بقعة أرضية قصد تسوية الوضعية العقارية مما سيمكن اجلماعة من
القيام باجناز تصميم التنمية
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خامسا .تدبير النفقات العمومية
1 .1الصفقات
إن اجلماعة قامت بعقد اتفاقية مع املديرية اإلقليمية للتجهيز بتارودانت قصد متابعة املشاريع وإنشاء الكشوفات
التفصيلية ،ونظرا ألن صيغ مراجعة األثمان لم تكن جاهزة وقت اجناز الكشوفات التفصيلية املؤقتة ،وعند مطالبة
مصالح اجلماعة مبراجعة األثمان فإن املسؤول على اجناز الكشوفات املؤقتة اليتوفر على صيغ املؤشرات املؤقتة وأن هذه
املراجعة سيتم تطبيقها على الكشف التفصيلي النهائي .

2 .2سندات الطلب
بخصوص اقتناء املكيفات فاجلماعة التتوفر على تقني متخصص ملعاينة املواصفات التقنية الدقيقة للتجهيزات
الكهربائية وااللكترونية ،لذا فاجلماعة ستعمل مستقبال قبل األمر بأداء أية نفقة على التأكد من املواصفات من طرف
خبير ،ولإلشارة فان املكيفات من نوع . 9000

3 .3تدبير حظيرة سيارات اجلماعة
بخصوص هذه املالحظة فان اجلماعة عملت على تعيني عون مكلف بتسيير وتدبير حظيرة سيارات اجلماعة مباشرة بعد
توصلها مبالحظات اجمللس اجلهوي .

سادسا .املوارد البشرية
1 .1عدم صحة توقعات نفقات املوظفني واألعوان
بخصوص عدم صحة توقعات نفقات املوظفني واألعوان ،فإنه راجع إلى عدم توصل اجلماعة بقرارات الترقية في السلم
إال بعد رصد االعتمادات مما يجعل اجلماعة تلجأ إلى حتويل االعتمادات من فصل إلى فصل و خصوصا بالنسبة لسنوات
 2009و  2010و  2012حيت بفضل هذه التحويالت من فصل إلى فصل متكنت اإلدارة من تسوية غالبية الترقيات في
السلم  10و 11وتسوية وضعية املوظفني اجملازين .أما بالنسبة للتحويالت من فصل إلى فصل خالل السنة املالية ،2011
فهي بسب تسوية زيادة ستمائة درهم وتفاديا لتراكم هذه املستحقات.

2 .2عدم صرف املبالغ املتعلقة بتأمني األعوان اجلماعيني
إن مؤسسة التأمني تشترط تسبيق املستحقات املالية قبل تأمني األعوان ،وعلى العكس فإن اجلماعة ال ميكنها صرف
املستحقات إال بعد احلصول على وثيقة التأمني .
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اجلماعة القروية تودغى السفلى
)إقليم تنغير(
تأسست اجلماعة القروية «تودغى السفلى» سنة  ،1992مبقتضى املرسوم رقم  2.92.468الصادر بتاريخ  30يونيو ،1992
من الناحية اإلدارية فهي تنتمي إلى إقليم تنغير التابع جلهة سوس ماسة درعة ،ومتتد على مساحة  120كلم ²بساكنة
تقدر بحوالي  12.800نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة  .2004وحتدها شرقا جماعة تاغزوت نايت عطى وغربا بلدية
تنغير وشماال إقليم الرشيدية وجنوبا جماعة واكليم.
و يستفاد من املعطيات املالية اخلاصة باجلماعة ،بأن معدل املداخيل واملصاريف احملققة ما بني سنة  2009و 2012قد بلغ
على التوالي  11.137.872,66درهم و  7.082.382,38درهم.
و تتميز مالية اجلماعة بأهمية حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة (تشكل  %95من مداخيل التسيير برسم
السنوات املذكورة) بالنسبة للمداخيل ،و النفقات املتعلقة باملوظفني التي تكلف خمس ميزانية التسيير (.)% 20,17

أوال .أداء اجمللس اجلماعي والتدبير اإلداري
1 .1عدم تفعيل جلان اجمللس اجلماعي
يتوفر اجمللس اجلماعي لتودغى السفلى على جلنتني دائمتني هما:
— —اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية؛
— —واللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.
إال أنه لوحظ أن اللجنة األولى جتتمع فقط لدراسة مشروع امليزانية أو مشروع احلساب اإلداري أو حتويل االعتمادات أو
برمجة الفائض املالي .أما اللجنة الثانية فال تعقد أية اجتماعات.
لذا ،يرى اجمللس اجلهوي للحسابات أن تفعيل اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية ميكن أن
يساعد اجمللس اجلماعي في اقتراح املشاريع املراد إجنازها في إطار التنمية البشرية.

2 .2عدم دقة قرارات التفويض
لوحظ أن قرارات التفويض املمنوحة للنواب األربعة للرئيس ،والكاتب العام ،ورئيس مكتب احلالة املدنية تخول لهم
صالحية التوقيع على الشواهد اإلدارية اخملتلفة دون حتديد طبيعة هذه الشواهد أو القطاع املعني بها.

3 .3جتاوز أحد النواب للتفويض املمنوح له
باالطالع على قرار رئيس اجمللس اجلماعي عدد  2009/09بتاريخ  05أكتوبر  ،2009يتضح أن التفويض املمنوح للنائب الرابع
للرئيس يقتصر على اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها والتوقيع على الشواهد اإلدارية اخملتلفة،
غير أنه تبني وجود رخصة فتح مقهى حتت عدد  2012/ 04بتاريخ  24غشت  2012موقعة من طرف املعني باألمر .وبالتالي
يكون قد جتاوز التفويض املمنوح له مبوجب القرار السالف الذكر.

4 .4تفويض إمضاء لنائب واحد في أكثر من قطاع
لوحظ أن النائب الثالث لرئيس اجمللس اجلماعي يتوفر على قرارات تفويض في قطاعني مختلفني وهما قطاع احلالة املدنية
وقطاع املالية العمومية للجماعة ،مما يخالف مقتضيات املادة  55من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت
تعديله بالقانون رقم  ،17.08وكذا دورية وزير الداخلية رقم  D5229ق.م.م بتاريخ  16يوليوز  2009املوجهة إلى السادة والة
اجلهات وعمال العماالت واألقاليم حول اإلجراءات اخلاصة بتفويض مهام رئيس اجمللس اجلماعي لنوابه.
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

241

وبناء عليه ،يرى اجمللس اجلهوي للحسابات أنه على رئيس اجمللس اجلماعي أن يلتزم مبنح التفويض في قطاع واحد
لكل نائب حاصل على التفويض ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة  55من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي.

5 .5منح غير قانوني لرخص استغالل املقالع
قام رئيس اجمللس اجلماعي مبنح رخصتني الستغالل املقالع ،األولى حتت عدد 2011 /01بتاريخ  02يونيو  2011لفائدة «،”S.S
والثانية حتت عدد  2011 /02بنفس التاريخ املذكور لفائدة “ ،”F.T.Sغير أنه تبني ،أن إصدار هذه الرخص ال يدخل ضمن
اختصاصاته كما حددها الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،وبالتالي فإن
األوامر باملداخیل املعدة على أساسها ال تستند على أساس قانوني.
لذا ،يرى اجمللس اجلهوي للحسابات أنه يتعني على اآلمر بالصرف عدم منح الرخص اخلارجة عن اختصاصات اجمللس
اجلماعي .

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1عدم حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات
خالفا للمادة  64من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على أنه «يؤدى الرسم على محال بيع
املشروبات من طرف مستغلي املقاهي واحلانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع ملشروبات تستهلك في
املكان الذي تباع فيه» ،لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تعمل على حتصيل هذا الرسم من لدن بعض امللزمني.

2 .2غياب التصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل
خالفا للمادة  67من القانون رقم  47.06املذكور أعاله ،فإن امللزمني بأداء الرسم على محال بيع املشروبات ال يودعون الوثائق
التالية:
— —التصريح بتأسيس املؤسسة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور ،مما
يترتب عنه غرامة مالية قدرها خمسمائة ( )500درهم طبقا للمادة  146من نفس القانون؛
— —اإلقرار باملداخيل احملققة خالل السنة املنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة وذلك قبل فاحت أبريل
من كل سنة ،إذ يترتب عن عدم اإلقرار زيادة قدرها  %15من مبلغ الرسم املستحق على أن ال يقل مبلغ الزيادة عن
خمسمائة ( )500درهم كما نصت على ذلك املادة  134من نفس القانون.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على تطبيق القانون بخصوص الرسم املذكور.

3 .3اإلعفاء من أداء الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن اجلماعة سلمت رخصتني تتعلقان ببناء وحدتني لتبريد وتثمني التمور دون استخالص الرسم على عمليات
البناء ،وذلك ،خالفا للمواد  50إلى  53من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،مما شكل خسارة خلزينة
اجلماعة تقدر ب  9.165,00درهم؛
وجتدر اإلشارة إلى أن امللزمني املذكورين لم يردا ضمن الئحة اإلعفاءات من هذا الرسم احملددة في املادة  52من القانون رقم
 47.06املشار إليه سلفا.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحترام املقتضيات القانونية ذات الصلة.

4 .4فرض الرسم على بناء سياج دون سند قانوني
صادق اجمللس التداولي للجماعة في دورته االستثنائية املنعقدة في يناير  2008على القرار اجلبائي الذي يتضمن في
الفقرة (ب)من الفصل األول حتديدا لتعريفة الرسم املتعلق ببناء سياج في مائتي ( )200درهم .ويأتي هذا التحديد خالفا
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للمادة  50من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي لم تخضع رخصة بناء السياج ألداء الرسم على
عمليات البناء ،إذ يفرض هذا الرسم على املساحة املغطاة من املشروع املزمع بناؤه.
لهذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة تطبيق الرسم على عمليات البناء على املساحة املغطاة عمال
مبقتضيات املادة  50من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.

5 .5خطأ في احتساب اجلزاءات عن األداء املتأخر للرسم على استخراج مواد املقالع
تبني من خالل بعض العينات أن اجلماعة قامت باحتساب اجلزاءات عن األداء املتأخر للرسم على أساس النسبة العائدة
لفائدة ميزانية اجلماعة فقط دون النسبة العائدة لفائدة اجلهة ،في حني أن اجلزاءات حتتسب على أساس املبلغ اإلجمالي
للرسم ،على أن تقوم ،بعد ذلك ،املصلحة املكلفة بالتحصيل بتوزيع العائد اإلجمالي للرسم ،وفقا ملا نصت عليه املادة
 94من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
لذلك ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة تطبيق غرامات التأخير على املبلغ اإلجمالي للرسم على
استخراج مواد املقالع قبل القيام بعملية التوزيع لهذا الرسم.

6 .6استخالص واجبات من لدن بعض األشخاص دون سند قانوني
لوحظ أن املصالح اجلماعية تقوم باستخالص مبالغ مالية مقابل منح بعض الرخص رغم عدم خضوع هذه الرخص
ألية واجبات ،مما يخالف مقتضيات القانون رقم  47.06املشار إليه أعاله ،وكذا مقتضيات القانون رقم  30.89التي مازالت
سارية املفعول مبقتضى املادة الفريدة من القانون  39.07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق
واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية ،كما يخالف ،ذلك ،مقتضيات القرار اجلبائي احملدد للرسوم
والواجبات املقبوضة لفائدة اجلماعة.
وفي هذا الصدد ،وعلى سبيل املثال ،قامت اجلماعة ،بني سنة  2010و ،2012باستخالص مبلغ  200درهم عن كل رخصة
من مجموع خمسة ( )5رخص تتعلق على التوالي بفتح محل لبيع األسمدة ومواد العلف ،وصنع وبيع األجور ومواد البناء،
وصنع الكسكس والعجائن ،والنقل السياحي بالدواب ،وفتح محل لبيع املواد الغذائية؛ كما قامت باستخالص مبلغ 300
درهم عن رخصة تتعلق بفتح مخبزة.
لذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة االقتصار على استخالص الرسوم والوجبات املنصوص عليها في
القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية وكذا القرار اجلبائي احملدد للرسوم والواجبات املقبوضة لفائدة اجلماعة.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1عدم تضمني مبدأ مراجعة األثمان بالنسبة للصفقة رقم  2008/01والصفقة رقم 2010/02
بخصوص الصفقة رقم 2008/01
نص الفصل  23من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة رقم  01/2008على أن أثمان هذه الصفقة ثابتة وغير قابلة
للمراجعة رغم أنها تتعلق بأشغال تفوق مدة إجنازها أربعة أشهر ،إذ نص الفصل  17من دفتر الشروط اخلاصة على أن
مدة اإلجناز هي تسعة أشهر ،وبالتالي وجب إبرام هذه الصفقة بأثمنة قابلة للمراجعة متاشيا مع مقتضيات الفقرة
الثانية من املادة  14من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،والتي تنص على أنه «تبرم صفقات األشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان األجل
املقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة ( )4أشهر ،إال أنه إذا كان هذا األجل أقل من أربعة ( )4أشهر يجوز كذلك إبرامها
بثمن قابل للمراجعة».
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بخصوص الصفقة رقم 2010/02
حدد الفصل  7من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بالصفقة املبينة أعاله مدة إجناز األشغال في ستة أشهر ،كما أشار
الفصل  28املتعلق بطبيعة األثمان أنه تطبق املادة  14من املرسوم رقم  2.06.388املشار إليه أعاله؛ وذلك دون حتديد
الصيغة التي يجب اعتمادها الحتساب مراجعة األثمان ،كما أن الكشف التفصيلي األول واألخير لم يتضمن أية مراجعة
لألثمان.
لذلك يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على وجوب إبرام صفقات األشغال التي تفوق مدة إجنازها أربعة ( )4أشهر
بأثمان قابلة للمراجعة.

2 .2عدم سلوك مسطرة التعامل مع «العرض املنخفض بكيفية غير عادية»
بخصوص الصفقة رقم 2011/01
تبني ،من خالل محضر اجتماع جلنة فتح األظرفة املنعقد بتاريخ  31يناير  ،2011أنه مت قبول عرض شركة « »S.Sرغم
أن اللجنة املذكورة الحظت انخفاضا في أثمنة الوحدات  12و 13و 15كما يتبني من الرسالة املوجهة من رئيس اجمللس
اجلماعي إلى الشركة املعنية حتت عدد  89بتاريخ فاحت مارس  ،2011وعليه كان على اللجنة السالفة الذكر أن تنتظر
جواب الشركة حول االنخفاض املالحظ في هذه األثمنة قبل اتخاذ قرارها بشأن قبول العرض أو رفضه تطبيقا للفقرة
األخيرة من املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388املشار إليه أعاله ،والتي تنص على أنه »:إذا الحظت اللجنة أن أحد األثمان
األحادية أو عدد منها الواردة في جدول األثمان أو في البيان التقديري املفصل أو فيهما معا ،املتعلق بالعرض األفضل،
منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس املقاييس املنصوص عليها في هذه املادة تدعو اللجنة املتعهد املعني
لتبرير هذا الثمن ويجوز لها إسناد دراسة هذا الثمن إلى جلنة فرعية تقنية ويتم تقييم األثمان طبق الشروط الواردة في
هذه املادة» .ذلك أنه مت إسناد الصفقة للمعني باألمر بتاريخ  31يناير ( 2011تاريخ فتح األظرفة) ،في حني أنه لم يجب عن
االستفساراملوجه له حول اقتراحه ألثمنة منخفضة بشكل غير عادي إال بتاريخ  21مارس .2011
بخصوص الصفقة رقم 2012/01
لقد لوحظ ،من خالل املقارنة بني األثمان املقترحة من طرف نائل الصفقة املذكورة ،واألثمان الواردة بتقدير صاحب
املشروع ،أن بعض األثمان املقترحة منخفضة بشكل مفرط عن األثمنة التقديرية للجماعة؛ إذ تبني أن األثمان املقترحة
حتت رقم  1و 2و ،12وكذا األثمان الواردة باألرقام من  19إلى  23جد منخفظة بنسب تتراوح ما بني  %35و %95مقارنة
باألثمنة التقديرية؛
ورغم الفرق الشاسع بني الثمن املقدر والثمن املقترح بالنسبة لبعض مواد الصفقة ،فإن اللجنة لم تدع املتعهد لتبرير
هذه األثمان خالفا ملقتضيات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388املشار إليها سابقا.
لهذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتطبيق مقتضيات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388املذكور سلفا.

3 .3جتاوز بعض الكميات املنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/01
بعد املعاينة امليدانية لألشغال موضوع الصفقة رقم  01/2011وقياس طول وقطر القواديس موضوع الثمن رقم 15
لوحظ أن الكمية املنجزة فعليا هي أربع قواديس من فئة سبعة أمتار بقطر  83سنتم وقادوس واحد بطول سبعة أمتار
وقطر  55سنتم في حني أن الكمية الواردة في الكشف التفصيلي رقم  3هي  49مترا بقطر  1,35متر؛ وبذلك تكون
املنجزات مخالفة ملا ورد في الكشف التفصيلي املرفق بكناش التحمالت املتعلق بالصفقة املذكورة .مما نتج عنه أداء
مبالغ غير مستحقة لصالح نائل الصفقة.

4 .4عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب
لوحظ ،من خالل االطالع على مختلف سندات الطلب ،أن اجلماعة ال تتقيد باملسطرة املنصوص عليها في املادة  75من
املرسوم رقم  2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة .و يتجلى ذلك في ما يلي:
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— —عدم حتديد سندات الطلب بدقة ملواصفات ومحتوى األعمال املراد تلبيتها وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ
التسليم وشروط الضمان .ويتعلق األمر على سبيل املثال بأشغال وضع األعمدة واألسالك ،وأشغال تعبيد املسالك
والطرقات ،وأشغال حفر اآلبار ،واألشغال الكبرى للتشجير ،والدراسات التقنية ،العتاد التقني واملعلوماتي ،وعتاد
وأثاث املكاتب ،واإلصالح االعتيادي للعتاد املعلوماتي ،وقطاع الغيار ،والدراسات التقنية ...؛
— —عدم إخضاع األعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ،وذلك باالستشارة الكتابية لثالثة متنافسني
على األقل؛
— —عدم تأريخ وإمضاء وختم كل البيانات اخملتلفة لألثمنة.
لذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة احترام مقتضيات املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388املشار إليه
أعاله.

5 .5أداء نفقات غير مبررة
تبني ،من خالل سند الطلب املؤرخ في  4يناير  2011املتعلق بوضع األعمدة واألسالك لربط بئر املاء الشروب لدوار أيت محمد
بشبكة الكهرباء ،أن األشغال تتعلق بوضع اثني عشر عمودا خشبيا ذوي ثمانية أمتار باإلضافة إلى اإلكسسوارات؛ غير
أنه لوحظ ،من خالل املعاينة امليدانية ،أنه لم يتم وضع سوى عشرة أعمدة خشبية أي بفارق عمودين خشبيني ثمن
الواحد منهما  1.800,00درهم ،أي ما مجموعه  3.600,00درهم؛
كما تبني ،من خالل سند الطلب املؤرخ في  2يناير  2012املتعلق بوضع عمود وأسالك لنفس الغرض ،وكذا من خالل
الفاتورة رقم  5/2012املؤرخة في  30مارس  ،2012أن األشغال تتعلق بوضع عمود خشبي ذي ثمانية أمتار باإلضافة إلى
اإلكسسوارات مببلغ إجمالي قدره  23.028,00درهم ،غير أنه لوحظ ،من خالل املعاينة امليدانية ،أن هذه األشغال لم تنفذ.
لذا ،يتعني على اآلمر بالصرف االلتزام باملقتضيات القانونية املتعلقة بصرف النفقات العمومية.

6 .6عدم عقد اتفاقية شراكة مع جمعية دعم الطالب
لم تقم اجلماعة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية دعم الطالب خصوصا وأنها تتلقى مبالغ مهمة تفوق 50.000,00
درهم سنويا .وفي هذا الصدد ،فقد نصت دورية الوزير األول رقم  7/2003حول الشراكة بني الدولة واجلمعيات على أن طلب
اإلعانة يجب أن يرفق مبجموعة من الوثائق كالتقارير األدبية واملالية ،وعلى أن اآلمر بالصرف مطالب بتتبع هذه اإلعانات
والسهر على حسن استعمالها من طرف اجلمعيات املستفيدة حتى يتأكد من مدى حتقيق األهداف املتوخاة؛
وجتدر اإلشارة ،هنا ،إلى أن املصالح اجلماعية لم تدل للجنة املراقبة املوفدة من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات بالوثائق
املشار إليها في الدورية.
لهذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة عقد اتفاقية مع اجلمعية املعنية مع مطالبتها بتقدمي بيان
محاسبي لتبرير االستعمال الذي خصص لإلعانات التي تلقتها من اجلماعة.

7 .7عدم سلوك مسطرة واضحة مبنية على برنامج عمل ومعايير محددة ملنح اإلعانة
لوحظ أنه يتم جتزيء اإلعانات املمنوحة للجمعيات إلى مبالغ صغيرة تتراوح ما بني  500,00و 1.000,00درهم ال متكن
هذه اجلمعيات من متويل مشاريعها ،مما يطرح التساؤل حول املعايير املعتمدة واألهداف املتوخاة من هذه اإلعانات ،إذ من
املفروض أن اجلمعيات تتقدم بطلب يتضمن املشاريع التي سيتم متويلها وبرنامج العمل الذي على أساسه ستتم دراسة
الطلب وفقا ملعايير موضوعية ،وكذا تتبع االستعمال اخملصص لهذه اإلعانات من طرف اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية
والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.
لذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة اعتماد معايير موضوعية من أجل توزيع اإلعانات على اجلمعيات
مع اعتماد التناوب في منح هذه اإلعانات لتفادي تقسيم املبلغ اخملصص لها على كافة اجلمعيات الشيء الذي
يجعل مبلغ اإلعانة هزيال وال ميكن اجلمعية املستفيدة من متويل أي نشاط أو مشروع.
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رابعا .تدبير املرافق والتجهيزات اجلماعية
1 .1عدم توفر اجلماعة على قاعدة معلومات خاصة باملشتركني في شبكة املاء الصالح للشرب
ال تتوفر اجلماعة على قاعدة بيانات كاملة خاصة باملشتركني في شبكة املاء الصالح للشرب ،مما لم يسمح باالطالع
على املبالغ احلقيقية املتبقية في ذمة املشتركني ،كما أنه ال ميكن املصالح اجلماعية من تتبع حالة كل مشترك خاصة
في ما يتعلق باالستهالكات و األداءات ،مما يعد تقصيرا في تسيير مصلحة املاء.
وعليه ،يتعني على رئيس اجمللس اجلماعي إعداد قاعدة بيانات كاملة للمشتركني في مصلحة املاء.

2 .2خطأ في تصفية الفواتير املتعلقة باستهالك املاء الصالح للشرب
تعمل اجلماعة على تدبير مرفق توزيع املاء الصالح للشرب ببعض الدواوير .إال أنه لوحظ أن وكالة املداخيل تعتمد ،عند
تصفية الواجبات املتعلقة باستهالك املياه ،األشطر الشهرية الواردة في القرار اجلبائي رقم  01بتاريخ فاحت أكتوبر 2008
املصادق عليه بتاريخ  27غشت  ،2008في حني أنه تتم قراءة العداد وعملية أداء واجبات استهالك املاء مرة كل ثالثة أشهر
مما يترتب عنه تطبيق تعريفة زائدة على بعض املشتركني.
لذلك ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على تطبيق األشطر الشهرية وتصفية واجبات االستهالك شهريا تفاديا
لتحميل املشتركني مستحقات تفوق الواجبات املترتبة عن استهالكهم.

3 .3استخالص مقابل عن االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب دون سند قانوني
جاء في البند الرابع من عقد االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب على أن مبلغ االشتراك في عملية الربط بشبكة
املاء هو ألف ( )1.000,00درهم ،في حني أن القرار اجلبائي ال ينص على استخالص هذا املبلغ؛ وقد أجاب اآلمر بالصرف بأن
مصلحة اجلبايات استندت في هذا األمر على املقرر الذي اتخذه اجمللس برسم الدورة العادية لشهر فبراير  ،2010دون
اللجوء إلى القرار اجلبائي ،وذلك بحثا عن مداخيل للجماعة ،وأنه سيتم جتاوز هذا اخللل بتعديل هذا القرار.
لهذا يتعني على اآلمر بالصرف تسوية الوضعية القانونية الستخالص واجب االشتراك في شبكة املاء.

4 .4عدم تنصيص القرار اجلبائي ،وكذا عقد االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب على أي جزاء في
حالة التماطل في أداء فاتورة االستهالك
ينص عقد االشتراك في بنده السابع على أن املشترك يلتزم بأداء فاتورة االستهالك شهريا في أجل عشرة ( )10أيام من
الشهر املوالي؛ غير أنه ال العقد املذكور وال القرار اجلبائي تطرقا ملبلغ اجلزاءات الواجب تطبيقها في حالة متاطل املشترك
عن أداء املستحقات ،إذ رصدت جلنة املراقبة  19مشتركا لم يؤد استهالكه منذ اشتراكه ،إضافة إلى  29مشتركا لم يؤد
استهالكه منذ أكثر من ستة ( )6أشهر.
لذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على تضمني عقد االشتراك في شبكة املاء وكذا القرار اجلبائي للجماعة
جزاءات عن التأخير في أداء الواجبات املترتبة عن استهالك املاء.

5 .5عدم استخالص مبلغ الضمانة
خالفا للفصل  20من القرار اجلبائي الذي ينص على أن طالب االستفادة من التزويد باملاء يضع بصندوق قابض اجلماعة
مبلغا قدره مائتا ( )200درهم كضمانة ،فقد لوحظ بأن اجلماعة ال تستخلص هذا املبلغ.
وعليه ،يرى اجمللس اجلهوي للحسابات العمل على احترام مقتضيات القرار اجلبائي املذكور.

246

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية ( السوق األسبوعي)
قامت اجلماعة القروية تودغى السفلى بإجراء طلب عروض من أجل كراء دكاكني السوق األسبوعي بناء على كناش
حتمالت يلتزم فيه املكتري ببناء الدكان فوق البقعة األرضية التي رست عليه وفق التصميم املعد من طرف املصالح
التقنية للجماعة ،على أن يستغله ملدة سبع سنوات مقابل السومة الكرائية التي ستسفر عنها عملية طلب العروض،
يؤول بعدها العقار املشيد إلى ملك اجلماعة مع احتفاظ املستفيد بحق االستغالل.

1 .1متاطل املستفيدين من عملية توزيع البقع األرضية في بناء محالتهم
بالنظر إلى الئحة املستفيدين من توزيع البقع األرضية لبناء دكاكني السوق األسبوعي ،يتبني أن بعضهم قد حصلوا
على أكثر من بقعة ،وأنهم لم يشرعوا بعد في بناء دكانهم رغم توقيعهم التزاما لدى مصالح اجلماعة بإنهاء أشغال
البناء في أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمهم رخصة البناء وإال مت سحب الدكاكني منهم .وقد أدى هذا التماطل
إلى تأخير في إجناز مشروع السوق األسبوعي.
وجتدر اإلشارة إلى أن األمر يتعلق بتسع ( )09حاالت من املستفيدين املتماطلني حصلوا على  28بقعة أرضية.
لهذا ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة حمل املستفيدين من البقع األرضية للسوق األسبوعي على بناء
محالتهم تفاديا ألي تأخير قد يطال هذا املشروع.

سادسا .التعمير
1 .1عدم إحالة محاضر اخملالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة اخملتصة
خالفا للمادة  66وما بعدها من القانون  12.90املتعلق بالتعمير ،لوحظ أن رئيس اجمللس اجلماعي ال يقوم بإيداع شكوى
لدى النيابة العامة اخملتصة لتتولى متابعة اخملالفني بل اكتفى بتوجيه أمر بإيقاف األشغال لهم مع إخبار عامل اإلقليم.
وعليه ،يتعني على اآلمر بالصرف إحالة كل اخملالفات املتعلقة بالتعمير على النيابة العامة اخملتصة.

2 .2منح شواهد إدارية غير قانونية
لوحظ أن اجلماعة سلمت خالل سنة  2012شواهد إدارية تتعلق بعدم دخول العقار في نطاق القانون رقم  25.90املتعلق
بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،وبالتالي وحسب مدلول املادة  35من نفس القانون ،يجوز
للعدول واملوثقني واحملافظني على األمالك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود املتعلقة
بعمليات البيع واإليجار والقسمة املشار إليها في املادة األولى من نفس القانون .كما يجوز لهم حسب املادة  61من نفس
القانون أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة املشار إليها في املادة  58من
نفس القانون.
غير أنه وعلى عكس ما ورد في هذه الشواهد ،فإن العقارات املعنية والتي تقع في تراب اجلماعة تدخل في نطاق القانون
رقم  25.90السالف الذكر ،حيث أن اجملال الترابي للجماعة القروية «تودغى السفلى» برمتها يقع باملنطقة احمليطة
مبدينة «تنغير» داخل عرض خمسة عشر كيلومترا .وقد نصت املادة األولى من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير على
أنه «...متتد املناطق احمليطة باملدن إلى خمسة عشر كيلومترا حتسب من الدائرة البلدية.»......
لذا ،يتعني على رئيس اجمللس اجلماعي وقبل منح هذا النوع من الشواهد القيام بدراسة تقنية للملفات املتعلقة
بها للتأكد من مدى خضوعها ملقتضيات قوانني التعمير.
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 -IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لتودغى السفلى
(نص مقتضب)

أوال .أداء اجمللس اجلماعي
1 .1عدم تفعيل جلنتي اجمللس اجلماعي
نظرا لإلمكانية املالية احملدودة للجماعة وعدم توفرها على مداخيل قارة ،فضال عن عدم وجود مشاريع وأنشطة كثيرة
ومهمة تستدعي تدخل جلنتي اجمللس ،فان مجال تدخلهما محدود أيضا ويكاد يكون منعدما خصوصا بالنسبة للجنة
املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية الثقافية والرياضية.
(…).

2 .2جتاوز أحد النواب للتفويض املمنوح له
ساد االعتقاد لدى بعض نواب الرئيس أنهم ميثلون الرئيس عند عدم حضوره مبقر اجلماعة وبالتالي يظنون أن التفويض
املمنوح لهم يخول لهم التوقيع على كل الوثائق ،لكننا تداركنا األمر وحاولنا تفادي هذا اخللل.

3 .3تفويض لنائب واحد في أكثر من قطاع
لقد فسرت مصالح اجلماعة مقتضيات املادة  55تفسيرا ضيقا واعتبرت مهام ضابط احلالة املدنية قطاعا مستقال،
ومهمة تصحيح اإلمضاءات واملصادقة على النسخ والتوقيع على الشواهد اإلدارية اخملتلفة قطاعا آخر قائم الذات،
واحلال أنهما مصلحتني فحسب ال ميكن اعتبارهما قطاعني مبعنى الكلمة ويبدو ذلك من خالل الفرق الزمني بني تواريخ
إعداد القرارات أن اجلماعة حرصت على تطبيق مقتضيات امليثاق اجلماعي واكتفت بتفويض إما في مصلحة ضابط احلالة
املدنية أو تصحيح اإلمضاءات واملصادقة على النسخ والتوقيع على الشواهد اإلدارية اخملتلفة ،عالوة على ذلك فانه من
البديهي أن يتوفر جميع نواب الرئيس على التفويض في املصلحتني التي سبق ذكرهما إلى جانب القطاع الذي فوض
إليهم فيه.

4 .4منح غير قانوني لرخصة استغالل املقالع
الطريقة املعتمدة في استخالص الرسم املتعلق باستخراج مواد املقالع هو إقرار امللزمني و ليس رخصة االستغالل ،وعدم
جتاوز االختصاص أمر واجب.

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1عدم حتصيل الرسم على محال بيع املشروبات
قامت اجلماعة بتسليم رخصتي فتح محلبة و مقهى لكن بعد املراقبة البعدية تبني أن املشروبات واملواد ال تستهلك
في عني املكان ،ويبدو أن املشروعني غير ناجحني بعبارة أوضح ،باإلضافة إلى كون املعنيني باألمر لم يقدما إقرارا يوضح
الكميات املستهلكة التي يترتب عليها حتديد الرسم الضريبي.

2 .2غياب التأسيس واإلقرار باملداخيل
لم يتجاوز عدد الرخص التي منحتها اجلماعة في اخلمس سنوات األخيرة رخصتني تتعلق األولى بفتح محلبة بينما الثانية
خاصة بفتح مقهى ،لذلك فاجمللس يتبنى إستراتيجية تروم تشجيع السكان على االستثمار وتقدمي كل املساعدات
والتسهيالت املغرية لذلك ،وذلك نظرا للطابع القروي للمنطقة فسياسة اجمللس هي التشجيع و فتح باب االستثمار
عوض إتباع سياسة الزجر واملتابعات القانونية عند اخملالفات والتقاعس عن األداء.
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3 .3اإلعفاء من أداء الرسم على عمليات البناء
بالفعل سلمت مصالح اجلماعة رخصتني لبناء وحدتني لتبريد وتثمني التمور دون استخالص الرسم على عمليات البناء،
وذلك رغبة من اجلماعة في تشجيع االستثمار ودعم منتجي التمور باملنطقة ،وذلك بخلق وإيجاد وسيلة للحفاظ على
التمور من الضياع واإلتالف جراء احلرارة املفرطة التي تعرفها املنطقة ،باإلضافة إلى رغبتها في خلق رواج جتاري ،بحيث
ميكن استغالل الوحدتني مبثابة سوق لترويج البضاعة ،وبالتالي فاجمللس يؤمن إميانا راسخا بان إنشاء مثل هذين املشروعني
ربح للجماعة وليس خسارة لها وان املقابل املادي الذي ستجنيه اجلماعة من الرخصتني اعتبرته مساهمة منها في
املشروعني.
(…).

4 .4فرض الرسم على بناء سياج دون سند قانوني
مهمة وكالة املداخيل تنحصر عند تطبيق بنود القرار اجلبائي ،و اجمللس سيأخذ بعني االعتبار فحوى هذه املالحظة
وسيعمل على مراجعة هذه الوثيقة بشكل يتماشى مع القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية.

5 .5خطا في احتساب اجلزاءات عن األداء املترتب للرسم على استخراج مواد املقالع
تنص الفقرة الثانية من املادة  95من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على ضرورة إيداع إقرار بالكميات
املستخرجة برسم السنة املنصرمة ،وعليه اعتمدت مصلحة اجلبايات باجلماعة على تواريخ استصدار أوامر باملداخيل
في احتساب مدة التأخير في أداء الرسم ،وذلك بناء على مقتضيات أخر فقرة من املادة سالفة الذكر ،مبعنى أن استخراج
مواد املقالع وقع في سنة  2011حينها قدم املقاول املستغل إقراره ،وبعد انصرام أجل سنة بدأت اجلماعة في إصدار أوامر
باملداخيل ربع السنوية.

6 .6استخالص واجبات من لدن بعض األشخاص دون سند قانوني
قامت اجلماعة بالفعل باستخالص مبالغ مالية مقابل الرخص التي سلمتها ،و هي رخص ال تسلم مبقابل ،وذلك أمر
سيتم تفاديه في املستقبل.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1عدم تصمني مبدأ مراجعة األثمان بالنسبة للصفقة رقم  2008/01والصفقة رقم 2010/02
مدة اجناز الصفقة رقم  2008/01تتجاوز بالفعل أربعة أشهر ،األمر الذي يستوجب اإلشارة في كناش الشروط اخلاصة
إلى إمكانية قابلية األثمان للمراجعة ،إال انه لم يتم االنتباه إلى أن مدة االجناز احملددة في الفصل  17يستوجب التنصيص
على إمكانية مراجعة األثمان.
مراجعة األثمان غالبا ما يكون في غير صالح صاحب املشروع ،بل في مصلحة الشركة ،وما دام أن هذه األخيرة صادقت
على بنود دفتر التحمالت ،فان العقد شريعة املتعاقدين ،إال أن مصالح اجلماعة ستسعى إلى اخذ مضمون هذه املالحظة
بعني االعتبار وبالتالي تفادي هذا اخللل في املستقبل بحول اهلل.

2 .2عدم سلوك مسطرة التعامل مع العرض املنخفض بكيفية غير عادية
لقد متت مكاتبة املقاولة نائلة الصفقة بواسطة رسالتي عدد  89بتاريخ  2011/03/01وذلك سعيا من مصالح اجلماعة
إلى تنبيهه بان هنالك انخفاض في بعض األثمان جتنبا لإلضرار به وحتسيسه بضرورة اتخاذ االحتياطات الالزمة ،إال انه
تشبث باألثمان التي اقترحها ،وذلك بواسطة رسالته املؤرخة في  2011/03/21واملعيار املعتمد في اختيار املنافس هو
صاحب اقل عرض ،جتدون طيه نسختني من الرسالتني املشار إليهما سلفا.

3 .3جتاوز بعض الكميات املنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/01
لعل التقنيات واخلصوصيات املعقدة التي يتميز بها بناء الطرقات من األسباب التي دفعت مصالح اجلماعة إلى التعاقد
مع مكتب الدراسات ،عالوة على ذلك فال مانع قانوني مينع من تغيير بعض البنود باحلذف آو الزيادة أو النقصان أثناء اجناز
األشغال.
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4 .4عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب
ستعمل اجلماعة مستقبال على حتيني مواصفات سند الطلب وفق ما تنص عليه مقتضيات املرسوم احملدد لشروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة.

5 .5أداء نفقات غير مبررة
حيثيات هذه األشغال التي تبدو أنها غير منفذة ،تتجلى في أتعاب املكتب الوطني للكهرباء ،التي أداها املقاول الذي
نفذ أشغال كل من الصفقة رقم  2008/02واملتعلقة بتزويد  17مسكنا بالطاقة الكهربائية واحملددة في 5.760,00
درهم ،فضال عن أتعاب املكتب اخلاصة بسند الطلب الذي أجنز بتاريخ  2009/01/02و يهم ربط الثانوية اإلعدادية ابن حزم
بالكهرباء وكان مبلغها  7.218,84درهم ،باإلضافة إلى أتعاب نفس املكتب بخصوص سند طلب آخر بتاريخ 2011/01/04
مت بواسطته ربط بئر املاء الصالح للشرب بدوار ايت امحمد الغربية املتعلق بشبكة الكهرباء وتقدر ب 1.440,00درهم ،
وإذا أضفنا القيمة على الضريبة املضافة أي  %20إلى مبلغ هذه األتعاب فان املبلغ يصل إلى  17.302,61وبالتالي فالفرق
بني مبلغ سند الطلب البالغ  23.028,00درهم وأتعاب املكتب الوطني احملددة في  5.725,39درهم هو الفرق بني ثمن
العمودين اخلشبيني اللذين استبدلهما املقاول بآخرين من االسمنت املسلح إذ أن الفرق بني ثمن العمود اخلشبي وآخر
من االسمنت هو  2.750,00درهم ،باإلضافة إلى هذا فقد سلم املقاول العمودين الناقصني إلى اجلماعة ،األمر الذي رفع
رصيد مستودع اجلماعة إلى أربعة أعمدة كهربائية مرقمة من االسمنت ،وبالتالي يكون مبلغ النفقات مبثابة تعويض
للمقاول عن املبالغ التي أداها لصالح املكتب الوطني للكهرباء وثمن العمودين اخلشبية اللذين استبدلهما بآخرين من
االسمنت والعمودين اللذين سلمهما للجماعة بعد نهاية األشغال ،وهذا راجع إلى استوجبها افتقار اجلماعات إلى
اعتمادات ،باإلضافة إلى احلاجة املاسة للساكنة إلى الكهرباء ،وجتدون طيه نسخة من الوصوالت التي تثبت أداء املقاول
ألتعاب املكتب الوطني للكهرباء ومراجع األعمدة األربعة التي تتوفر عليها اجلماعة بعد استالمها لعمودين آخرين)…( .

6 .6عدم عقد اتفاقيات مع جمعية دعم التمدرس
(…)
جمعية دعم الطالب جمعية استثنائية ،تأسست في ظرف خاص يتحلى بطابع االستعجال ،وبخصوص األهداف
املتوخاة منها فتتجلى في تهدئة األوضاع وتالفي تعطيل عمل اإلدارة ،بحكم أن كل طالب يلج مصالح اجلماعة إال
ويحصل على نصيبه من الدعم ،ناهيك عن تفادي السب والقذف الذين يتعرض لهما أعضاء اجمللس واملوظفون على حد
سواء والضجيج و»الشغب» الذي يسود اجلماعة طيلة أيام ،إلى درجة أننا نعتبر هذه املناسبات.

7 .7عدم سلوك مسطرة واضحة مبنية على برنامج عمل ومعايير محددة ملنح اإلعانة
اجلماعة ال تعتمد على أية معايير ملنح اإلعانات ،كل ما تقوم به هو تقسيم املبلغ بالتساوي بني اجلمعيات ،خاصة وان
اجلماعة ال ترصد أصال مبالغ كافية لتحقيق أي مشروع ولو كان صغيرا ،كل ما في األمر أنها حتاول النزول عند رغبة
اجلمعيات التي تلح على ضرورة تقدمي دعم مهما كان مبلغه .وقد ارتأى اجمللس التداول بهذا اخلصوص وعقد شراكات مع
اجلمعيات املزمع دعمها ،وذلك تنفيذا حملتوى رسالة السيد عامل اإلقليم التي تصب في نفس االجتاه.

رابعا .تدبير املرافق والتجهيزات اجلماعية
1 .1عدم توفر اجلماعة على قاعدة معلومات خاصة باملشتركني في شبكة املاء الصالح للشرب
سنعمل على إعداد قاعدة بيانات لضمان حسن سير مرفق املاء الصالح للشرب الشروب باجلماعة.

2 .2خطأ في تصفية الفواتير املتعلقة باستهالك املاء الصالح للشرب
نص عقد االشتراك في شبكة التزود باملاء الصالح للشرب على األداء الشهري وليس على األداء ربع السنوي ،و عليه
مت اعتماد االستهالك الشهري ،لكنه من الناحية العملية يستعصي تنفيذ العملية شهريا ،األمر الذي لم جتد معه
اجلماعة بدا من تطبيق اشطر ربع سنوية في املستقبل.
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3 .3استخالص مقابل عن االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب دون سند فانون
استندت مصلحة اجلبايات في هذا األمر على املقرر الذي اتخذه اجمللس برسم الدورة العادية لشهر فبراير  ،2010دون
اللجوء إلى القرار اجلبائي ،وذلك بحثا عن مداخيل للجماعة ،وسيتم جتاوز هذا اخللل بتعديل هذا القرار.وبالتالي ضمان
شرعية ومشروعية هذا اإلجراء.

4 .4عدم تنصيص عقد االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب على أي جزاء في حالة التماطل في أداء
فاتورة االستهالك
التنصيص على نوعية التدابير واجلزاءات الواجب تطبيقها في حق املشترك الذي متاطل عن أداء املستحقات إجراء يخدم
مصالح اجلماعة ويساعدها على ضبط وتسيير مرفق املاء الصالح للشرب ،وبالتالي فقد استقر الرأي على تتميم عقد
االشتراك في شبكة املاء الصالح للشرب في الدورة املقبلة للمجلس ،على أساس تضمينه هذه املقتضيات القانونية،
مع إعداد ملحق له لعرضه على من سبق من السكان أن استفاد من املاء مبوجب القرار األول.

5 .5عدم استخالص مبلغ الضمانة
لقد نص القرار اجلبائي على وضع ضمانة قدرها  200,00درهم لدى صندوق قابض اجلماعة ،لكن على املستوى العملي
استعصى األمر نظرا لعدم وضوح الفصل الذي سيستقبل املبالغ املستخلصة وعليه مت العدول عن اإلجراء.

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية (السوق األسبوعي)
1 .1متاطل املستفيدين من عملية توزيع البقع األرضية في بناء محالتهم
لقد حاولت اجلماعة عدة مرات توزيع دكاكني السوق األسبوعي عن طريق طلب العروض لكن لم تتوصل بأية عروض ،مما
يفيد انه ليس هنالك إقباال لدى السكان وليست لهم رغبة في احلصول على أي دكان ،وهذه هي املرة الرابعة التي مت فيها
توزيع بعض الدكاكني فقط ،ومت توزيع جزء آخر في الشطر الثاني من عملية توزيع دكاكني السوق وبقي جزء آخر لم يتم
تفويته ،وإذا أجبرنا من رست عليهم الدكاكني على إمتام املسطرة ،فقد يتنازلون عنها واجلماعة في حوزتها دكاكني أخرى
لم يتم إسنادها بعد ،الن موقع اجلماعة املنعزل والذي يكتسي الطابع القروي ال يشجع وال يغري الساكنة).…( .

سادسا .التعمير
2 .2عدم إحالة محاضر اخملالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة اخملتصة
فيما يتعلق مبحاضر اخملالفات فان املصلحة التقنية للجماعة انخرطت في عملية محاربة البناء العشوائي وإعداد
محاضر اخملالفات بهذا اخلصوص وان تهاونت في إحالة بعض امللفات على النيابة العامة العتبارات اجتماعية فإنها
حرصت على إحالة كل امللفات املتعلقة بهذا الشأن مند سنة  2011باستثناء ثالث ملفات لم يتم إحالتها بدعوى
حصول كل من م .م .وع .م .على رخصتي بناء .)…( ،أما الثالث ويتعلق األمر بالسيد س .ب .الذي مت تسجيل اخملالفة ضده
بتاريخ  25ابريل  2011وليس في  2012كما ورد في املذكرة)…( .

3 .3منح شواهد إدارية غير قانونية
لقد سلمت مصالح اجلماعة الشواهد اإلدارية على أساس أن األراضي التابعة لقبيلة حارة املرابطني ال تكتسي صبغة
جماعية ألنها كلها أراضي اخلواص ،فضال على أنها ال تدخل في املنطقة احمليطة مبدينة تنغير 15 -،كلم -الن جزءا قليال
من اجملال الترابي للجماعة هو الذي تشمله هذه املنطقة ،باإلضافة إلى هذا فإن األراضي املعنية هنا توجد في أسفل
النفوذ الترابي جلماعة تغزوت نيت عطى في اجتاه إقليم الرشيدية على اعتبار أن هنالك تداخال بني اجلماعات ،جراء عدم
وجود حدود ظاهرة بينها ،إضافة إلى أن التقسيم اإلداري كان يعتمد على أساس عرقي وقبلي وليس جغرافي.
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اجلماعة القروية سيدي وساي
)إقليم شتوكة آيت باها(

تقع اجلماعة القروية « سيدي وساي» على الشريط الساحلي األطلسي مبحاذاة واد ماسة وهي مجزئة إلى نصفني :جزء
يقع داخل منطقة املنتزه الوطني لسوسة ماسة واجلزء اآلخر خارجه .وهي متتد على مساحة  90كيلومتر مربع وتابعة
إداريا إلقليم اشتوكة آيت باها ،بالنفود الترابي جلهة سوس ماسة درعة .تقدر ساكنة اجلماعة بحوالي  8571نسمة
حسب اإلحصاء الوطني لسنة  ،2004موزعة ما بني املركز وأربعة وعشرون دوارا .ويرتكز نشاط الساكنة على الفالحة
والصيد التقليدي والسياحة .ويتشكل مجلسها من  13عضوا.
وبخصوص املعطيات املالية ،يتضح ،فقد بلغ معدل املداخيل واملصاريف احملققة ما بني سنة  2009و 2011على التوالي
ما يناهز  7.665.909,00درهم و 6.276.618,00درهم .وقد ظلت التغييرات املسجلة على املداخيل واملصاريف طفيفة
باستثناء سنة  2010التي عرفت انخفاضا ملحوظا للموارد ناهز نسبة  % 24مقارنة مع السنة املالية  2009و للمصاريف
بنسبة  % 30مقارنة مع نفس السنة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي ،وهي كاألتي:

أوال .التسيير املالي واحملاسبي
1 .1الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
لوحظ أن وكالة املداخيل ال تقوم باستخالص الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية ،كما أن اجلماعة ال تقوم،
من أجل حتديد األراضي اخلاضعة لهذا الرسم ،بإجراء اإلحصاء السنوي املنصوص عليه في املادة  49من القانون رقم
 47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  01-07-195بتاريخ  19من ذي القعدة 1428
(30نوفمبر)2007؛ وكما متت اإلشارة إليه أعاله ،فإن اجلماعة القروية «سيدي وساي» تعد مركزا محددا منذ  23ماي ،2005
وتتوفر على وثيقة للتعمير ،وبالتالي فهي ملزمة باستخالص هذا الرسم عمال مبقتضيات الفقرة الثالثة من املادة الثانية
وكذا مقتضيات املادة  39من القانون رقم  47.06املشار إليه سلفا.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي رئيس اجمللس اجلماعي بااللتزام باملقتضيات القانونية والتشريعية
املؤطرة لفرض واستخالص الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية.

2 .2الرسم على محال بيع املشروبات
لقد مت بهذا اخلصوص تسجيل املالحظات التالية:
— —عدم قيام امللزمني بإيداع التصريح بتأسيس املؤسسة لدى مصلحة الوعاء بحيث أن هذا األمر يخالف مقتضيات
الفقرة األولى من املادة  67من القانون  47.06السالف الذكر؛
— — بعض امللزمني ال يؤدون الرسم على محال بيع املشروبات؛
— —عدم إدالء بعض امللزمني بإقراراتهم خالل سنة  2012؛
— —عدم احترام األجل القانوني لتسديد الرسم .وهو ما يعتبر مخالفا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  67من
القانون  47.06السالف الذكر .بحيث تنص هذه الفقرة على أن مبلغ الرسم يجب أن يؤدى تلقائيا كل ربع سنة قبل
انصرام الشهر املوالي لربع السنة.
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يسجل اجمللس اجلهوي للحسابات تقاعس وكالة املداخيل جلماعة«سيدي وساي» في تتبع الرسم على محال بيع
املشروبات واتخاذ التدابير الالزمة من أجل حث امللزمني على أداء ما بذمتهم من مستحقات.

3 .3الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء
حسب مقتضيات املادة  182من القانون رقم  30.89يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها
والتي ضلت سارية املفعول بصفة انتقالية مبوجب القانون رقم  39.07بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم
واحلقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية ،فإن الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة
مؤقتا ألغراض البناء يفرض على كل ربع من السنة مع جتديده عند الضرورة؛ إال أن مصالح اجلماعة تقتصر فقط على
استخالص املبلغ املتعلق بربع واحد من السنة ،وال تسعى إلى معاينة أوراش البناء من أجل التأكد من نهاية أو استمرار
أشغال البناء وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار املستفيدين من شغل امللك اجلماعي العام ،حتى يتم،
من جديد ،فرض الرسم ذي الصلة؛
وقد لوحظ ،بهذا الصدد ،أن اجلماعة منحت خالل الفترة املمتدة من سنة  2009إلى سنة  2012ما يناهز  58رخصة بناء،
مت من خاللها احتساب الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط بالبناء على ربع واحد
من السنة.

ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
تتوفر اجلماعة القروية «سيدي وساي» على عدة ممتلكات تدر عليها موارد مالية هامة ،بلغت سنة  2011ما يناهز
 948.569,60درهم أي ما يقارب  % 55من املداخيل املستخلصة دون احتساب حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة
املضافة؛ وإذا كانت اجلماعة قد عمدت إلى حتفيظ جل ممتلكاتها ،مما يعد إجراء جد إيجابي ،إال أن طريقة تدبير تلك
املمتلكات تعرف عدة اختالالت نوجزها كاآلتي:

1 .1كراء احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي «ثالثاء جماعة سيدي وساي»
حيث لوحظ ،في هذا الصدد ،ما يلي:
— —عدم استغالل بعض احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي املذكور؛ إذ ظل  88محل من أصل  320دون
استغالل وملدة طويلة مما فوت على اجلماعة موارد مالية هامة؛
— —هزالة السومة الكرائية التي يتم بها كراء احملالت التجارية؛ بحيث يتم كراء أزيد من  % 80من احملالت التجارية
املتواجدة بالسوق بسومة كرائية شهرية تتراوح بني  20و 50درهم و % 12,4منها بسومة تتراوح بني  60و 70درهم.
— —عدم مراجعة السومة الكرائية ،وكذا عدم حتيني أو جتديد عقود الكراء التي انتهت مدتها التعاقدية
يثير اجمللس اجلهوي للحسابات االنتباه إلى سوء تدبير احملالت التجارية املعنية باملالحظات ،ويسجل عدم اتخاذ
اجمللس اجلماعي للتدابير الالزمة من أجل إصالح الوضع.

2 .2كراء السوق األسبوعي «ثالثاء جماعة سيدي وساي»
تبعا لنتائج طلب العروض رقم  10/2012بتاريخ  05نونبر  2012عملت اجلماعة القروية «سيدي وساي» على كراء بعض
مرافق سوق الثالثاء األسبوعي إلى شركة «و.خ» قصد حتصيل املداخيل املتأتية من تلك العملية .إال أن طريقة استغالل
هذا املرفق اجلماعي من طرف املكتري تستدعي املالحظات التالية:
استخالص مداخيل دون سند تعاقدي
تقوم الشركة املعنية باستخالص املداخيل املتعلقة ببعض السلع والبضائع واملنتجات التي ال تدخل ضمن املرافق احملددة
في املوضوع املبني في الفصل األول من عقد الكراء كرحبة الزرع والدجاج واملتالشيات واإلسكافيني ورحبة املالبس ورحبة
الدواب (رحبة اخلضر القدمية)؛
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وعليه ،يتعني على رئيس اجمللس اجلماعي احلرص على تطبيق بنود عقد الكراء وإلزام الشركة املستغلة ملرافق سوق
«الثالثاء األسبوعي» على احترام االلتزامات املنصوص عليها في العقد.
عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بالتحصيل
من خالل الزيارة امليدانية للسوق األسبوعي ،تبني أن الشركة ال تقوم باحترام املقتضيات القانونية املتعلقة بالتحصيل،
وخاصة ما يتعلق بسعر الرسوم والواجبات احملددة في القرار اجلبائي اجلماعي رقم  01املؤرخ في  01أبريل  ،2008باإلضافة
إلى عدم منح الباعة املتوافدين على السوق التذاكر املتعلقة باالستخالص؛ مما يخالف مقتضيات الفصل السادس من
عقد الكراء والفصل الثامن عشر من كناش الشروط والتحمالت اخلاص بإيجار السوق.
عدم االستناد على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي جلماعة «سيدي
وساي»
يتم حاليا إعادة تهيئة السوق األسبوعي «ثالثاء سيدي وساي» من طرف عمالة إقليم اشتوكة آيت باها ،بصفتها
صاحبة املشروع ،وبتمويل من وزارة الداخلية واملديرية العامة للجماعات احمللية ،بغالف مالي يقدر ب  8.800.000,00درهم؛
إال أن عملية إجناز هذا املشروع لم يتم حتديدها في إطار اتفاقية حتدد بشكل واضح التزامات كل األطراف املتدخلة في
املشروع ،وكذا مصير الدكاكني واملنشآت التي يتم بنائها ،خاصة وأن األمر يتعلق بإجناز مشروع على عقار في ملكية
اجلماعة؛ وهو ما يتير مسؤولية اجلماعة بشأن احلفاظ على مصاحلها وممتلكاتها.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على إعداد اتفاقيات لتأطير املشاريع التي يتم إجنازها في إطار شراكة
مع مصالح أخرى.

3 .3امللك املسمى «فوق العني»
حسب املعطيات التي أدلت بها مصالح اجلماعة ،فإن هذا امللك يتواجد به مركز القاضي املقيم وإحدى عشر ( )11من
الدور السكنية مستغلة من طرف أفراد القوات املساعدة ،وعليه فقد تبني أن مت استغالل هذا امللك من طرف مصالح غير
تابعة للجماعة ودون أي سند قانوني.
لذلك فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يحث على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل احلفاظ على املمتلكات اجلماعية
وتسوية وضعيتها.

4 .4مآوي االصطياف اجلماعية بشاطئ «سيدي وساي»
يتم استغالل مآوي االصطياف اجلماعية ومحطة وقوف السيارات احمليطة بها بشاطئ «سيدي وساي» من طرف شركة
« ».W.Sالتي فازت بطلب العروض رقم  2/2011املؤرخ في  26ماي  .2011وقد مت جتديد استغالل هذا امللك اجلماعي ،ملدة
سنتني ،ابتداء من فاحت يوليوز  2011إلى غاية  30يونيو 2013؛ إال أن تدبير هذا امللف من طرف مصالح اجلماعة لم يكن على
الشكل املطلوب حيث مت تسجيل مجموعة من املالحظات نلخصها فيما يلي:
عدم احترام الشركة املستغلة ألجل األداء
حيث عمدت هذه الشركة إلى أداء مبلغ  85.100,00درهم املتعلق بالسنة األولى من االستغالل التي تبتدئ من فاحت
يوليوز  2011إلى غاية  30يونيو  2012عن طريق شيك مؤرخ ب  19أكتوبر 2011؛ علما أن الفقرة الثانية من الفصل السابع
من عقد الكراء حددت للمكتري أجل  15يوما للقيام بأداء واجبات السنة األولى ،ابتداء من تاريخ توصله برسالة التبليغ
عن املصادقة والذي مت بتاريخ  06يونيو .2011
عدم قيام الشركة املستغلة بالتأمني عن اخملاطر
ال تتوفر مصالح اجلماعة على ما يثبت قيام الشركة املستغلة بالتأمني عن اخملاطر .مع العلم أن الفصل احلادي عشر من
عقد الكراء ينص على أنه « يلتزم املكتري بالتأمني على جميع اخملاطر املرتبطة مبزاولة نشاطه التجاري والسياحي باملرافق
املؤجرة ،وذلك بواسطة عقود التأمني يتم إبرامها مع شركات التأمني اخملتصة».
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عدم تأدية املكتري للرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية
لم تقم الشركة املستغلة بأداء الرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية خالل مدة استغالل اخمليم اجلماعي
املمتدة من فاحت يوليوز  2011إلى غاية  30يونيو .2012
عدم إجناز محضر تسلم املنشآت على إثر التخلي عن استغالل اخمليم
لم تعمد مصالح اجلماعة إلى حترير محضر تسلم املنشآت من عند املكتري بتاريخ تخلي هذا األخير عن استغالل اخمليم
حتى يتم حتديد حالتها وضبط مختلف األضرار احملتملة التي قد تلحق بها.
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تطبيق بنود العقد والدفاع عن مصالح اجلماعة ،وذلك عمال
مبقتضيات املادة  45من امليثاق اجلماعي.

5 .5اخمليم الدولي«لسيدي وساي الشاطئ»
يتم استغالل اخمليم الدولي لسيدي وساي الشاطئ من طرف شركة « »Nالتي فازت بطلب العروض رقم  2008/4املؤرخ
في  21يوليوز 2008؛ وقد مت الشروع في استغالل هذا امللك اجلماعي ابتداء من  01شتنبر  2008ملدة تسع ( )09سنوات جتدد
تلقائيا ثالث مرات .وبخصوص هذا االستغالل ،فقد مت تسجيل املالحظات التالية:
الشروع في استغالل اخمليم بأثر رجعي وقبل مصادقة سلطة الوصاية
لوحظ أنه ،بتاريخ  18شتنبر  ،2008وجه الرئيس السابق للمجلس اجلماعي أمرا باخلدمة حتت عدد /1136ج.ق.س.و/و.م إلى
مسير شركة « »Nمن أجل الشروع في استغالل اخمليم بأثر رجعي يبتدئ من تاريخ  01شتنبر  ،2008مما يخالف مقتضيات
الفقرة الثالثة من املادة  7من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،والتي
تنص على أن كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب املشروع أو املقاول ينطلق من اليوم املوالي ليوم حدوث الفعل أو
الواقعة املنشئة لألجل ،كما أنه ،بذلك ،يكون قد قام بالترخيص باستغالل اخمليم قبل املصادقة على عقد الكراء ،موضوع
الصفقة املشار إليها سلفا ،من طرف السلطة اخملتصة ،و التي توصلت بها اجلماعة بتاريخ  17شتنبر 2008؛ وهو ما
يخالف مقتضيات املادة  69من امليثاق اجلماعي التي تنص على إلزامية مصادقة سلطة الوصاية على بعض مقررات
اجمللس قبل تنفيذها ،من ضمنها عقود اإليجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي جتديدها إلى جتاوز هذه
املدة.
عدم إخضاع املشروع االستثماري املنجز من طرف الشركة املستغلة للدراسة اخلاصة بالتأثير على
البيئة
لم يتم إخضاع املشروع االستثماري املنجز من طرف الشركة املستغلة «  »Nللدراسة اخلاصة بالتأثير على البيئة ،مما
يعد إخالال ملقتضيات الفقرة العاشرة من الفصل التاسع من عقد الكراء وخرقا ملقتضيات القانون رقم  03-11املتعلق
بحماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.59املؤرخ في  10ربيع األول  12( 1424مايو .)2003
عدم قيام الشركة املستغلة بالتأمني عن اخملاطر
ال تتوفر مصالح اجلماعة على ما يفيد احترام املكتري ملقتضيات الفقرة اخلامسة من الفصل الثاني عشر من عقد الكراء
الذي يلزم املكتري بإبرام عقود التأمني على جميع اخملاطر املرتبطة مبزاولة النشاط السياحي والتجاري باخمليم.
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تطبيق القانون ،وتنفيذ بنود العقد واتخاذ اإلجراءات الضرورية
لذلك.
منح شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية قبل تنفيذ البرنامج االستثماري
فقد لوحظ أنه ،بتاريخ  19أبريل  ،2011منحت اجلماعة للشركة املستغلة للمخيم (شركة « )»Nشهادة رفع اليد عن
الضمانة النهائية والبالغ قدرها  200.000,00درهم ،وذلك قبل تنفيذ البرنامج االستثماري املشار إليه في الفصل التاسع
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من عقد الكراء ،والذي حدد قيمة األشغال الواجب إجنازها في ما يناهز  2.800.000,00درهم .هذه الشهادة مت إمضاؤها
من طرف أحد نواب رئيس اجمللس اجلماعي ،معتبرة أن الشركة املعنية قد وفت بالتزاماتها املتعلقة بتنفيذ البرنامج
االستثماري املشار إليه ،وذلك بناء على محضر أجنز ،بتاريخ  13أبريل  ،2011من طرف اللجنة املعينة من أجل معاينة
األشغال املنجزة من طرف املستثمر .إال أنه بالرجوع إلى احملضر يتضح أن ما يقارب  % 77من األشغال والتجهيزات املنجزة
من طرف املستثمر تختلف عن األشغال احملددة في الفصل التاسع من عقد الكراء.
عدم احلجز على قيمة الضمان
حيث لوحظ أن اجلماعة لم تلجأ إلى تنفيذ مقتضيات الفصل العاشر من عقد الكراء في حق املكتري الذي لم ينفذ
البرنامج االستثماري امللتزم به؛ ولإلشارة فإن هذا الفصل ينص على أنه « :في حالة اإلخالل بهذا االلتزام  -عدم تنفيذ
البرنامج االستثماري  -فللجماعة احلق في حتويل هذه الضمانة إلى ميزانيتها طبقا للقوانني واملساطر اجلاري بها العمل»؛
ونظرا لعدم إمتام الشركة إجناز البرنامج االستثماري امللتزم به ،كان على مصالح اجلماعة أن حتجز على الضمانة وأن
حتولها إلى ميزانيتها.
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على تطبيق القانون ،وتنفيذ البنود التعاقدية املنصوص عليها في
عقد الكراء ،واتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

6 .6مركز االصطياف اجلماعي «بسيدي الرباط»
مبوجب العقد املوقع ،بتاريخ  16نونبر  ،2001بني اجلماعة وشركة « ،»Tاكترت هذه األخيرة من اجلماعة املركز اجلماعي
االصطيافي «بسيدي الرباط» واملتكون من بنايات (على مساحة  3.557,10متر مربع) وأرض عارية (على مساحة  5هكتار
 64آر و 43سنتيار) ،ملدة تسع سنوات جتدد تلقائيا ثالثة مرات ،بسومة كرائية شهرية محددة في  11.550,00درهم والتزام
بإجناز برنامج استثماري مببلغ  6.355.000,00درهم؛ وفي هذا الصدد مت تسجيل مالحظتني كاآلتي:
منح شهادة رفع اليد عن جزء من الضمانة النهائية دون التأكد من إجناز املكتري للبرنامج االستثماري
حيث أنه ،بتاريخ ،2002/09/30منح رئيس اجمللس اجلماعي للشركة املستغلة ملركز االصطياف شهادة رفع اليد عن جزء
من الضمانة النهائية ( 138.600,00درهم من أصل  190.650,00درهم) دون أن يتم التأكد من إجناز املكتري للبرنامج
االستثماري احملدد في الفصل اخلامس من عقد الكراء؛ ذلك أن مصالح اجلماعة ال تتوفر على أي محضر بتسلم األشغال
املنجزة في هذا الشأن.
عدم إحداث جلنة لتتبع تنفيذ املشروع االستثماري
فقد لوحظ أن رئيس اجلماعة لم يعمل على إحداث جلنة خاصة لتتبع مراحل تنفيذ املشروع االستثماري الذي اقترحه
املتعهد ،مما يخالف مقتضيات الفصل الثالث عشر املنصوص عليها في كناش الشروط والتحمالت اخلاص بإيجار مركز
االصطياف اجلماعي.
لذلك ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يؤكد على ضرورة توفر مصالح اجلماعة على محضر تسلم األشغال املنجزة
من طرف الشركة املستغلة ملركز االصطياف اجلماعي «بسيدي الرباط» قبل منح شهادة رفع اليد.

ثالثا .التعمير وتدبير اجملال
1 .1حول وثائق التعمير املعتمدة
يتم تدبير مجال التعمير بنطاق اجلماعة القروية «سيدي وساي» اعتمادا على عدة وثائق للتعمير ،وانطالقا من دراسة
هذه الوثائق ومن املعاينة امليدانية مت الوقوف على مجموعة من املالحظات نوجزها فيما يلي:
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عدم احترام التخصيص املنصوص عليه في نظام تصميم التهيئة
حيث لوحظ ،على سبيل املثال ،تشييد بنايات في مواقع محظورة البناء أو مخصصة للمرافق العمومية كاملنطقتني
 E02و E03اخملصصتني إلحداث مقر اجلماعة ومدرستني للتعليم االبتدائي.
عدم إجناز املرافق أو التجهيزات الواردة في تصميم التهيئة
يتضمن تصميم تهيئة مركز «سيدي وساي» إجناز مجموعة من التجهيزات واملرافق العمومية تخص أساسا إجناز ستة
( )06مرافق عمومية وسبعة عشر ( )17ممرا وأربعة ( )04مواقف للسيارات وخمسة ( )05ساحات عمومية و وسبعة عشر
( )17مساحة خضراء وثالث ( )03مؤسسات تعليمية ومؤسسة صحية واحدة ومركبا للصناعة التقليدية ،باإلضافة
إلى مجموعة من احملاور الطرقية .إال أن اجلماعة القروية لم تنجز أي مرفق أو جتهيز من التجهيزات الواردة في تصميم
التهيئة ،كما أنها لم تتخذ الترتيبات األولية الالزمة لتسهيل إجناز بعض منها ،كاقتناء العقارات الضرورية لذلك أو
اتخاذ قرارات التصفيف من أجل تصنيف الطرق واملسالك واملمرات وبيان حدودها.
باإلضافة إلى ذلك ،لم تقم اجلماعة باتخاذ التدابير الضرورية إزاء األجهزة املعنية لبرمجة تنفيذ عناصر تصميم التهيئة
التي تدخل في اختصاصات هذه اإلدارات وذلك بالرغم من أن املادة  31من القانون  12.90املتعلق بالتعمير يخول للمجلس
اجلماعي اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ واحترام مقتضيات تصميم التهيئة بتنسيق مع املصالح اخلارجية التابعة
للسلطة املركزية املكلفة بالتعمير أو الوكالة احلضرية حسب احلالة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام مقتضيات املادة  31من القانون  12.90املتعلق بالتعمير.

2 .2حول عملية تدبير ملفات التعمير
عدم تسليم مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح وصال مقابل تسلم امللف
لقد تبني ،من خالل الزيارة امليدانية ،أن اجلماعة ال تعمل على منح مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح وصال مقابل
تسلم امللف ،كما أن مصلحة التعمير ال متسك سجال خاصا بتلك الطلبات ميكنها من ضبط امللفات املودعة واحترام
أجل ستني يوما املنصوص عليه في قانون التعمير .ولإلشارة ،فإن املنشور الصادر عن الوزير املكلف بقطاع التعمير حتت
عدد  1500/2000بتاريخ  6أكتوبر  ، 2000ينص على أن طلبات الرخص تودع مبقر اجلماعة املعنية ،وبعد التأكد من محتوى
امللف ،يسلم باسم صاحب الطلب وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي.
عدم احلرص على حفظ ملفات التعمير وضبط تدبيرها
حيث اتضح من خالل افتحاص عينة من امللفات غياب بعض الوثائق وعدم احترام بعض املقتضيات املسطرية املتعلقة
بتلقي الطلبات ومنح تراخيص البناء.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحترام املقتضيات املتعلقة مبسطرة منح رخص البناء.
عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق اخملالفني ألحكام التعمير
خالل السنوات  2009و 2010و 2011سجل األعوان اجلماعيون املكلفون مبراقبة عمليات البناء ما يعادل  81محضر مخالفة
في مجال التعمير متت على إثرها إحالة  17ملفا على القضاء في حني لم يتخذ رئيس اجمللس (أو الشخص املفوض له) أي
إجراء في حق  64شخصا ارتكبوا مخالفات في مجال التعمير.
كما تبني ،من خالل امللفات التي تدبرها مصلحة التعمير ،ومن خالل الزيارة امليدانية لبعض مناطق اجلماعة ،وجود
مجموعة من البنايات أو عمليات الشروع في البناء غير مرخصة ،إال أن مصالح اجلماعة لم تتخذ أي إجراء بشأن تلك
اخملالفات لضوابط التعمير .ونورد في هذا املضمار ،البنايات املتواجدة باملنطقة  B3وتلك املتواجدة باملنطقة  RSالتي مينع
فيها البناء باإلضافة إلى املنطقتني  E02و  E03اخملصصتني إلحداث مرافق عمومية.
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ومن جهة أخرى ،تبني أنه ،خالل سنتي  2009و ،2010منح رئيس اجمللس اجلماعي سبع شهادات بالتخلي عن املتابعات
القضائية املتعلقة بالتعمير ،في حني ،أبانت عملية افتحاص امللفات املعنية بالتخلي عدم وجود ما يبرر التخلي عن تلك
املتابعات.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مصالح اجلماعة بعدم التهاون في اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق
اخملالفني ألحكام التعمير.

رابعا .تدبير النفقات العمومية
1 .1حتمل اجلماعة لنفقات استهالك املاء والكهرباء املتعلقة باجملزرة اجلماعية املستغلة من طرف شركة
خاصة
قامت اجلماعة بتأدية نفقات املاء والكهرباء املتعلقة باجملزرة اجلماعية على الرغم من كون هاته األخيرة تستغل من طرف
شركة خاصة بناء على عقد كراء؛ وقد بلغت قيمة النفقات خالل الفترة املمتدة من سنة  2009إلى  2012ما يقارب
 62.428,36درهم.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى أنه يتعني على اجلماعة عدم حتمل النفقات التي ال تندرج ضمن حتمالتها
املنصوص عليها في امليثاق اجلماعي.

2 .2أداء نفقة تتعلق بإجناز دراسة تقنية في غياب الوثائق املبررة لها
مت صرف مبلغ  21.000,00درهم من أجل إجناز دراسة تقنية ألربعة محاور طرقية على مسافة إجمالية تناهز  2,5كيلومتر؛
غير أنه اتضح ،من خالل عملية افتحاص ملف هذه النفقة ،غياب الوثائق املبررة التي تدل على إجناز هذه الدراسة؛ وقد
صرح املسؤول عن املصلحة التقنية بهذا اخلصوص بأن كل الوثائق مت إرسالها إلى املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل
الشتوكة-إنزكان ،وأدلى في املوضوع بنسخة من ورقة اإلرسال حتمل رقم  50بتاريخ  14يناير .2013
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة توفر اجلماعة على جميع الوثائق واملستندات املثبتة للنفقات
اخلاصة بها.

3 .3عدم إشراك املصلحة التقنية ألجل التأكد من إجناز اخلدمة املترتبة عن اقتناء مواد اإلسمنت
والصباغة
خالل السنوات املمتدة من  2009إلى  ،2012مت اقتناء مادتي اإلسمنت والصباغة بواسطة سندات الطلب مببلغ إجمالي
قدره ،على التوالي 55.849,69 ،درهم و 104.955,00درهم .وفي هذا اإلطار ،لوحظ ،من خالل افتحاص الوثائق املتوفرة لدى
مصلحة احملاسبة والسجالت املمسوكة من طرف املسؤول عن اخملزن اجلماعي ،عدم وجود أي أثر أو إثبات الستعمال هاتني
املادتني؛ وقد صرح رئيس املصلحة التقنية في هذا الشأن بعدم علمه باألشغال التي مت إجنازها بواسطة هذه املواد ،في
حني ،أن املشرف على اخملزن أدلى بسندات خروج مادتي اإلسمنت والصباغة من اخملزن موقعة من طرف بعض أعضاء اجمللس
اجلماعي .وهو ما يفيد أنه لم يتم إشراك القسم التقني ،في عملية اإلشراف والتتبع واستالم األشغال املنجزة.
لهذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة متكني املصلحة التقنية من ممارسة اختصاصاتها ،والعمل على
إشراكها في جميع األشغال التي تقوم بها أو تشرف عليها اجلماعة.

4 .4عدم ضبط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريدات
بخصوص لوازم املكتب وأوراق ومطبوعات
خالل السنوات املمتدة من  2009إلى  ،2012مت اقتناء لوازم املكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات بواسطة سندات
الطلب مببلغ إجمالي قدره  197.725,82درهم ،ومت استالمها وتخزينها وتوزيعها من طرف املوظف املسؤول عن مصلحة
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احملاسبة معتمدا في ذلك على سجل خاص يقوم مبسكه .غير أن عملية افتحاص البيانات املضمنة بالسجل املذكور،
وكذا محتويات اخملزون ،أبان عن ضعف طريقة تتبع وضبط املقتنيات من لدن املوظف املسؤول عن ذلك ،حيث عجز هذا
األخير عن اإلدالء بالكمية احلقيقية لرزم أوراق الطباعة « »Rames de Papiersالتي مت استهالكها من طرف مصالح
اجلماعة وكذا عن الكمية املتبقية باخملزون.
بخصوص لوازم العتاد التقني واملعلوماتي
خالل الفترة املمتدة من سنة  2009إلى سنة  ،2012اقتنت اجلماعة ما يناهز  109.404,00درهم من لوازم العتاد التقني
واملعلوماتي مت تسلمها من طرف املوظف املسؤول عن مصلحة احملاسبة الذي أفاد أن تلك املقتنيات يتم توزيعها على
مصالح اجلماعة حسب احلاجيات .إال أنه لوحظ أن هذا األخير ال يتوفر على الوثائق واإلثباتات التي تبرر االستهالك
احلقيقي لتلك املواد.
بخصوص لوازم الصيانة وإصالح شبكات التوزيع ومنشآت اإلنارة
اقتنت اجلماعة ،ما بني سنتي  2009و ،2012لوازم الصيانة واإلصالح االعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت اإلنارة مببلغ
إجمالي يناهز  309.688,20درهم ،كما كانت تقوم بتخزين اللوازم املقتناة باخملزن اجلماعي قبل أن يتم تسليمها ،حسب
احلاجة ،إلى كهربائي اجلماعة من أجل القيام باإلصالحات الضرورية .إال أنه لوحظ أن هذا األخير ال يتوفر على وضعيات أو
سجالت حتدد بشكل مضبوط طبيعة اإلصالحات املنجزة ومكانها وتاريخ إجراءها ،وبالتالي فإن اجلماعة تعجز عن تبرير
مآل تلك املقتنيات.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يحث مصالح اجلماعة على ضرورة مسك محاسبة املواد واتخاذ جميع
اإلجراءات التنظيمية الضرورية من أجل ضبط وترشيد النفقات املتعلقة بالتوريدات.

5 .5تغيير موضوع النفقة والتنزيل اخلاطئ لها
مبوجب سند الطلب رقم  07بتاريخ  10أبريل  ،2012أجرى مختبر املراقبة « »L.Cخبرة لتحديد حالة اإلدارة وبعض أقسام
مدرسة «رباط ماسة» باإلضافة إلى قسم واحد «بسيدي الرباط» .وقد متت تأدية مبلغ  15.000,00درهم للمختبر بواسطة
احلوالة رقم  146بتاريخ  07ماي  .2012غير أن هذه النفقة تثير املالحظات التالية:
تغيير موضوع النفقة
إذ تبني أن موضوع النفقة املبني في الفاتورة ذات الصلة وفي احلوالة رقم  146املذكورة سلفا هو «إجناز خبرة للمكاتب رقم
 6و 7و 8و 9ولإلدارة بجماعة سيدي وساي» ،في حني ،تبني من تقرير اخلبرة املنجزة من طرف مختبر املراقبة « »L.Cأن مكان
إجناز اخلبرة هو بعض أقسام مدرسة «رباط ماسة «وقسم «بسيدي الرباط».
التنزيل اخلاطئ للنفقة
عمد اآلمر بالصرف املفوض له ،السيد «ي.إ» إلى تبني التنزيل املالي حتت عنوان «الدراسات واملساعدة التقنية املتعلقة
ببنايات اإلدارة العامة» عوض التنزيل املالي الصحيح الوارد حتت عنوان «الدراسات واملساعدة التقنية املتعلقة ببنايات
التعليم االبتدائي» ،وذلك نظرا لغياب االعتمادات املتعلقة مبجال التعليم االبتدائي في ميزانية اجلماعة برسم سنة
 .2012وبالتالي ميكن تكييف اخملالفة في إطار التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من جتاوز االعتمادات.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يحث مصالح اجلماعة على ضرورة التقيد بالنصوص التنظيمية املتعلقة
بتنفيذ النفقات العمومية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي وساي
(نص مقتضب)

أوال .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
إن عدم إحصاء واستخالص هذا الرسم ،يرجع فيه السبب إلى عدم تفعيل هذا الرسم من طرف اجملالس املتعاقبة على
تسيير اجلماعة منذ إحداث مركزها احملدد ،نظرا للطابع القروي الذي الزال طاغيا عليها ،رغم تأهيلها إلى مركز حضري،
بحيث أن هذا التأهيل على املستوى القانوني ،لم يواكبه تأهيل ميداني على أرض الواقع ،بتوفير مختلف اخلدمات
والتجهيزات األساسية.).........( ،
إال أنه رغم كل هذه اإلكراهات ،فسيتم تدارك هذا األمر ،والقيام بتعبئة املصالح اجلماعية اخملتصة ،قصد إجراء إحصاء
شامل لألراضي املعنية بهذا الرسم (.)........

2 .2الرسم على محال بيع املشروبات
عدم قيام امللزمني بإيداع التصريح بتأسيس املؤسسة لدى مصلحة الوعاء
في غياب مصلحة الوعاء الضريبي للجماعة ،فإن شساعة املداخيل هي التي تتولى حاليا استقبال التصاريح بالتأسيس،
وقد شرعت في فرض هذا اإلجراء بتنسيق مع مصلحة الشرطة اإلدارية ،وذلك بجعل عملية تسليم أية رخصة جتارية
تتعلق مبحل بيع املشروبات ،مرهونة بالتصريح بالتأسيس لدى شساعة املداخيل ،قبل مناولة هذه الرخصة لصاحبها.
بعض امللزمني ال يؤدون الرسم على محل بيع املشروبات.
فيما يتعلق بعدم أداء بعض امللزمني للرسم على محال بيع املشروبات ،)...( ،فقد مت توجيه مراسالت إلى هؤالء ،ألداء
مستحقات اجلماعة ،بواسطة رسائل مضمونة مع اإلشعار باستالم.
عدم إدالء بعض امللزمني بإقراراتهم خالل سنة .2012
بخصوص مسألة عدم إدالء بعض امللزمني باإلقرارات املتعلقة بالرسم على محال بيع املشروبات عن سنة  ،2012والتي
يتعني عليهم اإلدالء بها قبل فاحت أبريل من سنة  ،2013فإن أغلب هؤالء امللزمني قد أدلوا بإقراراتهم باستثناء فئة قليلة
منهم ،وقد مت توجيه رسائل مضمونة مع اإلشعار باستالم إلى هؤالء املتبقني ،للقيام باإليداع في أقرب وقت ممكن.
عدم احترام األجل القانوني لتسديد الرسم
إن جتاوز األجل القانوني احملدد ألداء الرسم على محال بيع املشروبات ،مرده كون بعض امللزمني ال يؤدون هذا الرسم بصفة
تلقائية ،رغم توجيه عدة مراسالت إليهم عبر البريد ،أو استدعاءات عن طريق السلطة احمللية ،مما يضطر معه موظفو
وكالة املداخيل إلى التنقل إلى محالت هؤالء من أجل استخالص هذا الرسم ،وال سيما أرباب املقاهي املتواجدة بالسوق
األسبوعي ،والتي تشتغل خالل يوم واحد فقط كل أسبوع.
وبإمعان النظر في تواريخ األداء املشار إليها في تقرير جلنة املراقبة على سبيل املثال ،والتي توافق 2012/12/06 :و2012/12/17
و ،2012/12/18يتضح بأنها تهم آخر السنة املالية ،حيث تقوم شساعة املداخيل بحمالت مكثفة لدى أرباب احملالت،
لتحصيل أكبر قدر ممكن من املداخيل ،تفاديا لتراكم الباقي استخالصه.

3 .3الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء
إن استخالص واجبات هذا الرسم ،يتم بناء على اإلقرار الذي يدلي به صاحب طلب رخصة البناء لدى مصلحة التعمير
والشؤون التقنية ،والذي يتضمن مساحة امللك العام اجلماعي املراد شغله .ويؤدي امللزم مبلغ هذا الرسم لدى شساعة
املداخيل باملوازاة مع أداء واجبات رخصة البناء أو اإلصالح.
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ونظرا لكون واجبات االحتالل املؤقت املستخلصة في هذا اإلطار ،ترتبط في غالبيتها برخص اإلصالح ،التي عادة ما يتم
االنتهاء من أشغالها في ظرف وجيز ،إذ ال يتعدى ربع سنة ،فمن هذا املنطلق يتم االقتصار على استخالص هذا الرسم
خالل ربع سنة واحد فقط ،ومت تعميم هذه القاعدة حتى على رخص البناء.
و بناء على هذه املالحظة ،فستتم إعادة النظر في الطريقة املتبعة الستخالص هذا الرسم .)...( ،

ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1كراء احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي «ثالثاء جماعة سيدي وساي»
•عدم استغالل بعض احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي
إن ضعف نسبة استغالل احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي «ثالثاء جماعة سيدي وساي» ،يرجع إلى حالة
الهشاشة التي توجد عليها أغلب هذه احملالت ،والتي أصبح العديد منها غير قابل لالستعمال ومهدد باالنهيار في أية
حلظة ،بحيث أن هذا السوق يعتبر من بني أقدم األسواق باملنطقة ،إذ يعود تاريخ بنائه إلى سنة  .1939ونظرا ملا تفرضه
هذه الوضعية من تدخل استعجالي ،فقد سارع اجمللس اجلماعي «لسيدي وساي» إلى التداول حول مسألة إعادة هيكلة
هذا السوق خالل دورته العادية لشهر أبريل  ،2010والتي وافق من خاللها باإلجماع على تقدمي طلب متويل هذا املشروع
إلى السلطات الوصية.
ولتدعيم هذا املقرر ،مت ربط الصلة بأحد مكاتب الدراسات الذي قام بإجراء خبرة تقنية لبنايات هذا السوق ،خلص على
إثرها بأنها متالشية وغير قابلة لالستعمال ،مما يستدعي ضرورة هدمه وإعادة بنائه من جديد ،وهي نفس النتيجة التي
خلصت إليها جلنة مختلطة ،قامت بزيارة ميدانية للسوق بتاريخ  31مارس  2012ملعاينة بناياته وجميع مرافقه .وكثمرة
لهذا اجملهود ،مت تخصيص دعم مالي يقدر ب  12مليون درهم من طرف املديرية العامة للجماعات احمللية إلعادة هيكلة
هذا السوق ،ومت حتويل هذا املبلغ إلى امليزانية اإلقليمية لعمالة «اشتوكة آيت باها» ،التي اضطلعت مبهام صاحب املشروع
بالنيابة ،وتباشر حاليا عملية إعادة هيكلته في إطار صفقة األشغال عدد .6 / PB /2012
ت

•هزالة السومة الكرائية التي يتم بها أداء كراء احملالت التجارية
بالنسبة لهزالة السومة الكرائية للمحالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي ،فإنها تعود إلى عدة عوامل أهمها :
— —حالة الهشاشة التي توجد عليها أغلب هذه احملالت ،سواء من حيث متانة جدرانها ،أو تهيئتها الداخلية واخلارجية؛
— —ضعف الرواج التجاري لهذا السوق ،بحيث أن حركته التجارية ال تلبث أن تستمر ألكثر من نصف اليوم الذي ينعقد
فيه السوق األسبوعي؛
— —غياب املتاجرة في بعض املبيعات ذات قيمة كبيرة كاملواشي بشتى أصنافها ،واألعالف النباتية (التنب ،الفصة ،)...
والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط احلركة التجارية خاصة بالعالم القروي؛
— —التحول الطارئ في منط العيش لدى املواطنني خالل العقود األخيرة ،والذي يتجلى في إقبالهم املتزايد على نقط
البيع القريبة منهم من دكاكني ومراكز جتارية ،املفتوحة باستمرار ،مما يفقد السوق األسبوعي تدرجيا جاذبيته
وأهميته التي كان يحظى بها من قبل.
•عدم مراجعة السومة الكرائية ،وكذا عدم حتيني أو جتديد عقود الكراء التي انتهت مدتها التعاقدية
خالل السنوات األخيرة ،لم يبادر أي مجلس من اجملالس املتعاقبة على تسيير اجلماعة ،بالزيادة في السومة الكرائية ،نظرا
للحالة املتردية التي توجد عليها أغلب احملالت التجارية بالسوق ،و التي يؤكدها تزايد طلبات التخلي عنها من طرف
املستغلني .ولهذا ،فإن املطالبة بأية زيادة في واجبات الكراء لهذه احملالت وهي في تلك احلالة ،سوف لن ينجم عنه إال
مزيد من اإلفراغات ،وبالتالي فقدان مزيد من املداخيل ،خاصة في ظل منتوج كرائي يفتقد ألدنى شروط اجلودة واملردودية
التجارية.
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غير أن األمر لن يستمر على هذا احلال ،واجلماعة على وشك جتاوز هذا الوضع ،خصوصا بعد أن مت هدم وإعادة بناء األغلبية
الساحقة من هذه احملالت ،وسيتم هدم الباقي ،في إطار مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي اجلارية حاليا ،وفرض
سومة كرائية جديدة تناسب قيمة احملالت التجارية اجلديدة التي مت تشييدها.
أما فيما يخص عدم حتيني أو جتديد عقود الكراء ،فيرجع فيه السبب باألساس إلى عدم تغير السومة الكرائية ،لألسباب
سالفة الذكر ،غير أن هذه الوضعية ستنتهي بإصدار قرارات الترخيص باالحتالل املؤقت مجددا لفائدة املستغلني ،عند
فتح أبواب السوق األسبوعي في حلته اجلديدة .

2 .2كراء السوق األسبوعي «ثالثاء سيدي وساي»
استخالص مداخيل دون سند تعاقدي
إن كناش الشروط املنظم لعملية إيجار السوق األسبوعي ،والذي على أساسه استأجرت الشركة املكترية هذا املرفق،
ينص على كراء منتوج أرضية السوق برمتها ،وبجميع رحباته بدون استثناء ،إال أن الذي حدث هو أن بعض الرحبات التي
كانت موجودة بالسوق أثناء إعداد كناش الشروط واملصادقة عليه ،مت هدمها وإزالتها فيما بعد أثناء اإليجار ،في إطار
أشغال تهيئة السوق األسبوعي ،وتهم باخلصوص :رحبة الزرع والدجاج واملتالشيات واإلسكافيني ،ورحبة املالبس ،ورحبة
الدواب (رحبة اخلضر القدمية)؛
ورغم إزالة هذه الرحبات من رقعة السوق ،إال أن ذلك لم مينع أصحابها من باعة وحرفيني ،من مواصلة نشاطهم التجاري،
باالنتقال إلى اجلهة التي ما زالت قائمة ولم تشملها عملية إعادة الهيكلة ،والتي تستغلها الشركة املستأجرة ويتكدس
بها جميع الباعة واحلرفيني .وتبعا لذلك ،فهم يؤدون واجباتهم بكيفية طبيعية لفائدة هذه الشركة ،ما دام أنهم
يستغلون أرضية السوق على غرار باقي املستغلني اآلخرين.
عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بالتحصيل
إن مصالح اجلماعة لم يسبق لها أن توصلت بأية شكاية في موضوع عدم احترام أسعار الرسوم والواجبات من طرف
الشركة املستأجرة ،وعدم منح التذاكر للمتوافدين على السوق األسبوعي ،خصوصا وأن موظفني اثنني من شساعة
املداخيل ،إلى جانب أفراد القوات املساعدة ،يظلون دائما حاضرين بعني املكان كل يوم انعقاد السوق.
لكن هذا الصمت ،سوف لن يثني اجلماعة عن القيام بحمالت املراقبة للوقوف على مدى احترام املستأجر فعال ،ملقتضيات
عقد الكراء وكناش الشروط.
عدم االستناد على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي جلماعة «سيدي
وساي»
من أجل تدارك الفراغ احلاصل في هذا اجلانب ،فإن اجلماعة قامت بتوجيه رسالة في املوضوع إلى السيد عامل اإلقليم حتت
عدد  686بتاريخ  09مايو  ،2013تلتمس من خاللها بإعطاء توجيهاته إلى مصاحله اخملتصة ،من أجل إعداد اتفاقية شراكة
بخصوص مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي جلماعة «سيدي وساي» ،لتحديد التزامات كافة األطراف املتدخلة،
()....

3 .3امللك املسمى «فوق العني»
إن إشكالية استغالل ملك «فوق العني» بدون سند قانوني ،والذي تتواجد فيه  12دار سكنية مستغلة من طرف بعض
أفراد القوات املساعدة وأسرهم ،ومقر إداري يستغل من طرف وزارة العدل واحلريات ،كمركز القاضي املقيم «مباسة» ،متت
إراثتها عن جماعة «ماسة» األم منذ التقسيم اجلماعي لسنة  ،1992الذي أحدثت مبوجبه جماعة «سيدي وساي».
ونظرا للطابع االجتماعي الصرف الذي يكتسيه هذا امللف من جهة ،وخاصة بالنسبة ألفراد القوات املساعدة وعائالتهم،
ومن أجل احلفاظ على احلقوق املشروعة للجماعة ووضع حد لهذا االستغالل بدون سند من جهة أخرى ،فقد وافق اجمللس
اجلماعي «لسيدي وساي» خالل دورته العادية لشهر أكتوبر  ،2013املنعقدة بتاريخ  29منه ،على مقرر تفويت تلك الدور
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السكنية ألفراد القوات املساعدة الذين يقطنون بها ،وإيجار مركز القاضي املقيم لوزارة العدل واحلريات ،بأثمنة يتم
حتديدها من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم.

4 .4مآوي االصطياف اجلماعية بشاطئ «سيدي وساي»
عدم احترام الشركة املستغلة ألجل األداء
فيما يتعلق بالتأخير احلاصل في أداء واجبات الكراء السنوية من طرف الشركة املستغلة ،والتي كان من املقرر أن تؤدى
داخل أجل  15يوما املوالية لتاريخ توصلها برسالة التبليغ باملصادقة على محضر طلب العروض ،املوجهة إليها حتت عدد
 772بتاريخ  06يونيو  ،2011فيرجع فيه السبب إلى بعض الصعوبات املالية التي مرت منها تلك الشركة في تلك اآلونة،
حسب تصريحات مسيرها إال أنه غير بعيد عن ذلك ،فقد متكنت هذه الشركة بتاريخ  2011/10/19من تسوية وضعيتها
جتاه اجلماعة ،بأداء واجبات اإليجار السنوية كاملة ودفعة واحدة مببلغ يقدر ب  85.100,00درهم بواسطة شيك رقم CDC
 ،6777175واملتعلقة بالسنة األولى من اإليجار ،املمتدة من فاحت يوليوز  2011إلى غاية  30يونيو .2012
عدم قيام الشركة املستغلة بالتأمني عن اخملاطر
إن عدم توفر اجلماعة على ما يثبت قيام الشركة املستغلة بإنشاء التأمني على اخملاطر أثناء استغالل هذه املآوي ،يرجع
لعدم إبرام هذه العقود من طرف هذه األخيرة مع مؤسسات التأمني  .وبعد استفسارها عن هذا األمر ،أرجعت السبب
إلى ضعف اإلقبال على هذه املآوي ،مما أجبرها فيما بعد ،على فسخ عقد اإليجار املبرم مع اجلماعة قبل استيفاء املدة
املتعاقد عليها.
عدم تأدية املكتري للرسم املفروض على اإلقامة باملؤسسات السياحية
إن عدم تأدية املكتري للرسم املفروض على اإلقامة في املؤسسات السياحية خالل مدة استغالله للمخيم اجلماعي
القدمي ،واملمتدة من  01يوليوز  2011إلى غاية  30يونيو  ،2012يرجع لعدم تطبيق هذا الرسم أصال على نزالء هذا اخمليم
حتى إبان تسييره من طرف اجلماعة ،ويرجع سبب ذلك ،لكون هذا اخمليم عبارة عن مأوى سياحي قدمي غير مصنف.
عدم حترير محضر تسلم اخمليم من عند املكتري بعد التخلي عليه
إن تسلم املنشآت من طرف اجلماعة ،وإن كان لم يتم مبوجب محضر ،فقد سلمت وهي في حالة جيدة وذات جاهزية
لالستغالل ،حيث شرعت اجلماعة في احلني ،في استغاللها مباشرة بعد خروج املكتري منها ،ابتداء من فاحت يوليوز ،2012
الذي يتزامن مع بداية الفترة الصيفية التي تنشط فيها احلركة السياحية باملنطقة.

5 .5اخمليم الدولي «سيدي وساي الشاطئ»
الشروع في استغالل اخمليم بأثر رجعي وقبل مصادقة سلطة الوصاية
إن توجيه أمر باخلدمة ،حتت عدد  1136بتاريخ  ،2008/09/18إلى مسير الشركة املستأجرة للمخيم الدولي بشاطئ
«سيدي وساي» ،مع اإلشارة من خالله بأن فترة االستغالل سيتم احتسابها ابتداء من فاحت شتنبر  ،2008لم يتم إال
لتفادي التناقض الذي كان سيحصل بني مقتضيات عقد الكراء واألمر بالشروع في االستغالل ،بحيث ينص الفصل
الرابع من عقد الكراء ،على أن مدة الكراء تبتدئ من تاريخ فاحت شتنبر  ،2008وملدة  9سنوات جتدد تلقائيا ثالث مرات.
وسيتم تفادي الوقوع في مثل هذه التناقضات أثناء إبرام العقود املقبلة.)......( .
عدم إخضاع املشروع االستثماري املنجز من طرف الشركة املستغلة للدراسة اخلاصة بالتأثير على
البيئة
إن إخضاع املشروع االستثماري لدراسة التأثير على البيئة  ،كان من املفروض أن تتم املطالبة به من طرف اجمللس اجلماعي
السابق ،إبان الشروع في إجناز املشروع االستثماري انطالقا من شهر شتنبر  ،2008لكن ذلك لم يتم ،رمبا نظرا لطبيعة
املشروع االستثماري في حد ذاته ،كفضاء سياحي جميل ال يشكل أي خطر محدق بالبيئة ،بل أكثر من ذلك ،متت مطالبة
املستثمر من خالل كناش الشروط ،بالقيام ببعض األشغال التي من شأنها أن تساهم أكثر في حتسني جودة البيئة
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وصيانتها بهذا الفضاء السياحي ،وهي كالتالي :تهيئة املساحات اخلضراء ،واحترام الضوابط العامة للبناء والتعمير مع
مراعاة اخلصوصيات اإليكولوجية للمنطقة ،وكذا مطابقة املشروع لشروط ومواصفات السياحة اخلضراء.
عدم قيام الشركة املستغلة بالتأمني عن اخملاطر
بخالف ما جاء في املالحظة  ،فإن الشركة املستغلة للمخيم الدولي بشاطئ «سيدي وساي» ،أدلت بعقود التأمني على
جميع اخملاطر املتعلقة مبزاولة نشاطها السياحي ،بعد مطالبتها بذلك من طرف اجلماعة بواسطة رسالتها عدد 751
بتاريخ  27مايو )......( . 2013
منح شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية قبل تنفيذ البرنامج االستثماري
إن منح شهادة رفع اليد عن ضمانة االستثمار لفائدة الشركة املستأجرة للمخيم الدولي بشاطئ «سيدي وساي» ،لم
يتم اعتباطا وجتاوزا من طرف اجلماعة ،وإمنا مت بناء على معطيات موضوعية ومعقولة ،وتقديرا للمجهود االستثماري الذي
بذلته هذه الشركة باخمليم الدولي ،والذي عاينته جلنة املراقبة أثناء زيارتها لهذا املرفق إبان عملية االفتحاص؛
ومن جملة هذه املعطيات أوال ،أن املبلغ املستثمر من طرف هاته الشركة يفوق املبلغ امللتزم به ،بحيث يقدر ب 2.953.914,92
درهم ،كما أن طبيعة األشغال املنجزة والتي جاء في التقرير بأن ما يقارب من  % 77منها يخالف ما كان مسطرا في
الفصل التاسع من عقد الكراء ،تعتبر أشغاال جد أساسية وضرورية لتشغيل هذا اخمليم ،إذ بدونها لن تتمكن هذه
الشركة أبدا من استغالل هذا املشروع)..........( ،
وبتدقيق النظر في األشغال الواردة في الفصل  9من عقد الكراء ،فإنها رغم أهميتها ،ال تكتسي تلك الصبغة
االستعجالية القصوى ،بخالف األشغال األولى التي أجنزها املستثمر ،وهذا يجد تفسيره في كون البرنامج االستثماري
لم يدرس منذ البداية من طرف اجمللس اجلماعي السابق ،بالدقة والعناية الالزمة ،إذ من غير الطبيعي أن تعطى األولوية
إلجناز بعض األشغال الثانوية ،داخل مخيم ال يتوفر على الكهرباء وال الطريق وغير مكتمل التسوير.
عدم احلجز على قيمة الضمان
إن عدم قيام اجلماعة بحجز ضمانة االستثمار وحتويلها إلى ميزانيتها ،يرجع إلى أهمية اجملهود االستثماري الذي بذلته
الشركة املستأجرة باخمليم الدولي بشاطئ «سيدي وساي» ،وما أبانت عنه من إرادة حقيقية لالستثمار ،إلى درجة أن تلك
الضمانة لم تعد تشكل لديها ذلك الرادع أو قوة ضغط من أجل إجناز برنامجها االستثماري ،بقدر ما أن الشركة ألزمت
نفسها بنفسها ،ومازالت تواصل إجناز مزيد من األعمال واالستثمارات داخل هذا اخمليم حتى بعد توصلها بشهادة رفع
اليد ،كاملسبح الذي تباشر أشغال بنائه حاليا ،وبيوت االصطياف ( )mobiles homesالتي حصلت على املوافقة لبنائها
من طرف اجلماعة ،ومزيد من مواقف القوافل  ، )emplacements caravanesوغير ذلك من املرافق ،حيث يحدوها طموح
قوي لتقدمي منتوج سياحي ذو جودة عالية كفيل باستقطاب مزيد من النزالء وبالتالي مضاعفة رقم معامالتها.
هذا باإلضافة إلى أن هذه الشركة تفي بالتزاماتها التعاقدية جتاه اجلماعة ،وتؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة ،والتي
تبلغ حاليا  463.320,00درهم سنويا ،أي أزيد من ضعف ضمانة االستثمار املطلوب حجزها ،والتي تقدر ب 200.000,00
درهم .وأمام هذا الواقع ،فإن وضع اليد على ضمانة االستثمار سوف لن يكون إال مبثابة إجراءات عقابية قاسية في حق
هذه الشركة ،رغم هذا اجملهود الذي تبذله ،)....( ،وبالتالي حرمان اجلماعة من املدخول الهام الذي يدره هذا املرفق.)....( ،

6 .6مركز االصطياف اجلماعي «سيدي الرباط»
منح شهادة رفع اليد عن جزء من الضمانة النهائية دون التأكد من إجناز املكتري للبرنامج االستثماري
إن إيجار املركز االصطيافي اجلماعي «لسيدي الرباط» ،يعد من بني اإليجارات القدمية التي باشرتها اجلماعة القروية
«لسيدي وساي» ،حيث مت إيجار هذا املركز منذ فاحت يناير  2002لفائدة إحدى الشركات اخلاصة التي تنشط في اجملال
السياحي.
وقد مت منح شهادة رفع اليد عن جزء من الضمانة النهائية من طرف رئيس اجمللس اجلماعي األسبق ،بتاريخ ،2003/09/30
(.)....
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عدم إحداث جلنة لتتبع تنفيذ املشروع االستثماري
إن عملية تنفيذ البرنامج االستثماري من طرف الشركة املستأجرة ملركز االصطياف اجلماعي «بسيدي الرباط» ،متت
برمجتها على امتداد  3سنوات ونصف على أبعد تقدير ،ابتداء من تاريخ توقيع عقد اإليجار بتاريخ  .2001/11/16إال أنه لم
يتم إحداث أية جلنة خاصة من طرف أي من الرؤساء املتعاقبني على تسيير اجلماعة خالل تلك الفترة ،لتتبع مراحل تنفيذ
املشروع االستثماري ،ورمبا يرجع السبب في ذلك ،إلى االكتفاء بالزيارات امليدانية التي تقوم بها مصالح اجلماعة من حني
آلخر لهذا املرفق ،والتي يتضح من خاللها بأن الشركة املستأجرة أبانت عن درايتها وعلو كعبها في امليدان السياحي،
حيث جنحت في إجناز مشروع استثماري مبواصفات عالية ،ويتم التسويق له من طرفها على الصعيد العاملي ،ويستقطب
السياح من مختلف الدول األوربية على اخلصوص.

ثالثا .التعمير وتدبير اجملال
1 .1حول وثائق التعمير املعتمدة
عدم احترام التخصيص املنصوص عليه في نظام تصميم التهيئة
يرجع سبب تواجد بنايات في مناطق محظورة أو مخصصة ملرافق عمومية إلى عدة عوامل ،من أبرزها االعتماد على صورة
جوية يعود تاريخها إلى سنة  ،1995أثناء إعداد تصميم التهيئة سنة  2001من طرف مصالح الوكالة احلضرية ألكادير،
بحيث أن هذه الوكالة لم تستغل البحث العقاري امليداني املنجز من طرف املصالح التقنية اجلماعية آنذاك ،والذي سجل
مجموعة من البنايات املشيدة مبسار الطرقات وفي املناطق احملظور فيها البناء أو مخصصة الستعمال خاص ،بل اكتفت
مبا هو مرسوم على الصورة اجلوية فقط ،مما أفرز تصميما للتهيئة غير مطابق للواقع منذ البداية ،ويعبر عن وضعية
عمرانية متجاوزة.
عدم إجناز املرافق أو التجهيزات الواردة في تصميم التهيئة
بادر الرئيس األسبق للمجلس القروي «لسيدي وساي» إلى اتخاذ قرار يقضي بإحداث جلنة تتبع سير وتنفيذ املرافق
والتجهيزات املبرمجة بتصميم تهيئة مركز «سيدي وساي» .).......(،وبتاريخ  04أكتوبر  ،2004وجه دعوات إلى كافة أعضاء
اللجنة املذكورة ،بغرض عقد اجتماع يوم  13أكتوبر  ،2004غير أن هذا االجتماع وإن كان لم يحضره إال مصالح اجلماعة
وبعض املصالح املمثلة على الصعيد احمللي ،فإنه لم يخلص إلى إجراءات عملية جدية لتنفيذ مضامني تصميم التهيئة .
وأمام ضعف اإلمكانيات املادية للجماعة ،والتي يتعذر معها اقتناء األراضي الالزمة لبناء املرافق املبرمجة بتصميم
التهيئة ،وفي غياب تدخل الدولة من أجل إجناز املشاريع واملرافق التي تدخل في صميم اختصاصاتها ( ،)....فكل هذه
العوامل ساهمت في عدم اجناز املرافق املبرمجة بتصميم التهيئة وبقاء الوضع على ما هو عليه.

2 .2حول عملية تدبير ملفات التعمير
عدم تسليم مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح وصال مقابل تسلم امللف
منذ تاريخ تسجيل هذه املالحظة إبان عملية االفتحاص  ،بادرت مصلحة التعمير للجماعة إلى إعداد سجل مرقم
لتدوين كافة طلبات الترخيص بالبناء واإلصالح التي ترد عليها  ،ويتم منح وصل مؤقت ألصحاب تلك الطلبات  ،وذلك
طبقا ملضامني الدورية الوزارية عدد  1500/2000املؤرخة في  06أكتوبر .2000
عدم احلرص على حفظ ملفات التعمير وضبط تدبيرها
من خالل هذه املالحظة استدل التقرير بامللفات التالية:
— —ملف الرخصة رقم  2012/05بتاريخ  :2012/02/09حيث سجلت جلنة املراقبة منح الرخصة للمعني باألمر قبل أن
يدلي بشهادة مكتب املراقبة املؤرخة في  ،2012/02/17وقبل أداء رسم البناء املؤدى بتاريخ .2012/02/10
وكجواب على هذه املالحظة ،فرغم تسجيل مقرر الترخيص حتت رقم  05بتاريخ  ،2012/02/09فإن املعني باألمر لم
يستلمه إال بعد أدائه الرسم املفروض على عمليات البناء ،وإدالئه بتصميم اخلرسانة املسلحة وشهادة مكتب املراقبة.
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— —ملف الرخصة رقم  2012/06بتاريخ  :2012/02/16حيث سجلت جلنة املراقبة بأن امللف ال يتضمن محضر اللجنة
املكلفة بدراسة طلبات رخص البناء.
وكجواب على هذه املالحظة فقد مت منح هذه الرخصة بناء على محضر جلنة املشاريع الصغرى رقم  29املنعقدة بتاريخ
 02ماي  ،2011والقاضي باملوافقة على البناء ،والتي وضعت طابع القبول على الصفحة األولى من تصميم املهندس
املعماري ذي الصلة.
— —ملف الرخصة رقم  2012/10بتاريخ  :2012/03/23حيث سجلت جلنة املراقبة عدم احتواء امللف على نسخة من
وصل أداء رسم البناء.
وكجواب على هذه املالحظة ،فإن عدم توفر نسخة من الوصل بامللف ،يرجع لكون صاحب الترخيص هو الذي يحتفظ
بذلك الوصل وال يتم إيداعه بأرشيف اجلماعة .أما رسم البناء فقد مت أداؤه مبوجب وصل عدد  53314بتاريخ ،2012/03/23
أي نفس تاريخ تسليم الرخصة ،مببلغ  4.840,00درهم باسم صاحب الترخيص.
عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق اخملالفني ألحكام التعمير
بالرجوع إلى سجل تدوين محاضر مخالفات البناء الذي تتوفر عليه مصلحة التعمير باجلماعة ،يتضح أنه خالل الفترة
املمتدة من يناير  2009إلى غاية نهاية أبريل  ،2009مت تسجيل  17مخالفة ،ومتت إحالة  2منها فقط على القضاء ،في
حني لم تتم متابعة الباقي البالغ عدده  15مخالف ،وهذه الفترة تدخل في نطاق تسيير اجمللس اجلماعي السابق املنتهية
واليته  ،واملمتدة من سنة  2003إلى غاية يونيو  .2009وخالل الفترة االنتدابية احلالية ،ابتداء من يوليوز  ،2009مت إسناد
التفويض في قطاع التعمير وإعداد التراب للنائبة الرابعة للرئيس ،من تاريخ  2009/07/14إلى غاية  ،2010/02/10وخالل
هذه املدة مت تسجيل  40مخالفة بناء من طرف األعوان اجلماعيني ،ومتت إحالة  7منها فقط على القضاء ،في حني لم
يتخذ أي إجراء في حق  33مخالف.).....(.
وابتداء من مارس  2010إلى غاية دجنبر  ،2012مت تسجيل  24مخالفة من طرف األعوان اجلماعيني ،و 74مخالفة من طرف
السلطة احمللية ،ليكن مجموع مخالفات البناء املسجلة ،98ومتت إحالة  80ملفا على القضاء في حني لم يتم اتخاذ أي
إجراء في شأن  18مخالفة ،وذلك بسبب وجود تكرار في معاينة هذه اخملالفات مابني األعوان اجلماعيني والسلطة احمللية .
وبخصوص وجود مخالفات مبنطقة  B3اخملصصة إلنشاء جتهيزات عمومية و RSاحملظور فيها البناء و E02و E03اخملصصتني
إلحداث مرافق عمومية؛ فإن اجلماعة لم تترك األمر على عواهنه ،وإمنا قامت بتحرير مجموعة من محاضر اخملالفات في
حق اخملالفني لضوابط التعمير(.).......وبخصوص منح شهادات التخلي عن املتابعة القضائية املتعلقة بالتعمير دون وجود
ما يبررها قانونا ،فقد مت منح بعض شهادات التخلي عن املتابعة في بداية هذه املدة االنتدابية ،لكنه منذ بداية سنة
 ،2010مت الكف عن منح أية شهادة أخرى ،إال بعد سلوك اخملالف للمسطرة القانونية املعمول بها في هذا اجملال.).......(،

رابعا .تدبير النفقات العمومية
1 .1حتمل اجلماعة لنفقات استهالك املاء والكهرباء املتعلقة باجملزرة اجلماعية املستغلة من طرف شركة
خاصة

إن أداء نفقات استهالك املاء والكهرباء املتعلقة باجملزرة اجلماعية من طرف اجلماعة ،رغم إيجارها سنويا من طرف
اخلواص ،يرجع لكون عقدتي االشتراك في هاتني الشبكتني توجدين في اسم اجلماعة ،وتؤدى نفقاتهما بواسطة الشيات
( )Vignettesالتي يتم تسليمها من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب (قطاع املاء) .ويعود ذلك
لإلشكالية التي سيطرحها تغيير االشتراك باستمرار في شبكتي املاء والكهرباء ،بتغيير املستأجرين ،وال سيما أن اجملزرة
يتم كراؤها سنة بعد أخرى وليس ملدة طويلة ،مما سيؤدي ال محالة إلى االرتباك وعرقلة سير هذا املرفق.
لهذا فإن اجلماعة احتفظت لنفسها باالشتراك في الشبكتني املذكورتني و تؤدي املستحقات املترتبة عنها ،حفاظا على
االستقرار ودوام اخلدمة التي تسديها هذه اجملزرة .وسيتم أخذ هذه املالحظة بعني االعتبار ،وإيجاد حل لهذا اإلشكال أثناء
إعداد كنانيش الشروط والتحمالت املقبلة.)........(،
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2 .2أداء نفقة تتعلق بإجناز دراسة تقنية في غياب الوثائق املبررة لها
إن الدراسة التقنية املتحدث عنها متوفرة وموجودة من الناحية الواقعية ،وقد أعدها مكتب الدراسات «« ،E Pوتتعلق
مبشروع بناء أربع مقاطع طرقية مبركز اجلماعة ،على طول إجمالي يناهز  2,5كلم.
وقد صادف حلول جلنة املراقبة باجلماعة مع تواجد هذه الدراسة التقنية لدى مصالح التجهيز بأكادير ،من أجل املصادقة
عليها ،بحيث مت إيداعها لدى املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل الشتوكة انزكان مبقرها الكائن بأكادير ،بواسطة ورقة
إرسال اجلماعة رقم  50بتاريخ  ،2013/01/14والتي حتمل طابع هذه املديرية على وجه اإلشهاد بالتوصل ،كما بعثت هذه
املديرية إلى اجلماعة ،برسالتها عدد  13/2011/457/3101بتاريخ  19مارس  ،2013تخبرها من خاللها بأن الدراسة املعنية،
أحالتها بدورها على املديرية اجلهوية للتجهيز والنقل لسوس ماسة درعة و املوجود مقرها كذلك بأكادير ،لنفس الغاية .

3 .3عدم إشراك املصلحة التقنية ألجل التأكد من إجناز اخلدمة املترتبة عن اقتناء مواد اإلسمنت
والصباغة

فيما يخص مقتنيات اجلماعة من مادتي اإلسمنت والصباغة خالل الفترة املمتدة من  2009إلى غاية  ،2012فإن التصرف
في هذه املواد يتم بواسطة سندات اخلروج ،تبني نوع األشغال التي ستستعمل فيها ومكان تواجد تلك األشغال ،ويتم
التوقيع عليها من طرف املسؤول عن اخملزن اجلماعي ،إلى جانب أعضاء جلنة تتألف من النواب األربعة للرئيس .وبخصوص
مسألة عدم إشراك املصلحة التقنية في متابعة بعض األشغال التي تستعمل فيها االسمنت والصباغة املقتناة من
طرف اجلماعة ،فيرجع ذلك لطبيعة هذه األشغال التي غالبا ما تتعلق بالصيانة االعتيادية لبعض املرافق ،والتي تباشرها
اليد العاملة اجلماعية بصفة تلقائية ،بدون تأطير من املصلحة التقنية ،بحيث أن عناية هذه املصلحة تكون موجهة
باألساس ملتابعة املشاريع واألشغال الكبرى التي تنجزها اجلماعة ،سواء بواسطة ميزانيتها اخلاصة ،أو في إطار الشراكة،
()........؛
لكن هذه املالحظة سيتم أخذها بعني االعتبار ،وسيتم إشراك املصلحة التقنية في جميع التدخالت واإلصالحات التي
ستقوم بها اجلماعة مستقبال.

4 .4عدم ضبط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريدات
بخصوص لوازم املكتب وأوراق ومطبوعات
تتم عملية استالم وتخزين لوازم املكتب ومواد الطباعة التي تقتنيها اجلماعة من طرف مصلحة احملاسبة ،وتتم عملية
توزيعها على مختلف املصالح اجلماعية بواسطة سجل مجزأ وفق عدد املصالح اإلدارية املكونة للجماعة ،وتسلم هذه
اللوازم واألدوات ،بناء على طلب رؤساء هذه املصالح ،وبعد التوقيع على الكميات املسلمة.
بخصوص لوازم العتاد التقني واملعلوماتي
على غرار الطريقة املتبعة في استالم وتخزين لوازم املكتب املشار إليها أعاله ،تقوم مصلحة احملاسبة كذلك بتوزيع لوازم
العتاد التقني واملعلوماتي على املصالح اجلماعية حسب احلاجيات املعبر عنها ،ويدون ذلك في سجل مجزأ يشمل جميع
املصالح اجلماعية ،ويتم التسليم بناء على طلب كل مصلحة ،مقابل التوقيع على الكمية املسلمة من طرف املسؤول
عنها.
بخصوص لوازم الصيانة وإصالح شبكات التوزيع ومنشآت اإلنارة
تتم عملية استالم وتخزين لوازم العناية واإلصالح االعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت اإلنارة العمومية  ،من طرف
املسؤول عن اخملزن اجلماعي ،و يتم تسليمها  ،حسب احلاجة ،إلى التقني الكهربائي الذي يتم تكليفه بأشغال الصيانة،
بواسطة سندات اخلروج التي يوقع عليها هذا األخير .وجتدر اإلشارة في هذا الصدد ،إلى أن اجلماعة قامت مؤخرا بتوظيف
تقني كهربائي متخصص في هذا اجملال ،ستسند إليه مهمة تتبع وضعية هذه اللوازم واملعدات وحتديد مآلها ،وضبط
جميع اإلصالحات املنجزة ،وأمكنة وتواريخ إجرائها.
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5 .5تغيير موضوع النفقة والتنزيل اخلاطئ لها
تغيير موضوع النفقة
إن إجناز اخلبرة ألربعة أقسام ومكتب اإلدارة مبجموعة مدارس «رباط ماسة» ،الكائنة بدوار «أغبالو» مبركز اجلماعة القروية
«لسيدي وساي» ،مت بناء على اتفاقية شراكة املبرمة بني النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية واجلماعات الترابية
التابعة إلقليم «اشتوكة آيت باها» ،من أجل تأهيل املؤسسات التعليمية ،وخاصة املادتني الثانية والثالثة منها .)....( .
التنزيل اخلاطئ للنفقة.
إن التنزيل اخلاطئ للنفقة ،يرجع إلى وجود االعتمادات الكفيلة بتصفية النفقة بالفصل املتعلق بالدراسات واملساعدات
التقنية املتعلقة ببنايات اإلدارة العامة ،بدل أن تكون في فصل الدراسات واملساعدات التقنية املتعلقة ببنايات التعليم
االبتدائي  .وسيتم تفادي هذه التنزيالت اخلاطئة للنفقات ،باللجوء إلى مسطرة نقل االعتمادات من فصل إلى فصل كلما
اقتضت الضرورة ذلك ،لتنزيل وتصفية كل نفقة بالفصل املطابق لها شكال وقيمة.
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اجلماعة القروية آيت ميلك
)إقليم شتوكة آيت باها(

تعتبر اجلماعة القروية «آيت ميلك» إحدى اجلماعات التي أحدثت مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وهي جماعة تابعة
إلقليم «اشتوكة آيت باها» بجهة «سوس ماسة درعة» .يتواجد مركزها الرئيسي «بسبت آيت ميلك» ،وتبلغ مساحتها
اإلجمالية  188كلم مربع .كما يبلغ عدد سكانها  11414نسمة ،وعدد األسر القاطنة بها  2112أسرة حسب معطيات
اإلحصاء العام لسنة  .2004وتتوزع ساكنة اجلماعة بني املركز و الدواوير التابعة لها ،والتي يبلغ عددها  95دوارا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي :

أوال -أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1تقييم اإلجراءات املتخذة من طرف اجلماعة لتحقيق التنمية احمللية
بخصوص املنهجية املتبعة في إعداد مخطط التنمية
•بالنسبة خملطط التنمية 2015 - 2009
صادق اجمللس اجلماعي ،بتاريخ  28أكتوبر  ،2009على مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة املمتدة بني سنة
 2009و ،2015ويضم هذا اخملطط أزيد من  60مشروعا تهم قطاعات مختلفة كالطرق والتجهيزات األساسية والفالحة
والصحة والصناعة التقليدية والسياحة .غير أن طريقة إعداد وتنفيذ هذا اخملطط تثير املالحظات التالية:
— —عدم األخذ بعني االعتبار إمكانيات اجلماعة سواء منها الذاتية أو تلك التي ميكن تعبئتها عن طريق عقد شراكات،
كما أن وثيقة اخملطط ال تتضمن العناصر املتعلقة بالتشخيص الذي يظهر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية للجماعة ،وكذا املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األولى التي مت فيها العمل باخملطط
اجلماعي للتنمية .باإلضافة إلى أن إعداد اخملطط مت دون اللجوء إلى املقاربة التشاركية املنصوص عليها .وهو ما
يتنافى مع مقتضيات املادة  36من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت إمتامه وتغييره؛
— —ضعف نسبة إجناز املشاريع املدرجة في اخملطط ،بحيث ،من أصل أكثر من  60مشروع مقترح ،لم يتم إجناز سوى
ثالثة مشاريع .ويتعلق األمر ببناء مقر اجلماعة الذي يوجد حاليا في طور اإلجناز ،واقتناء جرار متعدد االختصاصات،
وجتهيز النادي النسوي «بأسرسيف».
•بالنسبة خملطط التنمية 2016 - 2012
في إطار اتفاقية الشراكة بني املديرية العامة للجماعات احمللية وإقليم «اشتوكة آيت باها» واجلماعات احلضرية والقروية
التابعة له ،مت إعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة القروية «آيت ميلك» للفترة املمتدة بني 2012
و .2016ويضم هذا اخملطط  19مشروعا يهم قطاعات مختلفة بتكلفة إجمالية مت تقديرها في ما يناهز 72.200.000,00
درهم .غير أن هذا اخملطط يثير املالحظات التالية:
— —غياب العناصر املتعلقة باملوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األولى التي سيتم فيها العمل بهذا
اخملطط ،مما يشكل مخالفة ملقتضيات املادة  36املشار إليها أعاله .باإلضافة إلى غياب جدولة زمنية للمشاريع
املقترحة في إطار هذا اخملطط.
— —تسجيل تأخر في املصادقة على هذا اخملطط ،بحيث لم تتم إال في دورة أبريل  ،2013في حني كان متوقعا أن يتم
الشروع في إجناز املشاريع املدرجة في إطاره خالل سنة .2012
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وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بوضع اخملطط اجلماعي للتنمية وفق املنهجية املسطرة في القوانني
واألنظمة اجلاري بها العمل وخاصة مقتضيات املادة  36من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت
إمتامه وتغييره ،وكذا املرسوم رقم  2.10.504املؤرخ في  28ابريل  2011املتعلق بتحديد مسطرة إعداد اخملطط اجلماعي
للتنمية مع العمل على اجناز املشاريع املقترحة.
إجناز مشاريع إمنائية غير مدرجة في اخملطط
أقدمت اجلماعة؛ باإلضافة إلى املشاريع املدرجة في مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ على إجناز مشاريع أخرى
بإمكانياتها الذاتية أو بشراكة مع فاعلني آخرين خالل الفترة املمتدة بني  2008و . 2012ومن أهم هذه املشاريع نذكر اجناز
ثالثة محاور طرقية على طول  18,60كلم ،واملساهمة في بناء دار الطالب وفي مشروع تزويد جميع دواوير اجلماعة باملاء
الصالح للشرب ،وكذا ،املساهمة بجانب بعض اجلمعيات في بناء وجتهيز تسع نوادي نسوية.
ضعف نسبة إجناز مشروع تزويد دواوير اجلماعة باملاء الصالح للشرب
بتاريخ  31أكتوبر  2007عقدت اجلماعة مع املكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتفاقية شراكة بهدف متويل واجناز
مشروع تزويد  95دوار باملاء الصالح للشرب بواسطة اإليصاالت الفردية انطالقا من سد «يوسف بن تاشفني» .وقد بلغت
تكلفة املشروع  74.550.000,00درهم ،وصلت مساهمة اجلماعة منها ما يناهز  19.640.000,00درهم .غير أنه لوحظ
تسجيل تأخر كبير في إجناز هذا املشروع ،بحيث مرت أزيد من ستة سنوات على انطالق أشغال املشروع دون أن يتم
االنتهاء منها.
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة العمل على تسريع وتيرة اجناز مشروع تزويد الساكنة باملاء الصالح
للشرب.
عدم حتقيق مشروع النوادي النسوية لألهداف املتوخاة
في إطار املساهمة في برنامج محاربة األمية خاصة عند النساء ،عملت اجلماعة بتنسيق مع بعض اجلمعيات على
بناء تسعة ( )9نوادي نسوية ببعض الدواوير التابعة لها .حيث قامت باملساهمة في تتمة بناء أربعة من هذه النوادي
بواسطة الصفقة رقم  02/2008مببلغ  399.427,20درهم ،وكذا جتهيز خمسة منها عن طريق الصفقة رقم 04/2010
مببلغ  399.060,00درهم .غير أنه لوحظ ،بخصوص مشروع تتمة بناء النوادي األربعة ،غياب أي اتفاق يجمع بني اجلماعة
واجلمعيات املعنية .كما أن أغلب هذه النوادي ال تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله وذلك لكون اجلمعيات لم تستطع
توفير املؤطرات.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد باملقتضيات القانونية املتعلقة بالشراكة مع اجلمعيات وخاصة
مقتضيات منشور الوزير األول رقم  7/2003املؤرخ في  27يونيو  .2003باإلضافة إلى ضرورة العمل على ضمان
استمرارية خدمات هذه النوادي النسوية.

2 .2تقييم تنظيم وأداء هياكل اجمللس اجلماعي
بصرف النظر عن قيام اجمللس اجلماعي بتكوين اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب
والبيئة وامليزانية واملالية من ستة أعضاء عوض سبعة ،وعن عدم تفعيل دور اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون
االجتماعية والثقافية ،باإلضافة إلى عدم تكوين جلنة املساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن تنظيم وطريقة اشتغال هياكل اجمللس
تثير املالحظات التالية:
إجناز بعض املشاريع بتعاون مع بعض اجلمعيات قبل املصادقة على اتفاقيات للشراكة ،وكذا إبرام
اتفاقية دون املصادقة عليها
تلجأ اجلماعة ،في بعض األحيان ،إلى إجناز بعض املشاريع بتعاون مع بعض اجلمعيات قبل املصادقة على اتفاقيات
للشراكة معها ،سواء من طرف اجمللس اجلماعي أو من طرف سلطة الوصاية .وهو ما يخالف مقتضيات املادة  69من
القانون رقم  78-00سالف الذكر فعلى سبيل املثال قامت اجلماعة بإجناز مشروع إصالح املدارس العتيقة بآيت ميلك
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بواسطة سند الطلب رقم  50/2008صادر بتاريخ  15أكتوبر  2008مببلغ  99.952,80درهم ،ومت تسلم األشغال بتاريخ 15
دجنبر  ،2008في حني أن االتفاقية املتعلقة بهذا املشروع لم يصادق عليها اجمللس املعني إال بتاريخ  20فبراير  ،2009ولم
تصادق عليها سلطة الوصاية إال بعد ذلك.
وفي نفس السياق ،أبرم رئيس اجمللس اجلماعي االتفاقية رقم  40/2010بتاريخ  02شتنبر  2010مع اللجنة اإلقليمية
للتنمية البشرية واملندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني من أجل جتهيز املركز الثقافي «ادومكاز» دون اللجوء إلى مصادقة
اجمللس اجلماعي على هذه االتفاقية.
وفي هذا الصدد يرى اجمللس اجلهوي للحسابات ضرورة التقيد باملقتضيات القانونية اجلاري بها العمل في هذا
الباب وخاصة مقتضيات املادة  69من القانون رقم  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي.

ثانيا .تدبير املوارد البشرية
1 .1عدم احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية املتعلق بالتعويض عن األشغال الشاقة وامللوثة.
يستفيد موظفو وأعوان اجلماعات احمللية وهيآتها ،مبقتضى املرسوم رقم  2.86.349املؤرخ في  02دجنبر  ،1986من التعويض
عن األعمال الشاقة أو امللوثة التي يقومون بها وألجل ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم  1732.07املؤرخ في  18سبتمبر
 2007بتحديد إجراءات صرف التعويض عن األعمال الشاقة و امللوثة التي ينجزها بعض املوظفني واألعوان العاملني
باجلماعات احمللية وهيئاتها؛ حيث نص في مادته الثالثة على أن يتم صرف هذا التعويض مبقتضى أمر بالدفع لآلمر
بالصرف ،وأن يأخذ هذا القرار بعد التأكد من ممارسة هذه األعمال بناءا على شهادة يسلمها الرئيس املباشر للموظف
أو العون مؤشر عليها الكاتب العام للجماعة .غير أنه تبني ،من خالل ما صرح به رئيس مصلحة املوظفني ،أن اجلماعة ال
تعمل على إعداد هذه الشواهد.
لذا فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باحلرص على احترام مسطرة منح التعويض عن األعمال الشاقة أو
امللوثة.

2 .2عدم تخصيص اعتمادات للتكوين املستمر
لقد تبني ،في العديد من احلاالت ،عدم وجود تطابق بني نوعية التكوين والدبلومات احملصل عليها من جهة ،واملهام املوكولة
للموظفني من جهة أخرى .فعلى سبيل املثال ،جند أن رئيسة مصلحة احلسابات وامليزانية حاصلة على دبلوم تقني في
الكتابة واملكتبيات ،وأن وكيل املداخيل خضع لتكوين في ميدان احلالة املدنية .وهو ما يجعل احلاجة إلى التكوين املستمر
(أو إعادة التكوين) يبقى ضروريا ألجل تنمية وتطوير قدرات وكفاءات املوظفني وتقوية ممارستهم امليدانية ،وذلك ،بالنظر
إلى التغيرات السريعة واملتواترة التي يعرفها ميدان التدبير اإلداري في اجملال القانوني والتنظيمي وكذلك في مجال
استعمال التقنيات والتكنولوجيات احلديثة .إال أنه لوحظ أن اجلماعة لم تول عناية كبيرة للموضوع ولم يسبق لها أن
خصصت اعتمادات للتكوين املستمر وخاصة خالل الفترة املمتدة بني  2008و. 2012
وفي هذا اإلطار ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة ايالء عناية أكبر للتكوين املستمر ملوظفي اجلماعة ملا له
من دور في تنمية وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.

ثالثا .تدبير مداخيل اجلماعة واملوارد املالية للجماعة
يعرف تدبير مداخيل اجلماعة عدة مالحظات ميكن تلخيص أهمها كما يلي:

 .1بخصوص الرسم على محال بيع املشروبات
ال تقوم اجلماعة باحترام املقتضيات املنصوص عليها في القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية واملتعلقة مبسطرة
التصريح بالتأسيس واإلقرار باملداخيل وأداء الرسم على محال بيع املشروبات؛ ويتجلى ذلك في ما يلي:
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— —عدم تطبيق الغرامات واجلزاءات عن األداء املتأخر املنصوص عليها في املادة  146من القانون  47.06سالف الذكر .مع
العلم أنه تبني ،من خالل دراسة ملفات امللزمني ،أن جميع املؤسسات التي متارس نشاط بيع املشروبات فوق تراب
اجلماعة لم تقم بالتصريح بالتأسيس؛
— —استخالص هذا الرسم برسم كل سنة وعلى أساس اإلقرار باملداخيل احملققة خالل السنة املنصرمة .وهو ما يخالف
مقتضيات املادة  67من القانون رقم  47.06املشار إليه أعاله ،والتي تنص على أن يتم أداء الرسم تلقائيا كل ربع
سنة قبل انصرام الشهر املوالي لربع السنة؛
— —عدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية املنصوص عليها في املادة  158من القانون  .47.06وكذا عدم
تكفل القابض اجلماعي باملداخيل املعنية ،مما ميكن أن ينتج عنه تقادم هذه األخيرة.
لذا فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام املقتضيات واإلجراءات املنصوص عليها بخصوص
مستغلي محال بيع املشروبات

 .2بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يتعني على اخلاضعني للرسم على النقل العمومي للمسافرين أن يودعوا تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة
النشاط وذلك وفقا ملقتضيات املادة  87من القانون رقم  47.06سالف الذكر والتي تنص على أنه يتعني على امللزمني
أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو إقرارا بتوقيف
النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع منوذجي تعده اإلدارة .وفي حال عدم
تقدمي التصريح السالف الذكر ،تطبق الغرامات الواردة باملادة  146من القانون رقم  47.06والتي تنص على أنه يتعرض
امللزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس املذكور أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسة ( )500درهم.
غير أنه تبني من خالل تفحص ملفات امللزمني ومن خالل تصريحات مسؤولي اجلماعة أن املعنيني باألمر ال يقومون بهذه
التصريحات ،كما أن اجلماعة ال تطبق الغرامة السالفة الذكر.
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بالعمل على حث اخلاضعني للرسم على النقل العمومي للمسافرين
أن يودعوا تصريحاتهم بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط في اآلجال احملددة وإال فاجلماعة مطالبة بتطبيق
اإلجراءات القانونية اجلاري بها العمل في هذا الشأن.

رابعا .تدبير نفقات اجلماعة
أسفرت مراقبة عملية تدبير نفقات اجلماعة عن مالحظات همت الصفقات العمومية وسندات الطلب

1 .1تدبير الصفقات العمومية
أبرمت اجلماعة ،خالل الفترة املمتدة بني  2008و ،2012ثمان ( )8صفقات عمومية ،لوحظ بشأن تدبيرها ما يلي:
عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
حسب مقتضيات املادة  87من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ،فإنه يتعني على صاحب املشروع العمل قبل متم الثالثة أشهر األولى من كل سنة
مالية على أبعد تقدير ،نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة املالية املعنية وذلك على
األقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة املنصوص عليها في املادة  76من نفس املرسوم .غير أنه تبني
أن اجلماعة ال تلجأ إلى هذا اإلجراء .
عدم قيام اجلماعة بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
تبني ،من خالل تصريحات مسؤولي اجلماعة ،أن هذه األخيرة ال تلجأ إلى إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات بالنسبة
لتلك التي يفوق مبلغها مليون درهم ،علما أنها أبرمت صفقتني متعلقتني ببناء الطرق يفوق مبلغهما املبلغ السالف
الذكر؛ مما يشكل مخالفة ملقتضيات املادة  91من املرسوم رقم  2.06.388املشار إليه أعاله والتي تنص على أن «كل
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صفقة يفوق مبلغها مليون درهم ( )1.000.000,00يجب أن تكون موضوع تقرير عن االنتهاء يعده صاحب املشروع []...
ويوجه هذا التقرير إلى السلطة اخملتصة مبجرد انتهاء تنفيذ األعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة .»....
عيوب شابت مجموعة من الصفقات املتعلقة بأشغال بناء الطرق باجلماعة
أقدمت اجلماعة ،خالل املدة الفاصلة بني  2009و ،2012على بناء محاور طرقية بلغ طولها  18,60كلم.،وقد بلغت تكلفة
بناء هذه الطرق  11.094.310,58درهم ،باإلضافة إلى تكاليف مكتب املراقبة التي أجنزت عن طريق الصفقة رقم ،08/2009
والتي بلغت قيمتها  172.068,00درهم ،وكذا تكاليف مكتب الدراسات الذي تكلف بتتبع األشغال والتي مت أداءها عن
طريق سند الطلب مبلغ قدره  150.000,00درهم .كما أثار تدبير هذه الصفقات املالحظات التالية:
— —تقدمي عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص الصفقة رقم  08/2009املتعلقة مبراقبة جودة األشغال ،ومع
ذلك لم تلجأ جلنة فتح األظرفة إلى تفعيل مقتضيات املادة  40من الرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر .
— —عدم اإلشارة ضمن دفتر الشروط اخلاصة إلى تعيني شركة « »S Iلإلشراف على تتبع أشغال بناء احملاور الطرقية
السالفة الذكر ،والتي أجنزت عن طريق سند الطلب رقم  12/2011املؤرخ في  08فبراير  2011مببلغ 150.000,00
درهم ،غير أن هذا اإلجراء يتنافى مع مقتضيات املادة  3من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات
األشغال املنجزة حلساب الدولة ،والتي تنص على أنه «يعني صاحب املشروع املشرف على األشغال في دفتر الشروط
اخلاصة .ويجب أن يحدد هذا الدفتر املهام التي سيتوالها املشرف على األشغال .كل تغيير يطرأ ال حقا على تعيني
املشرف على األشغال أو على مدى مهامه يجب أن يبلغ إلى املقاول بأمر باخلدمة صادر عن صاحب املشروع».
— —إبرام سند طلب تسوية ،ويتعلق األمر بسند الطلب رقم  12/2011املؤرخ في 08فبراير  2011الذي مت مبوجبه اللجوء
إلى خدمات شركة « ،»S Iبحيث أن أشغال بناء احملاور الطرقية السالفة الذكر بدأت بتاريخ  26يناير  ،2010ومت
تسلمها مؤقتا على التوالي بتاريخ  29يوليوز و 02دجنبر  ،2010في حني أن سند الطلب مت إجنازه بتاريخ  08فبراير
 2011ومت التأشير على مقترح االلتزام بتاريخ  11أبريل  .2011الشيء الذي يتنافي مع مقتضيات الفرع الثالث من
املرسوم املتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
— —تسليم الشركة املكلفة باجناز الطريق موضوع الصفقة رقم  06/2009والصفقة رقم  07/2009رفع اليد عن
الضمان النهائي رغم أنها لم تقم بتسليم اجلماعة تصاميم جرد املنشآت املنفذة ( ، )plan de récolementمما
يتنافى مع مقتضيات املادة  16من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال.
— —عدم إخضاع الصفقة رقم  06/2009للمراقبة والتدقيق ،رغم أن مبلغها جتاوز  5.000.000,00درهم الشيء الذي
يتنافى مع مقتضيات املادة  92من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بالصفقات العمومية.
بخصوص الصفقتني املتعلقتني بأشغال بناء مقر اجلماعة
أقدمت اجلماعة ألجل بناء مقرها اجلديد على إبرام الصفقة رقم  03/2011املتعلقة باألشغال الكبرى مببلغ 626.496,00
درهم ،وكذا الصفقة رقم  01/2012املتعلقة بأشغال التكسية ومنع التسربات ( )ETANCHEITE/REVETEMENTمببلغ
 687.660,00درهم .وقد أثار تدبير هذه الصفقات املالحظات التالية:
— —تقدمي عرض منخفض بكيفية غير عادية بخصوص الصفقة رقم  ،03/2011ومع ذلك ،قبلته جلنة فتح األظرفة ،دون
أن تلجأ إلى إجناز مقرر يبني املبررات في املوضوع ،مع العلم أنها طالبت املنافس املعني بتقدمي التبريرات الالزمة .وهو
ما يتنافى ومقتضيات املادة  40من املرسوم رقم  2.06.388سالف الذكر.
— —عدم إعداد جداول املنجزات ( )les attachementsوفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من املادة  56من دفتر الشروط
اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التقيد باملقتضيات القانونية و التنظيمية اجلاري بها
العمل و املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية و خاصة املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بالصفقات العمومية ودفتر
الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة وكذا املرسوم رقم  2.09.441املتعلق
بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات احمللية و مجموعاتها
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2 .2بخصوص سندات الطلب
تقوم اجلماعة سنويا بتوزيع مواد البناء على عدة جمعيات ،دون أن تربطها بهم أية اتفاقية .وميكن أن نذكر على سبيل
املثال ،توزيع اجلماعة ،على عدة جمعيات ،خالل سنة  ،2008ملا يناهز  62,5طن من اإلسمنت ،بقيمة  80.000,00درهم ،مت
اقتناؤها بواسطة سند الطلب رقم  .44/2008وكذلك األمر بالنسبة ملادة الصباغة ،حيث حسب ما صرح به مسؤولو
اجلماعة قامت هذه األخيرة بتوزيع ما يعادل  27.499,20درهم من هذه املادة التي كانت موضوع سند طلب رقم 46/2008
على بعض املؤسسات كمستشفى «آيت ياسني» ومدرسة «كوران» ،لكن دون اإلدالء مبا يثبت اخلدمة املنجزة.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد باملقتضيات القانونية املتعلقة بالشراكة مع اجلمعيات وخاصة
مقتضيات منشور الوزير األول رقم  7/2003املؤرخ في  27يونيو .2003

خامسا :تدبير املمتلكات
1 .1عدم اجناز امللفات القانونية والتقنية
ال تتوفر اجلماعة على امللفات القانونية والتقنية اخلاصة باألمالك العقارية ،خالفا ملا هو منصوص عليه في دورية وزير
الداخلية رقم  .0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل  .1993كما ال يتوفر سجل األمالك اجلماعية على كل املعلومات
واملعطيات الالزمة.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية ألغلب أمالك اجلماعة
تتصرف اجلماعة في أغلب أمالكها عن طريق احليازة ،كما أنها لم تقم باتخاذ اإلجراءات الكافية لتسوية وضعيتها
القانونية.

3 .3عدم تتبع حالة األمالك
يالحظ قصور في تتبع احلالة املادية لألمالك مما ال ميكن اجلماعة من الوقوف على ما إذا كانت هذه األمالك في حاجة إلى
صيانة أو طالتها بعض التغييرات من طرف مستغليها

4 .4عدم سحب البقع غير املبنية وإعادة توزيعها في إطار إعادة هيكلة السوق األسبوعي
شملت عملية إعادة هيكلة السوق األسبوعي  143محال ،غير أنه لم يتم مت بناء إال  85محال فقط.وقد لوحظ أن 58
بقعة لم يتم بناؤها أو استكمال بنائها ،ومع ذلك ،لم تتدخل اجلماعة إلصالح الوضع وإمتام عملية الهيكلة ،علما أن
كناش التحمالت والشروط اخلاصة ،وكذا قرارات االستغالل جتيز سحب احملالت من املستفيدين الغير احملترمني للشروط
املنصوص عليها ومباشرة مسطرة إعادة توزيع احملالت.

5 .5غياب مقررات تخصيص األمالك
يالحظ غياب مقررات تخصيص األمالك اجلماعية املوضوعة رهن إشارة الغير ( دار الطالب ) ،بحيث ال يوجد ما يفيد أن
وضع هذه األمالك رهن إشارة املصالح املعنية قد خضع للمساطر القانونية املعمول بها في هذا الشأن؛ و ال سيما ما
يتعلق باستصدار مقررات اجمللس ،ومصادقة سلطات الوصاية عليها ،وإبرام اتفاقيات بشأن هذا التخصيص.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح هذه الوضعية واحترام مقتضيات كناش
الشروط والتحمالت املتعلق باستغالل محالت السوق األسبوعي.
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- IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي آليت مليك
(نص مقتضب)
()...

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1تقييم اإلجراءات املتخذة من طرف اجلماعة لتحقيق التنمية احمللية
بخصوص املنهجية املتبعة في إعداد مخطط التنمية
•مخطط التنمية 2016 - 2012
في سنة  2009سنة إصدار القانون  17.08املعدل للقانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي و الذي تزامن أيضا مع بداية
الفترة االنتدابية للمجلس اجلماعي  2015/2009و إعداد اخملطط التنموي و االقتصادي للجماعة  ،و أمام غياب النص
التنظيمي الذي حملت إليه املادة  36من امليثاق اجلماعي بالفقرة األولى منها (...حتدد مسطرة إعداد مخطط جماعي
للتنمية بنص تنظيمي  ، )...قام اجمللس اجلماعي أليت ميلك اجتهادا منه و سيرا على ما ذهبت إليه باقي اجلماعات
باإلقليم (اتفاقية الشراكة بني املديرية العامة للجماعات احمللية و عمالة إقليم اشتوكة أيت باها  ،و اجلماعات الترابية
التابعة لها) ،بإعداد مجموعة من االجتماعات و اللقاءات مع فعاليات النسيج اجلمعوي للمنطقة و التي أسفرت عن
تسجيل أبرز احلاجيات التنموية للساكنة و املنطقة  ،هذه األخيرة التي مت تسطيرها باخملطط الذي تكلف بإجنازه مكتب
للدراسات  ،هذا األخير الذي سيتم إشعاره بكل املالحظات التي سجلت حول اخملطط التنموي للجماعة ألخذها بعني
االعتبار في انتظار صدور القانون التنظيمي احملدد ملسطرة إعداد اخملططات التنموية للجماعات الترابية  .أما عن غياب
التركيبة املالية للمشاريع املقترحة باخملطط فالسبب يعود بالدرجة األولى إلى غياب األطر املتخصصة التي مبقدورها
ترجمة احلاجيات إلى مشاريع قابلة لالجناز .أما عن ضعف نسبة اجناز املشاريع التي جاء بها اخملطط تعزى إلى ضعف
اإلمكانيات املادية مبيزانية اجلماعة.
•إجناز مشاريع إمنائية غير مدرجة في اخملطط
املشاريع التي تفضلتم بذكرها (احملاور الطرقية – بناء دار الطالب – مشروع املاء الصالح للشرب – النوادي النسوية )..
كلها مشاريع مت إجنازها بإمكانيات اجلماعة الذاتية أو في بعض األحيان بشراكة مع فاعلني آخرين  ،و يعزى عدم إدراجها
في اخملطط التنموي للجماعة إلى كون املشاريع مت إعطاء االنطالقة فيها قبل البدء في إعداد اخملطط التنموي و كانت
احلاجة إلى هذه املشاريع ملحة للغاية يصعب معها تأجيلها إلى حني االنتهاء من إعداد مخطط التنمية للجماعة ال
سيما أن هذه املشاريع انتظرتها الساكنة لسنوات  ،و سيتم العمل بهذه املالحظة في املستقبل .
•ضعف إجناز مشروع تزويد دواوير اجلماعة باملاء الصالح للشرب
في إطار شراكة بني اجلماعة و املكتب الوطني للماء و الكهرباء –قطاع املاء -مت العمل على إجناز مشروع ربط دواوير
اجلماعة ( 95دوار) باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد يوسف بن تاشفني ،إال أن مجموعة من العراقيل واجهت تقدم
املشروع  ،و جندها إما أنها ترجع إلى الصعوبات اجلغرافية للمنطقة (أحراش – تربة صخرية – جبال  )...-أو إلى إكراهات
مالية كتأخر الساكنة في أداء مساهمتها في املشروع انتظارا منها الستكمال األشغال و تأكدها من حتقيق االستفادة
 ،أو أسباب مالية كبرى تتجلى في عدم ضبط املكتب الوطني للماء و الكهرباء لدراساته املالية حيث أنه في كل مرة يجد
نفسه بحاجة إلى دارسة أخرى بعد أن استنفذ األولى و هذا انعكس على اجلماعة و على الساكنة أيضا ماليا و معنويا
 .إال أنه رغم كل ذلك  ،فاملشروع اليوم وصل إلى مراحله األخيرة في بعض الدواوير  ،في حني مت االنتهاء من األشغال و
بداية االستفادة منه بغالبية الدواوير حيث أن ما تبقى يرجع فيه السبب إال املكتب املذكور و سيتم االنتهاء منها بنهاية
السنة احلالية .
•حول مشروع النوادي النسوية
عمال من اجلماعة على محاربة األمية بالوسط القروي و تشجيع التمدرس و التعليم غير النظامي و التكوين في مهن
مدرة للدخل  ،قام اجمللس اجلماعي أليت ميلك باجناز مشاريع نوادي نسوية أو عقد اتفاقيات شراكة إجنازها أو جتهيزها مع
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فاعلني جمعويني باملنطقة  .إال أنه لوحظ عدم أداء البعض منها لألهداف املسطرة لها و التي أجنزت من أجلها  ،و عند
افتحاصها مت تسجيل نوع من غياب اجلدية من طرف بعض اجلمعيات املسيرة للنوادي النسوية و عدم متابعتها للمشروع
بالتأطير و التكوين لفائدة املؤطرات و املؤطرين و االنفتاح على صيغ أخرى لتنشيطها و تنويع البرامج  ،و يتم التخطيط
اليوم لعقد شراكات مع جهات أخرى ذات االهتمام املشترك مع اجلمعيات املسيرة للنوادي و اجمللس اجلماعي إلعطاء زخم
جديد للعمل داخل النوادي النسوية و حتقيق أهدافها ،علما أن الفئات االجتماعية املستهدفة (النساء) ليس لهن رغبة
قوية أو حيز زمني للتفرغ للتعلم أو التكوين بسبب انشغالهن اليومي إما بالعمل خارج املنازل في الضيعات الفالحية
أو داخل املنازل  .إال أن هذا يشكل بحد ذاته حتديا يجب جتاوزه .

 2 .2تقييم و تنظيم و أداء هياكل اجمللس اجلماعي
فيما يتعلق باللجنة املكلفة بالتخطيط و الشؤون االقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و امليزانية و املالية
سيتم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة املقبلة لكي يتم جتاوز هذه املالحظة  ،أما فيما يخص جلنة املساواة تكافؤ
الفرص فيتم حاليا العمل على إحداثها مبقاربة تشاركية مع الفعاليات اجلمعوية باملنطقة .
•إجناز املشاريع بتعاون مع بعض اجلمعيات قبل املصادقة على اتفاقيات الشراكة  ،و كذا إبرام اتفاقية
دون املصادقة عليها
سنعمل مستقبال على جتاوز هذه املالحظة  ،ومن أجل التوضيح فقط فإن عملية إصالح وصيانة املدارس العتيقة جاءت
نتيجة للحملة التي قادتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حول إغالق املساجد واملدارس العتيقة اآليلة للسقوط
.ونظرا للمكانة التي حتظى بها املدارس العتيقة في نفوس ساكنة اجلماعة باعتبارها رمزا دينيا مقدسا تدخلت اجلماعة
على وجه االستعجال لتفادي إغالق هذه املؤسسات  .و أما باقي املالحظات فسيتم العمل على جتاوزها و تطبيق التوصيات
التي جاءت بها خصوصا مقتضيات املادة  69من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره و تتميمه بالقانون
.17.08

ثانيا .تدبير املوارد البشرية
1 .1عدم احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية املتعلق بالتعويض عن األشغال الشاقة و امللوثة
فيما يخص االستفادة من التعويض عن األعمال الشاقة أو امللوثة  ،فإن اجلماعة تعتمد على قرارات إدارية للرئيس املباشر
يخول مبوجبها للموظف أو املعني باألمر االستفادة من هذه التعويضات عوض الشهادة سالفة الذكر  ،زيادة على ذلك،
يتم اعتماد قرار آخر يوقعه الرئيس أو من ينوب عنه { املفوض له التسيير املالي للموظفني} والكاتب العام للجماعة في
بداية كل سنة  ،وإعداد الئحة املستفيدين يتم اإلشارة فيها لألشخاص الذين سوف يتم تعويضهم بغض النظر عن
الالئحة التي يتم إرفاقها مبيزانية اجلماعة ،و نحيطكم علما أن املصالح املالية للقباضة احمللية لم يسبق لها أن أثارت
انتباهنا إلى ضرورة إعمال هذه الشهادة وإرفاقها بالقرارات ،وعليه سيتم العمل على إصدار هذه الشهادة طبقا للمادة
 2من قرار وزير الداخلية رقم  1732.07املؤرخ في  18سبتمبر . 2007

2 .2عدم تخصيص اعتمادات للتكوين املستمر
فيما يتعلق بهذه النقطة فقد مت العمل على تنفيذها و مت تخصيص اعتماد مالي برسم السنة املالية  2014مبيزانية
اجلماعة الترابية أيت ميلك  ،و سيتم العمل على خلق شراكات و اتفاقيات مع املتدخلني في ميدان التكوين و التكوين
املستمر عمال منا على ايالء العناية و االهتمام الكاملني للموظفني باإلدارة اجلماعية .

ثالثا .تدبير مداخيل اجلماعة و املوارد املالية للجماعة
1 .1بخصوص الرسم على محال بيع املشروبات
فيما يتعلق باملقتضيات القانونية و اإلجراءات اخلاصة مبستغلي محالت بيع املشروبات و خاصة املتعلقة منها مبسطرة
التصريح و التأسيس و اإلقرار باملداخيل و أداء الرسم على محال بيع املشروبات  ،فإنه و لتصحيح هذه الوضعية وبعد
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التوفر على مناذج اإلقرارات فان اجلماعة بصدد إحصاء جميع املستفيدين من رخص استغالل محالت بيع املشروبات منذ
سنة  2008قصد القيام مبسطرة التصحيح املنصوص عليها في القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية عن طريق
إصدار جداول و قوائم وفق مقتضيات نفس القانون السالف الذكر وكذا القانون رقم 15.97مبثابة مدونة حتصيل الديون
العمومية و باخلصوص الباب الثالث منه املتعلق بطرق التحصيل ،والتي سيتم إرسالها إلى القابض احمللي الستكمال
املسطرة القانونية  .أما بخصوص استخالص الرسم على محل بيع املشروبات مرة واحدة  ،فهذا ناجت إلى انعدام الثقافة
الضريبية لدى امللزمني من جهة باعتبارهم عنصرا مهما في إجناح املنظومة الضريبية بأكملها  ،ومن جهة أخرى ضعف
مبالغ اإلقرارات املصرح بها  .أما بخصوص الغرامات فإنه يتم تطبيقها بناء على اإلقرار السنوي مع إغفال املتعلقة منها
ببيانات األداء لكل ثالثة ( )3أشهر .وسيتم تدارك هذه الوضعية مستقبال حيث مت حصر الئحة جميع األشخاص الذين لم
يدلوا باإلقرار داخل اآلجال القانوني وسيتم توجيه اإلنذار األول لهم وفق إجراءات التحصيل اجلبري للديون العمومية وفق
املادة  39من القانون  15.97املعدل و املتمم مبوجب قانون املالية رقم  43.10لسنة  .2011وفي إطار ضبط وتتبع مداخيل
هذا الرسم سيتم إعداد سجل خاص بالتصريحات .

2 .2حول الرسم على النقل العمومي للمسافرين
وفيما يتعلق بهذا الرسم ،و عمال على تطبيق هذه املالحظة فور التوصل بها  ،فإنه للتوضيح فقط يهم حالتني مت
مراسلتهما قصد إيداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء الضريبي باجلماعة  ،و سيتم العمل على تتبع هذه
النقطة و جتاوزها .

رابعا .تدبير نفقات اجلماعة
1 .1تدبير الصفقات العمومية
•عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
فإنه سيتم العمل على نشر البرامج التوقعية للجماعة القروية في اآلجال املنصوص عليها برسم كل سنة وفق
مقتضيات املادة  87من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة كما مت تغييره
وتتميمه .
•عدم قيام اجلماعة بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
سيتم التقيد بفحوى املادة  91من املرسوم املتعلق بتجديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وذلك بإعداد تقارير مفصلة عن كل صفقة يفوق مبلغه  1.000.000,00درهم.
•عيوب شابت مجموعة من الصفقات املتعلقة بأشغال بناء الطرق باجلماعة
أثناء إجراء مسطرة إبرام الصفقة املتعلقة مبراقبة جودة أشغال بناء الطرق باجلماعة وسعيا من مصالح اجلماعة في
تسريع إخراج مشروع بناء الطرق إلى حيز الوجود قررت جلنة فتح األظرفة اعتبار العرض املقدم من طرف مختبر «»L.T
األفضل واألقل تكلفة مما حدا مبصالح سلطة الوصاية باملصادقة على الصفقة.
اعتبرت مصالح اجلماعة تتبع أشغال بناء الطرق أنها تدخل في مجال الدراسات ،االستشارية والتكوين والتي يجوز
لآلمر بالصرف إجرائها عن طريق سند طلب إذ قامت بصرف مستحقات املكتب من الفصل .04-30-10-11-10/12:كما
أن اجمللس اجلماعي تخلى عن اتفاقية املساعدة التقنية الذي تربطه باملديرية اإلقليمية للتجهيز الرتفاع نسبة أتعابها إذ
تصل كما تنص عليها إحدى بنود االتفاقية إلى  %2.75من مبلغ تكلفة األشغال أي ما يناهز  305.093,54درهم مقارنة
مع أتعاب املكتب.
ال يعتبر سند طلب رقم  2011/12سند طلب تسوية إذ أن بداية األشغال بدأت في  2010/03/01كما هو مبني باألمر
باخلدمة غير انه لم يتم دفع مستحقات املكتب إال بعد انتهاء األشغال و التأكد من وفاء املكتب بكل التزاماته اجتاه
اجلماعة.
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مت تسليم أشغال بناء الطرق مؤقتا ونهائيا بالنسبة للصفقة رقم  20097/07ومؤقتا بالنسبة للصفقة  2009/06وما
زالت اجلماعة حتتفظ بالضمانية النهاية للصفقة واملتمثلة في  % 7من املبلغ األصلي للصفقة واملقدر ب562.014,85:
درهم .وفي هذا الصدد سيتم االتصال بالشركة للقيام باملتعني.
كما سيتم العمل على إخضاع املشاريع املستقبلية للمراقبة والتدقيق وفق املادة  92من املرسوم رقم  2.06.388املتعلق
بالصفقات العمومية .
•حول الصفقتني املتعلقتني بأشغال بناء مقر اجلماعة
أثناء تنفيذ مسطرة إبرام الصفقة رقم  2011/03وخالل جلسة فتح األظرفة تبني للجنة أن العرض الذي تقدمت به
شركة « »Sيعتبر عرضا منخفضا بكيفية غير عادية مما حدا بلجنة فتح األظرفة إلى طلب استفسارات من املقاول في
املوضوع لدراستها في جلسة ثانية وانطالقا من التبريرات املقدمة اعتبرت اللجنة العرض هو األفضل حيث صادقت
عليه سلطة الوصاية .و سيتم العمل على إجناز املقرر املتعلق باملبررات من طرف جلنة فتح األظرفة .
بالنسبة إلعداد جداول األعمال سيتم العمل مبضامني الفقرة الثانية من املادة  56من دفتر الشروط العامة علما انه
بالرجوع إلى اجلدولني اخلاصني بهذه الصفقة ( جدول األعمال رقم  01وجدول األعمال النهائي) ومبقارنتها ميكن استنتاج
األشغال التامة واألشغال غير التامة ،حيث يتم التنصيص على ذلك في أوراق التمتير .

2 .2بخصوص سندات الطلب
فيما يخص هذه النقطة فإن املصالح اخملتصة باجلماعة عملت على جتاوزها و مت مراسلة كل املستفيدين لإلدالء بتقاريرهم
حول مآل املنح أو املساعدات املقدمة لهم من طرف اجلماعة  ،و عمل اجمللس اجلماعي في دورته العادية لشهر يوليوز
لسنة  2013بإدراج مجموعة من االتفاقيات اإلطار مع اجلمعيات بجدول أعماله و التي متت املصادقة عليها وأحيلت
للتنفيذ و مت مسك دفتر للتتبع خاص باملنح املقدمة للجمعيات و كذا ضبط و تتبع مساعدات اجلماعة لألغيار.

خامسا .تدبير املمتلكات
1 .1عدم إجناز امللفات القانونية و التقنية و تسوية الوضعية القانونية ألغلب أمالك اجلماعة
بالرجوع الى سجل األمالك العقارية الذي تسلمته اجلماعة القروية اليت ميلك من اجلماعة األم (اجلماعة القروية بلفاع)
بعد التقسيم اإلداري لسنة  1992جند ان اجلماعة ال تتوفر من الناحية القانونية على أي وعاء عقاري ،وأن كل ما في
األمر هو حيازة للعقار الذي يقام عليه السوق األسبوعي ،وعملت اجملالس املتعاقبة على اجناز رسم امللكية ومت فتح ملف
مطلب التحفيظ لهذا العقار في الوالية السابقة ،وقد مت إثقاله بتعرض كلي من طرف احد األغيار ،ونظرا لذلك متت
إحالة امللف على القضاء ومت النطق باحلكم ابتدائيا مع حفظ احلق في االستئناف برفض التعرض .
أما العقارات التي اقتنتها اجلماعة حديثا ويتعلق األمر ب :
العقار املتواجد بجانب إعدادية سيدي خليل والبالغ مساحته  4.000متر مربع فان مسطرة التحفيظ أخذت مجراها
بشكل طبيعي .
أما العقار الذي احتضن دار الطالب فإن تسوية وضعيته متوقفة فقط على استخراج نسخة أصلية لعقد البيع لدى
قاضي التوثيق ليتم الشروع في إجراءات مسطرة التحفيظ العقارية.وقد مت توجيه طلب في املوضوع الى السيد قاضي
الثوثيق مبركز القاضي املقيم ببيوكرى.
أما العقارات األخرى كسوق ثالتاء اداوعيسي واربعاء ايت ايلوكان والقطع األرضية التي احتضنت صهريج املاء ،و اجملزرة
اجلماعية ،فان اجلماعة قامت باجناز التصاميم احملددة ملواقعها و متت تعبئة الوثائق املطلوبة ،ومت إحالتها على اجلهات
اخملتصة قصد موافاتنا بالشواهد اإلدارية املطلوبة عند إعداد رسوم امللكية .
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 2 .2الوضعية القانونية ألمالك اجلماعة
وفيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية جلميع األمالك العقارية اجلماعية  ،فقد مت إعداد التصاميم التحديدية لهذه
العقارات كما مت تعبئة جميع الوثائق الالزمة املرفقة بها  ،و مت إحالتها على املصالح اإلقليمية اخملتصة بتاريخ  06يونيو
 2011حتت عدد  177قصد احلصول على الشواهد اإلدارية الالزمة إلعداد مرسوم امللكية .إال أن املستجد القانوني املتعلق
بدورية وزير الداخلية عدد  7415بتاريخ  28دجنبر  2012م و املتعلقة بتطبيق مقتضيات املادة  18من املرسوم الصادر
بتطبيق أحكام القانون رقم  16.03املتعلق بخطة العدالة أتى مبستجدات فيما يتعلق بالشواهد اإلدارية إلقامة الرسوم
امللكية  ،حيث أصبح من اختصاص السلطة احمللية  ،و بناءا عليه سيتم وضع هذه امللفات لدى السلطة احمللية قصد
تسليم الرسوم املطلوبة .

3 .3عدم تتبع حالة األمالك
فيما يتعلق باألمالك العقارية التي متت معاينتها فيرجع تاريخ بناءها إلى عهد احلماية ونعتبرها غير قابلة لإلصالح
نظرا لكونها تآكلت بفعل الزمن .ووعيا من اجمللس بذلك فقد انخرط في مشروع إعادة هيكلة السوق األسبوعي ،حيث
مت توزيع مجموعة من البقع األرضية على مستغلي احملالت موضوع املالحظة من أجل ترحيلهم وهدم احملالت القدمية التي
أصبحت تشكل خطرا على املستفيدين أنفسهم .وسيتم اجناز هذه العملية في اطار الشطر الثالث إلعادة هيكلة
السوق .إال أن ضعف الرواج التجاري واحلركية االقتصادية مبركز اجلماعة أخرت كثيرا هذا املشروع .

4 .4عدم سحب البقع األرضية غير املبنية وإعادة توزيعها في إطار إعادة هيكلة السوق األسبوعي
فيما يخص هذه النقطة فإن املستفيدين من القطع األرضية والذين لم يقوموا باجناز األشغال قد مت اخبارهم برسائل
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل بسحب هذه احملالت داخل األجل املنصوص عليه في كناش الشروط والتحمالت اخلاص
باعادة الهيكلة .

5 .5غياب مقررات تخصيص األمالك
أما املقررات املتخذة من طرف اجمللس واملتعلقة باقتناء العقارات فإنه يشار فيها إلى التخصيص الذي من اجله اقتنيت
.وفي انتظار وجود شخص معنوي ذو صفة ومؤهل لتوقيع اتفاقية وضع رهن اإلشارة (دار الطالب) فان اجمللس لن يتوانى
في إبرامها و التوقيع عليها حفاظا على مبدأ استمرارية هذا املرفق االجتماعي و ضمانا خلدماته .
()...
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اجلماعة القروية إمسوان
)عمالة أكادير إداوتنان(

تقع اجلماعة القروية «إمسوان» بقيادة «التامري» التابعة لعمالة «أكادير إداوتنان بجهة «سوس ماسة درعة» ،ومتتد على
مساحة  135متر مربع بساكنة تقدر بحوالي  9300نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة  ،2004موزعة ما بني املركز
وأربعة وعشرون دوارا .ويرتكز نشاط ساكنة اجلماعة على الفالحة والصيد التقليدي والسياحة.
وقد بلغت مداخيل اجلماعة ما مجموعه  14.155.561,58درهم ،في حني لم تتعد املصاريف مبلغ  8.497.508,34درهم
خالل سنة.2011

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي:

أوال .تدبير املوارد املالية للجماعة
1 .1حول سير عمل وكالة املداخيل
بخصوص وكالة املداخيل و طريقة سير عملها ،مت تسجيل املالحظات التالية:
عدم توفر وكيل املداخيل على التأمني املنصوص عليه
خالفا ملا هو منصوص عليه في الفصل الثاني من قرار تعيينه ،ال يتوفر وكيل املداخيل على عقد التأمني املتعلق مبمارسة
مهامه التي قد يترتب عنها مسؤوليته الشخصية واملالية.
ضعف تنظيم العمل وتدبير امللفات
لقد لوحظ وجود ضعف في تنظيم العمل وتدبير ملفات املداخيل من طرف وكيل املداخيل الذي عجز عن اإلدالء بأرقام
مدققة حول وضعية الضرائب والرسوم التي يتكفل باستخالصها ،باإلضافة إلى عدم معرفته وإملامه بجل النصوص
القانونية والتنظيمية املعمول بها في مجال تدبير املداخيل .كما لوحظ غياب مجموعة من السجالت احملاسبية التي
تتعلق بالسنوات املالية الفارطة ،في حني تظل السجالت القليلة املمسوكة من طرف وكيل املداخيل مخالفة ملا
هو منصوص عليه في املادة  117من املرسوم رقم  2.09.441صادر في  17من محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ،حيث ال تتضمن جميع املعلومات املتعلقة بالرسم وامللزمني
وبيانات االستحقاق واالستخالص.
قلة املوارد البشرية واملادية وتنافي في املهام
حيث تبني أن وكالة املداخيل تعاني من قلة اإلمكانات البشرية والتجهيزات املادية ،مما يؤثر سلبا على عملها وعلى
مردوديتها ،وبالتالي عدم االستغالل األمثل للموارد اجلبائية املتوفرة بنطاق اجلماعة .كما لوحظ وجود حالة التنافي
املرتبطة بعمل وكيل املداخيل الذي يتكفل في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وباستخالص الرسوم والواجبات
ومبراقبة وتتبع امللزمني.
عدم القيام مبستلزمات الرقابة اجلبائية
لقد تبني أن وكالة املداخيل ال تلجأ إلى إجراء رقابة موسمية خملتلف األشخاص واحملالت واألمالك اخلاضعة للرسوم واجلبايات
احمللية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف امللزمني.
280
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لذا ،يحث اجمللس اجلهوي للحسابات اآلمر بالصرف على إصالح االختالالت العديدة التي تشوب اشتغال وكالة
املداخيل واحلرص على تطبيق القوانني والتشريعات املتعلقة بذلك.

2 .2حول تدبير الرسوم واإلتاوات واملساهمات
بخصوص تدبير الرسوم واإلتاوات واملساهمات ،مت تسجيل املالحظات التالية:
عدم استخالص منتوج استغالل الشواطئ
رغم توفر منطقة إمسوان على شواطئ هامة ورغم أن الفصل التاسع والعشرين من القرار اجلبائي املعمول به (رقم
 2بتاريخ  15يناير  )2008يحدد واجبات منتوج استغالل الشواطئ ،إال أن اجلماعة ال تعمل على استغالل تلك الشواطئ
من أجل الرفع من مستوى مداخيلها الذاتية .فخالل الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2012لم يتم استخالص أي مبلغ
بخصوص منتوج استغالل الشواطئ.
لذا ،يحث اجمللس اجلهوي للحسابات على االستغالل األفضل للشواطئ التي تزخر بها منطقة إمسوان ،من أجل
الرفع من مستوى مواردها املالية.
تفاقم الباقي استخالصه املتعلق بالرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
من خالل املعطيات التي أدلت بها مصالح اجلماعة ،يتضح تفاقم الباقي استخالصه املتعلق بالرسم املفروض على
األراضي احلضرية غير املبنية؛ حيث بلغ ،إلى غاية  ،31/12/2012ما يناهز  3.368.715,05درهم (حسب وضعية املداخيل
التي أدلى بها الكاتب العام للجماعة فإن مبلغ الباقة استخالصه هو  410.585,25درهم) .وقد عجز وكيل املداخيل عن
اإلدالء باإلجراءات املسطرية التي قام بها من أجل حث امللزمني على تأدية ما بذمتهم.
بخصوص الرسم على استخراج مواد املقالع
حدد الفصل السابع من القرار اجلبائي سعر الرسم على استخراج مواد املقالع بتراب اجلماعة في مبلغ يتراوح بني
 6و 30درهم عن كل متر مكعب ،وقد أسفرت عملية افتحاص امللفات املتعلقة بهذا الرسم املمسوكة من طرف وكالة
املداخيل عن تسجيل املالحظات التالية:
•هزالة وتباين املداخيل وعدم تأدية الرسم بصفة منتظمة
يتبني أن املداخيل املرتبطة بالرسم على استخراج مواد املقالع جد هزيلة ومتباينة من سنة إلى أخرى ،كما أن املداخيل
احملققة تختلف كثيرا عن التقديرات التي يتم تسجيلها بامليزانية السنوية .ومن جهة أخرى تبني ،من خالل املعطيات
املتوفرة لدى اجلماعة ،أنه ال يتم تأدية الرسم على استخراج مواد املقالع بصفة منتظمة خالل كل ربع سنة كما هو
منصوص عليه في املادة  96من نفس القانون ،ومن جهة أخرى ،لوحظ أن مصالح اجلماعة ال تعمل على تفعيل دورها
الرقابي في هذا اجملال مما يشجع امللزمني على التهرب من تأدية الرسم املذكور.
•عدم التوفر على امللفات الكاملة املتعلقة مبستغلي املقالع وعدم إيداع امللزمني إلقراراتهم
يتم استخالص الرسم على استخراج مواد املقالع من طرف مصالح اجلماعة ،إال أن هذه األخيرة ال تتوفر على امللفات
الكاملة املتعلقة مبستغلي املقالع .كما أن مللزمون ال يقومون بإيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة
كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة  95من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .بحيث
أن ال تتوفر وكالة املداخيل على أي إقرار يتعلق بالفترة .2013-2008
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بالرسم على استخراج مواد
املقالع ،وخصوصا املواد  91و 95و 96من القانون رقم  47.06املشار إليه أعاله.

ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
تتوفر اجلماعة القروية «إمسوان» على عدة ممتلكات خاصة تدر عليها موارد مالية هامة ،بلغت سنة  2012ما يناهز
 727.770,12درهم أي ما يقارب  %50من املداخيل احملققة دون احتساب حصة اجلماعة من الضريبة على القيمة املضافة.
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إال أن عدم حتفيظ تلك املمتلكات وسوء تدبيرها يؤثر بشكل ملموس على املوارد احملققة .وقد أثارت مراقبة هذا احملور
املالحظات التالية:

1 .1عدم حتفيظ املمتلكات اجلماعية
جميع املمتلكات اخلاصة التي تتوفر عليها جماعة إمسوان غير محفظة ،باستثناء منزلني مخصصني كسكن وظفي،
الشيء الذي يجعل من عملية تدبير تلك املمتلكات واستخالص مواردها أمرا صعبا ،حيث تعجز مصالح اجلماعة ،عندما
يتعلق األمر بتوجيه األوامر باملداخيل إلى احملاسب أو رفع دعاوي قضائية أمام احملاكم ،عن اإلدالء بالوثائق التي تثبت متلكها
لتلك األمالك؛ وبالتالي تظل امللفات عالقة .لإلشارة فإن دورية وزير الدولة في الداخلية رقم /57م.م.ج.م .بتاريخ  21أبريل
 1998حتث اجلماعات احمللية على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل حتفيظ أمالكها.

2 .2عدم إمتام مسطرة نزع امللكية
باشرت اجلماعة مسطرة نزع امللكية من أجل احلصول على حق متلك الدكاكني املتواجدة «بأسكا» ،وذلك ،منذ سنة
 ،2005تاريخ تداول اجمللس اجلماعي في هذا الشأن ،حيث متثل هذه الدكاكني ما يقارب  % 82من مجموع املمتلكات
اخلاصة للجماعة ،إال أن تلك املسطرة لم تكتمل بعد ،رغم مرور أزيد من ثالثة عشر سنة عن بدايتها ،ورغم صدور
مرسوم نزع ملكية القطعة األرضية التي شيدت عليها الدكاكني (مرسوم رقم  2.08.422صادر في  21من رمضان 1429
( 22سبتمبر.)2008

3 .3عدم وضوح الوضعية القانونية للمحالت التجارية املتواجدة مبركز امليناء
بخصوص الوضعية القانونية للمحالت التجارية املتواجدة مبركز امليناء ( 41محال) ،أشارت مصالح اجلماعة إلى كونها
تندرج في إطار «احتالل مؤقت» ،لكن دون اإلدالء بالوثائق واملستندات التي تثبت ذلك .وحسب الكاتب العام للجماعة،
فإن األمر يتعلق مبحالت مت بناءها من طرف عمالة «أكادير إداوتنان» ومت تسليمها لفائدة جماعة «إمسوان» دون حترير أية
وثيقة في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى ،يتضح من خالل املعطيات الواردة باجلدول املتعلق ب»بيان حول املمتلكات اجلماعية» أن اجلماعة تصنف
تلك احملالت ،التي يستغلها اخلواص بناء على عقود كراء ،في خانة ملكها اخلاص ،في الوقت الذي تشير فيه تلك املعطيات
إلى أن الوضعية القانونية لتلك احملالت هي «احتالل مؤقت».
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لألمالك واحلرص على ضبط
بياناتها ومعطياتها.

4 .4بخصوص عملية كراء احملالت التجارية املتواجدة «بأسكا»
لقد أثار ملف كراء احملالت التجارية املتواجدة «بأسكا» املالحظات التالية:
عدم وضوح وضعية وطريقة استغالل بعض الدكاكني
إن وضعية وطريقة استغالل الدكاكني املرقمة من  1إلى  3غير واضحة ،حيث اتضح أنها غير مدرجة ضمن احملالت املقيدة
بالقرار اجلبائي املعمول به علما أنها كانت مقيدة بالقرار اجلبائي السابق ،في حني تشير بيانات مصالح اجلماعة إلى أنها
موضوعة رهن إشارة قيادة «التامري».
استغالل احملالت التجارية دون سند
لقد تبني أن جل احملالت التجارية يتم استغاللها من طرف اخلواص دون إبرام عقود الكراء مع اجلماعة ،مما يفتح اجملال لتنقل
حق االستغالل من شخص آلخر دون علم اجلماعة.
 هزالة السومة الكرائية وعدم القيام مبراجعتها
لوحظ أنه يتم كراء ما يقارب  % 99من احملالت التجارية بسومة كرائية شهرية تقل عن  50درهم ( % 63من احملالت بثمن
 35درهم للشهر و  % 36منها ب  50درهم للشهر) .كما لوحظ عدم جلوء اجلماعة إلى مسطرة مراجعة السومة الكرائية
عند انقضاء أجل ثالثة سنوات من االستغالل .فآخر مراجعة مت اعتمادها من طرف اجلماعة تعود إلى سنة .2001
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تفاقم مبلغ الباقي استخالصه
لقد تفاقم مبلغ الباقي استخالصه املتعلق بأكرية احملالت التجارية املتواجدة «بأسكا» ،والذي حدد من طرف مصالح
اجلماعة في مبلغ  163.181,00درهم إلى حدود  .2012/12/31وجتدر اإلشارة إلى أن بعض املستغلني لم يقوموا بتأدية ما
بذمتهم من مستحقات الكراء منذ ما يزيد عن ثمانية وعشرين ( )28سنة دون أن تتخذ اجلماعة أي إجراء في حقهم.
وعليه ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة حتسني تدبير كراء احملالت التجارية املتواجدة «بأسكا» ،والعمل
جاهدا على جتاوز االختالالت التي مت تسجيلها في هذا الشأن.

5 .5بخصوص اخمليم اجلماعي املتواجد مبركز امليناء
يتم استغالل اخمليم اجلماعي املتواجد مبركز امليناء من طرف السيد «ج.ل» بسومة كرائية شهرية قدرها  5.000,00درهم،
وذلك بناء على نتائج جلسة فتح األظرفة املتعلقة بطلب العروض املنعقدة بتاريخ  10مايو  .2007وقد مت الشروع في
استغالل هذا امللك اجلماعي ابتداء من فاحت دجنبر  2007ملدة عشر ( )10سنوات جتدد تلقائيا .وفي هذا الصدد مت تسجيل
املالحظات التالية:
عدم التنصيص على الضمانة املالية ومآل املشاريع املنجزة باخمليم اجلماعي
لم يتم تضمني عقد الكراء ودفتر التحمالت اخلاص بكراء اخمليم املقتضيات التي تلزم املستغل بأداء ضمانة مالية محددة
تضمن للجماعة إجناز البرنامج االستثماري امللتزم به؛ ومن جهة أخرى ،لم يتم التنصيص ،أيضا ،على مقتضيات تنص
على مآل املشاريع املنجزة باخمليم اجلماعي بعد انتهاء فترة الكراء أو في حالة فسخ العقد ،خاصة أن األمر يتعلق بإجناز
استثمار مهم من طرف شخص ذاتي على أرضية عقار في ملكية اجلماعة.
عدم وفاء املستغل بالتزاماته وعدم تفعيل املقتضيات التعاقدية
لقد تبني أن املستغل لم يف بااللتزام املنصوص عليه في الفصل السادس من عقد الكراء ،والذي يتعلق بإجناز االستثمار
املنصوص عليه في وثيقة التعهد .ويعتبر هذا االستثمار مكونا أساسيا للعرض التقني املقبول من طرف جلنة طلب
العروض ،والذي يهدف إلى تأهيل اخمليم عن طريق استثمار مالي بقيمة  3.500.000,00درهم ،وذلك حسب البرنامج
واملكونات والتصاميم املدرجة بالعرض التقني املقبول من طرف جلنة طلب العروض.
كما لم تقم اجلماعة بتفعيل مقتضيات الفصل احلادي عشر من عقد الكراء من أجل إلزام املستغل إلجناز البرنامج
االستثماري امللتزم به أو فسخ العقد وحجز الضمانة املودعة من قبل املكتري.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يذكر بأن مسؤولية اآلمر بالصرف تفرض عليه احلرص على تطبيق بنود العقد.

6 .6حول تدبير املمتلكات املنقولة
من خالل تفحص «سجل» املمتلكات املنقولة املدلى به من طرف الكاتب العام للجماعة ،واعتمادا على نتائج املعاينات
امليدانية للمخزن اجلماعي وخملتلف املكاتب واملنشآت اجلماعية ،تبني أن هناك نقائص في طريقة مسك السجل وتتبع
حركية املمتلكات املنقولة ،نذكر منها على اخلصوص:
عدم ضبط املشرف على اخملزن اجلماعي لقواعد تدبير هذا املرفق
يتم اإلشراف على اخملزن من طرف أحد أعوان اجلماعة الذي يقوم في نفس الوقت مبهام أخرى ،والذي تنقصه املعرفة
واخلبرة في تدبير هذا املرفق اجلماعي الهام ،و كذا ضوابط عمليات االستالم والتخزين والتوزيع باإلضافة إلى عدم مسك
السجالت والوثائق والوضعيات التي حتدد حركية املواد واألدوات والتجهيزات.
عدم مسك وتدبير «سجل» املمتلكات املنقولة بشكل صحيح
حيث تبني أن «سجل» املمتلكات املنقولة املدلى به من طرف الكاتب العام للجماعة عبارة عن وضعية لبيانات مسجلة
على احلاسوب؛ إذ ال تتضمن أي توقيع أو خامت خاص باجلماعة كما أنها قابلة للتغيير في أية حلظة .كما أنه ال تتم اإلشارة
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في «السجل» إلى املصلحة أو املكتب الذي يتواجد به األثاث واألدوات ،باإلضافة إلى كون بعضها ال يتضمن أرقام اجلرد ،مما
يصعب معه التأكد من تواجدها وضبط حركيتها.
ومن جهة أخرى ،لوحظ أنه يتم إخراج األشياء املتالشية أو املفقودة من «السجل» دون وضع محاضر التالشي أو الضياع،
الشيء الذي يثير الشكوك حول املآل احلقيقي لتلك املفقودات.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يحث اآلمر بالصرف على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل إصالح االختالالت
العديدة التي تعرفها عملية تدبير املمتلكات املنقولة ،وسن نظام حملاسبة املواد من أجل ضبط وترشيد التوريدات.

رابعا .التعمير وتدبير اجملال
من خالل افتحاص امللفات املتعلقة بهذا امليدان مت تسجيل املالحظات التالية:

1 .1حول وثائق التعمير املعتمدة
يتم تدبير مجال التعمير داخل نطاق اجلماعة القروية «إمسوان» اعتمادا على وثائق التعمير تثير عددا من املالحظات
نلخصها كاآلتي:
عدم حتيني تصميم التنمية ونهاية صالحية تصاميم التنطيق
لم يتم حتيني تصميم التنمية إلمسوان رغم انتهاء مدة صالحيته منذ  03أغسطس  ،2010مما يعني أن اجلماعة تعيش
فراغا قانونيا في مجال تدبير التعمير منذ ذلك التاريخ .كما أن كل تصاميم التنطيق اخلاصة باجلماعة أشرفت على
نهاية صالحيتها بحلول تاريخ  29أغسطس  ،2013بعد مرور عامني على نشرها باجلريدة الرسمية بتاريخ  29أغسطس
 ،2011وذلك ،طبقا ملا تنص على املادة  17من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير؛ إال أن مصالح اجلماعة لم تعمد ،بعد،
إلى إجناز الوثائق البديلة تفاديا ألي فراغ قانوني في هذا الشأن.
عدم إجناز املرافق أو التجهيزات الواردة في تصميم التنمية
يتضمن تصميم التنمية إلمسوان مشاريع إلجناز مجموعة من التجهيزات واملرافق العمومية ،إال أن اجلماعة لم تنجز أي
مرفق أو جتهيز من التجهيزات الواردة في التصميم املذكور ،كما أنها لم تتخذ الترتيبات األولية الالزمة لتسهيل إجناز
بعض منها ،كاقتناء العقارات الضرورية لذلك.
لذلك ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بإعداد وحتيني وثائق التعمير قبل نهاية صالحيتها ،وذلك لتفادي
الفراغ الذي قد ينتج عن أية مماطلة في هذا الشأن.

2 .2حول تطبيق واحترام القوانني واألنظمة املؤطرة لتدبير ملفات التعمير
عدم احترام بعض اإلجراءات املسطرية املتعلقة برخص البناء
لوحظ أن اجلماعة ال تعمل على منح مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح وصال مقابل تسلم امللف  ،كما أنه ال يتم
تضمني هذه الطلبات بالسجالت املمسوكة من طرف املصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط؛ مما ال يتماشى
مع مقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد  1500/2000بتاريخ  6أكتوبر
 2000املتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات.
كما تبني أن جميع امللفات املتعلقة برخص البناء واملمسوكة من طرف املصلحة التقنية ال تتضمن نسخا من وصوالت
تفيد بأداء الرسم املفروض على عمليات البناء ،والرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض
ترتبط بالبناء ،وكذا الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية إن اقتضى احلال .مما يفيد أن املسطرة املتبعة من طرف
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مصالح اجلماعة ال متكن من التأكد من تأدية جميع الرسوم الالزمة من طرف املعنيني باألمر قبل منحهم رخصة البناء
أو اإلصالح.
عدم معاينة بداية أشغال البناء بالورش املرخص له
ال تعمد املصلحة التقنية ،إلى معاينة بداية أشغال البناء بالورش املرخص له وحترير محضر بشأن ذلك .علما أن املادة
الرابعة من قرارات رخص البناء املمنوحة من طرف اجلماعة تنص على أنه « يتعني على املرخص له قبل بداية أشغال
البناء دعوة املصلحة التقنية باجلماعة حلضور عملية وضع املشروع والتحقق من األنصاب األصلية للبقعة بعني املكان».
عدم معاينة البنايات موضوع رخص اإلصالح
خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  ،2012منحت اجلماعة ما يقارب  57رخصة إصالح دون أن تعمد مصاحلها اخملتصة
إلى معاينة البنايات واملساكن املعنية بطلب الرخص حتى تتأكد من حقيقة اإلصالحات املبينة في الطلب .ومن جهة
أخرى ،ال تتضمن جميع امللفات املتعلقة برخص اإلصالح والترميم ما يفيد أداء املعنيني باألمر للمبلغ احملدد في  400درهم
املنصوص عليه في الفصل الثاني من القرار اجلبائي املعتمد.
عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق اخملالفني ألحكام التعمير
خالل الفترة املمتدة من  2009إلى  ،2012سجل األعوان اجلماعيون املكلفون مبراقبة البناء  101محضر مخالفة مت على
إثرها إحالة  63مخالفة على القضاء .في حني لم يتخذ رئيس اجمللس اجلماعي أي إجراء بخصوص  38ملفا من امللفات
موضوع اخملالفات
يحث اجمللس اجلهوي للحسابات مصالح اآلمر بالصرف على تطبيق مجمل القوانني واألنظمة املتعلقة مبجال
التعمير.

خامسا .تدبير النفقات اجلماعية
لقد سجلت مراقبة نفقات اجلماعة ،سواء ما يتعلق منها بالنفقات التي متت بواسطة سندات الطلب أو تلك التي متت
في إطار الصفقات العمومية ،املالحظات التالية:

1 .1بخصوص النفقات بواسطة سندات الطلب
حتمل اجلماعة لنفقات ال تدخل ضمن اختصاصاتها
لقد حتملت اجلماعة ،مبوجب احلوالة رقم  166بتاريخ  12ماي  ،2012مصاريف صيانة شبكة املاء الصالح للشرب ،علما
أن تدبير هذه الشبكة أصبح من اختصاص املكتب الوطني للماء الصالح للشرب في منطقتي «أسكا» ومركز امليناء
بعد التوقيع على االتفاقيتني رقم  1بتاريخ أبريل  2010ورقم  3بتاريخ  ،2010/02/25حيث تنص مقتضيات الفصل األول
من االتفاقية األخيرة على أن «هذه االتفاقية تهدف إلى حتديد الشروط التي مت مبوجبها إسناد مهمة تسيير شبكة تزويد
النافورات العمومية باملاء الشروب املتواجدة بالدواوير واملراكز التابعة جلماعة «إمسوان» وكذا اإلشراف على تأطير وإمداد
املساعدة التقنية ملن عهد له بتسييرها».
عدم القيام بفصل املهام بخصوص عملية اقتناء التوريدات
يتكفل رئيس اجمللس اجلماعي شخصيا باقتناء وتسلم وتخزين مجموعة من التوريدات ،منها قطع الغيار املتعلقة
بالسيارات واآلليات ولوازم املكتب ،ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات ،دون أن يتم وضعها باخملزن اجلماعي وإخضاعها
للضوابط املعمول بها في مجالي التخزين والتوزيع .كما يقوم ،كذلك ،باإلشهاد شخصيا على صحة اخلدمة املنجزة
املتعلقة ببعض التوريدات أو اإلصالحات.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اآلمر بالصرف باحلرص على إشراك املصالح اخملتصة من أجل استالم التوريدات
واملقتنيات ،وكذا ،اإلشهاد على صحة اخلدمة املنجزة املتعلقة بها.
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املبالغة في األثمان
ال تعمل مصالح اجلماعة على التأكد من األثمان التي يقترحها املمونون ومنجزي األشغال في مقايسات األثمان ()devis
ومقارنتها مع األثمنة املعمول بها سابقا ،مما ينتج عنه ارتفاع كلفة اإلجناز أو االقتناء .وقد ثبت من خالل معاينة محتوى
سندات الطلب رقم  34و 35و  36و 37الصادرة خالل السنة املالية  2012مببلغ إجمالي قدره  65.000,00درهم اختالف كبير
بني األثمنة املطبقة من أجل إجناز أشغال من نفس النوع .حيث تراوح ثمن اخلدمة عن كل متر مربع ما بني  2.940,00درهم
بالنسبة لسندي الطلب رقم  34و ،37ومبلغ  9.040,00درهم بالنسبة لسند الطلب رقم .35
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يحث مصالح اجلماعة على احترام مبادئ املنافسة والعمل على تطبيق
األثمان املعمول بها.

2 .2بخصوص تنفيذ صفقات األشغال
من خالل تفحص مختلف الوثائق وامللفات املرتبطة بصفقات األشغال املبرمة من طرف اجلماعة مت الوقوف على مجموعة
من االختالالت والنقائص التي شابت عملية تنفيذ هذه الصفقات ،تتلخص في ما يلي:
عدم اعتماد مساطر ووسائل املراقبة الداخلية املنصوص عليها
حيث ال يتم مسك بعض السجالت والوثائق املنصوص عليها في املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية ،والتي متكن
من املراقبة الداخلية ملساطر وإجراءات طلبات العروض .ويتعلق األمر مبسك سجل إيداع املتنافسني لعروضهم وختم
وترقيم العروض )املادة  30من املرسوم املذكور) ،و مسك سجل لتسجيل األوامر باخلدمة )املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية
العامة).
لهذا ،فإن اجمللس اجلهوي يحث مصالح اجلماعة على ضرورة مسك السجالت املتعلقة بالصفقات العمومية،
خاصة سجل إيداع املتنافسني لعروضهم و ختم وترقيم العروض ،ومسك سجل لتسجيل األوامر باخلدمة.
بخصوص الصفقة رقم 03/12
تتعلق هذه الصفقة ببناء مرأب لسيارات وآليات اجلماعة من طرف شركة « »Eالتي حازت على الصفقة مببلغ 107.580,00
درهم .إال أن تدبير هذه الصفقة عرف بعض املالحظات نوردها كاآلتي:
— —عدم جلوء اجلماعة إلى مهندس معماري وإلى مكتب الدراسات من أجل إعداد التصاميم الالزمة إلجناز البناء ،علما
أن هذا النوع من البناء (مرأب) يتطلب احترام مواصفات جد دقيقة في مجالي الصالبة والسالمة.
— —عدم إخضاع ملف بناء املرأب للجنة املعنية بإبداء الرأي حول ملفات البناء ،مما يخالف املقتضيات املنصوص عليها
في القانون رقم  90-12املتعلق بالتعمير.
— —إلى حدود تاريخ  ،2013/05/06أي على بعد عشرة أيام من التاريخ احملدد إلمتام األشغال ،لم تشرع املقاولة احلاصلة
على الصفقة في إجناز الشغال املتعلقة بها رغم توصلها باألمر بالشروع في األشغال بتاريخ  ،2013/02/16الشيء
الذي يفند احتمال عدم الوفاء بالتزاماتها
بخصوص الصفقة رقم 08/12
•عدم صحة التنزيل املالي
حسب البند األول من كناش الشروط اخلاصة ،فإن هذه الصفقة تتعلق بصيانة شبكة املاء الصالح للشرب بجماعة
«إمسوان»؛ وقد عهد بتنفيذها إلى شركة « »C.Aالتي حازت على الصفقة مببلغ  933.582,00درهم .إال أن البيانات
املضمنة بكشف احلساب األول واألخير توضح أن األمر يتعلق باقتناء توريدات وليس بإجناز أشغال الصيانة ،وبالتالي ،يكون
قد مت اعتماد تنزيل مالي غير صحيح بخصوص هذه الصفقة.
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•حتمل اجلماعة لنفقات ال تدخل ضمن اختصاصاتها
لقد حتملت اجلماعة النفقة املتعلقة بالصفقة املذكورة دون سند قانوني ،علما أن تدبير وصيانة شبكة املاء الصالح
للشرب أصبح من التحمالت املعهودة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في منطقتي «أسكا» ومركز امليناء بعد
التوقيع على االتفاقيتني رقم  1بتاريخ أبريل  2010ورقم  3بتاريخ .2010/02/25
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي يحث مصالح اجلماعة على ضرورة احترام القوانني واألنظمة املتعلقة بإجناز وتتبع الصفقات
العمومية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي إلمسوان
(نص مقتضب)

أوال .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1حول سير عمل وكالة املداخيل
ميكن توضيح أن بعض االختالالت الواردة في مذكرة مالحظات بخصوص اشتغال وكالة املداخيل هي راجعة إلى ضعف
التأطير ( موضوع رسالتي عدد  393بتاريخ  14يونيو  2013املوجهة للسلطة الوصاية اخملتصة لطلب فتح مناصب مالية
لسد اخلصاص).

 2 .2تدبير الرسوم واإلتاوات واملساهمات
عدم استخالص منتوج استغالل الشواطئ
ميكن تفسير عدم تسجيل أي مدخول بهذا الفصل بعدم ممارسة أي نشاط جتاري منذ إدراج هذا الفصل في القرار اجلبائي،
وهذا راجع إلى طبيعة شواطئ إمسوان التي تعرف بضيق مساحة الرمال الشاطئية ،إذ أنه خالل فترات املد تغمر املياه
كافة الشاطئ وال تسمح مبزاولة أنشطة جتارية أو سياحية فوقه.
تفاقم الباقي استخالصه املتعلق بالرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
إذا أخدنا بعني االعتبار ضعف التأطير ( موظف واحد)  ،إضافة إلى صعوبة الوصول إلى املعلومات املتعلقة بامللزمني لدى
املؤسسات العمومية ،فاجلماعة لم تذخر جهدا في االتصال باملؤسسات العمومية التي تتوفر على املعلومات املتعلقة
بهذه العقارات.
الرسم على استخراج مواد املقالع
بخصوص ضعف املداخيل املرتبطة بالرسم على استخراج مواد املقالع وتباينها من سنة ألخرى واختالف احملققة عن
تقديرات امليزانية :كما تعلمون فإن قاعدة وضع تقديرات املداخيل مبيزانية اجلماعة تخضع لقاعدة معدل  33شهرا أما
املداخيل احملققة مرتبطة بحجم النشاط املزاول فوق تراب اجلماعة .واملعدل خالل السنوات األربع هو  3 .375,05درهم ،أما
عدم تسجيل أي مدخول خالل سنة  2009فهو راجع لرفض مصالح اخلزينة اجلماعية باكادير استخالص الرسم في غياب
لترخيص من حوض املاء لسوس ماسة درعة وهو إجراء بدأ العمل به ابتداء من تلك السنة .ومت استخالص الرسم املتعلق
بهذه السنة في السنة املوالية  2010مما خلق تباينا في املبالغ.
( )....إن أداء الرسم مرهون باستخراج مواد املقالع أي بنشاط امللزم .

ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1بخصوص عدم حتفيظ غالبية ممتلكات اجلماعة
ميكن تفسير هذا الوضع بكون أغلب هذه املمتلكات متواجدة في موقعني هما سوق سبت اسكا و امليناء.
بالنسبة للممتلكات املتواجدة بسوق سبت اسكا :فإن اجلماعة باشرت مسطرة نزع امللكية بعد فشل كل احملاوالت
القتناء هذه األرض بالتراضي.
بالنسبة للممتلكات الواقعة بامليناء :نظام املوانئ (ملك عام) ال يسمح بعملية التحفيظ.
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2 .2عدم إمتام مسطرة نزع امللكية
صدر حكم في الدعوى املتعلقة بحيازة العقار عدد  36بتاريخ  2013/03/20عن احملكمة اإلدارية الكادير بقبول الدعوة في
حني رفضت الدعوى املتعلقة بنقل امللكية (حكم عدد  494بتاريخ  2013/05/09عن نفس احملكمة.

 3 .الوضعية القانونية للمحالت التجارية املتواجدة مبركز امليناء
إن هذه احملالت مت بنائها من طرف عمالة اكادير إداوتنان ،بطلب من اجلماعة األم (التامري) سنة  .1987ويتم استغاللها إلى
حدود اآلن .إال أن حتديد امليناء خالل سنة  2009وإعطائه صبغة ملك عمومي لم يواكبه تسوية وضعية هذه املمتلكات
اجلماعية بطلب االحتالل املؤقت .وقد باشرنا االتصال بالوكالة الوطنية للموانئ التي أسند لها مهمة تسيير امليناء.
وعلى ضوء نتائج احلوار مع وكالة املوانئ ستتم صياغة عقود استغالل احملالت ( أتاوى  )....و مالئمتها مع الوضع اجلديد .

4 .4كراء احملالت التجارية املتواجدة باسكا
— —عدم وضوح وضعية وطريقة استغالل الدكاكني املرقمة من  1إلى  : 3لقد أدرجت هذه احملالت في مشروع قرار جبائي
ملحق خالل دورته العادية لشهر أبريل املنعقدة بتاريخ  25أبريل  ،2013كما أنها تستغل كمكاتب إدارية موضوعة
رهن إشارة شيوخ اجلماعة لقضاء احلاجات اإلدارية للمواطنني.
— —غياب عقود استغالل جل احملالت التجارية :ستعمل اجلماعة على تسوية وضعية املستغلني (املسجلني بسجالت
تتبع األكرية) بعد االنتهاء من مسطرة نزع امللكية وحتفيظ األرض املقام عليها السوق.
— —هزالة السومة الكرائية لنسبة كبيرة من احملالت التجارية  :نظرا لتكفل كل مستغل ببناء احملل فوق البقعة
املكتراة له ( من طرف اجلماعة األم خالل فترة تشييد السوق) .وستتم مراجعة السومة بعد االنتهاء من مسطرة
نزع امللكية.
— —تفاقم الباقي استخالصه  :إن تفعيل مساطر حتصيل هذه الديون رهني بتسوية الوضعية العقارية لهذا املرفق.

5 .5بخصوص اخمليم اجلماعي
— —عدم وفاء املستغل بااللتزام بإجناز االستثمار املتعهد به  :بسبب طول مسطرة الترخيص للمعني باألمر بإقامة
املشروع منعه من احترام اآلجال املتعهد بها.
— —عدم تفعيل اجلماعة ملقتضيات الفصل احلادي عشر من عقد الكراء من أجل إلزام املستغل إلجناز البرنامج االستثماري
امللتزم به أو فسخ العقد وحجز الضمانة  :اعتبارا إلى كون هذا التأخير خارج عن إرادته ومرتبط باملساطر اإلدارية.

6 .6حول تدبير املمتلكات املنقولة
إن االختالالت املسجلة حول تدبير املمتلكات املنقولة راجع إلى ضعف التأطير باجلماعة ،وقد بدأنا العمل على جتاوزه

ثالثا .التعمير وتدبير اجملال
1 .1حول وثائق التعمير
عدم حتيني تصميم التنمية ونهاية صالحية تصاميم التنطيق
لقد طلبت اجلماعة من الوكالة احلضرية العمل على متديد العمل بتصميم التنمية املنتهية صالحيته (رسالتي عدد
 381بتاريخ 2013/6/6
حول تصاميم التنطيق التي أشرفت على نهاية صالحيتها  :لقد طلبت اجلماعة من الوكالة احلضرية العمل على إعداد
هذه التصاميم (رسالتي عدد  380بتاريخ 2013/6/6
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2 .2حول تطبيق واحترام القوانني واألنظمة املؤطرة لتدبير ملفات التعمير
إن املالحظات التالية متت االستجابة لها والعمل باالقتراحات الواردة حولها.
(…)

رابعا .تدبير النفقات العمومية
1 .1النفقات بواسطة سندات الطلب
حتمل اجلماعة لنفقات ال تدخل ضمن اختصاصاتها
ميكن توضيح أن النفقة موضوع احلوالة  166بتاريخ  12ماي  2012متعلقة باقتناء معدات إلقامة سقاية عمومية جديدة
بدوار تللت والتي لم تكن موضوع أي من التفويضات املذكورة في املالحظة.
عدم وجود ما يفيد إجناز اخلدمة
ميكن توضيح املالحظات حول الفرق بني عدد األلبسة املقتناة وتلك املوزعة على األعوان ( )....بكون املوظف املكلف
بالتوزيع قد أغفل تضمينها بالسجل.
عدم القيام بفصل املهام بخصوص عملية اقتناء التوريدات
إشهاد رئيس اجمللس اجلماعي شخصيا على صحة اخلدمة املنجزة املتعلقة ببعض التوريدات أو اإلصالحات التي تتطلب
رأي متخصصني في امليدان  :إن افتقار إدارة اجلماعة إلى تقني في مختلف التخصصات  ،ورفض مصالح اخلزينة اجلماعية
إشهاد وكيل املصاريف على صحة هذه اخلدمة بحكم غياب قرار وزير الداخلية في هذا املنصب يضطر رئيس اجلماعة
إلى االستعانة بخبرات موظفي اجلماعة في امليدان وباستشارات خارجية من أجل اإلشهاد شخصيا .

2 .2تنفيذ صفقات األشغال
عدم اعتماد مساطر ووسائل املراقبة الداخلية املنصوص عليها
لقد اعتمدت مصالح اجلماعة من ذي قبل على مسك جدول لكل صفقة إليداع املتنافسني لعروضهم ،وبعد إثارة هذه
املالحظة عملت املصلحة املعنية على التقيد باملطلوب.
بخصوص الصفقة رقم ( 12/08عدم صحة التنزيل املالي)
ميكن توضيح أننا ارتأينا تنزيل هذه النفقة في الفصل  30.2022.1011 :اعتبارا لكون هذا الفصل األقرب لطبيعة النفقة
حيث أن :الباب  30يتعلق مبجال الشؤون التقنية؛ الفصل  22بناء وصيانة شبكة املاء الصالح للشرب ؛ والفقرة  11تتعلق
بجلب املاء الصالح للشرب .ورغم أن الصفقة تضمنت اقتناء املعدات إال أن عملية الصيانة ستشرف عليها اجلماعة
بواسطة اليد العاملة املوسمية.
حتمل اجلماعة لنفقات ال تدخل ضمن حتمالتها
إن الشبكة املعنية بالصفقة ال تزال من اختصاص اجلماعة لألسباب التالية:
— — أن هذه الشبكة ال تعني املركزين اللذين مت تفويض تدبير مرفق توزيع املاء الصالح للشرب إلى املكتب الوطني
للماء الصالح للشرب والتي استوفت مسطرة التفويض مراحلها ومتت عملية تسليم الشبكة بناء على محضر؛
— —أن اتفاقية تفويض مرفق توزيع املاء الصالح للشرب لفائدة احتاد جمعيات املاء الصالح للشرب لم تستكمل
مسطرتها بعد ولم تسلم التجهيزات املتعلقة بها بعد.
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اجلماعة القروية آيت إكاص
)إقليم تارودانت(
أحدثت اجلماعة القروية آيت إكاص سنة  1992و تتواجد بقيادة فريجة ،بإقليم تارودانت ضمن جهة سوس ماسة درعا.
ومتتد على مساحة تقدر ب  172كلم 2و تبلغ ساكنتها  9553نسمة موزعة على  32دوار وميتد  % 75من اجملال الترابي
للجماعة على سهل سوس ،و يغلب عليها مناخ شبه جاف ،و تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األساسي باجلماعة،
وتبلغ مساحة األراضي الصاحلة للزراعة  17500هكتار.
وقد بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012مبلغ  9.621.137,90درهم في حني لم تتعد مصاريفها مبلغ 7.704.266,56
درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي :

أوال .سير اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1عدم التأشير على الهيكل التنظيمي
يتوفر اجمللس اجلماعي على هيكل تنظيمي غير موقع عليه من طرف رئيس اجمللس اجلماعي وال يحمل تأشيرة سلطة
الوصاية مما يخالف مقتضيات املادة  54من القانون رقم  78.00بتاريخ  2002/10/03املتعلق بامليثاق اجلماعي التي تنص
على «أن رئيس اجمللس اجلماعي ينظم املصالح اجلماعية بقرار يؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية».
لذا يتعني اإلسراع بإعداد القرار املنظم للمصالح اجلماعية و إحالته على سلطة الوصاية قصد التأشير.

2 .2عدم احترام النظام الداخلي للمجلس اجلماعي
يتوفر اجمللس اجلماعي على نظام داخلي متت املصادقة عليه في إحدى دوراته ،إال أنه يالحظ عدم احترام بعض مقتضياته
في ما يخص النقاط التالية:
— —عدم توجيه االستدعاء كتابة بواسطة البريد املضمون إلى كافة أعضاء اجمللس بصفة فردية مصحوبة بجدول
األعمال ،وعند االقتضاء ،بتقارير اللجان ،و ذلك طبقا للمادة  7من الفرع الثاني للباب الثاني من النظام الداخلي؛
— — عدم اجتماع أعضاء مكتب اجمللس على األقل مرتني في الشهر باستدعاء من الرئيس ،و ذلك طبقا للمادة  12من
الفرع الثاني للباب الثالث النظام الداخلي؛
— —عدم حتيني النظام الداخلي و مالءمته مع امليثاق اجلماعي عمال مبقتضيات املادة  16من الفرع األول للباب الرابع من
النظام الداخلي.
لذلك ،يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على ضرورة احترام املقتضيات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس.

3 .3عدم تفعيل جلان اجمللس اجلماعي
طبقا ملقتضيات املادة  14من امليثاق اجلماعي ،قام اجمللس اجلماعي بتشكيل جلنتني دائمتني وهما :اللجنة املكلفة
بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية ،و اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية
والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.
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وقد لوحظ أن دور اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية غير مفعل ،كما يتبني من
خالل غياب محاضر اجتماعاتها ،مما أثر سلبا على اإلعداد املسبق الجتماعات اجمللس.
و عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل هذه اللجان لكي تقوم بالدور املنوط بها
واملتمثل في دراسة القضايا وتهيئ املشاريع التي يجب أن تعرض على أنظار اجمللس اجلماعي.

4 .4عدم تفعيل االتفاقيات املبرمة
أبرمت اجلماعة سنة  2012اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز و النقل واجمللس اإلقليمي لتارودانت إلجناز أشغال تهيئة
وبناء الطرق القروية .وقد لوحظ أن هذه االتفاقية لم يتم تفعيلها منذ إبرامها ولم يتخذ اجمللس اجلماعي أي إجراء لتنفيذ
بنودها .ويرجع هذا التأخر في تنفيذ هذه االتفاقية باألساس إلى سوء واإلعداد في املرحلة األولية.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على دعوة األطراف املتعاقدة إلى تنفيذ االتفاقية املبرمة.

ثانيا .وكالة املداخيل و اجلبايات احمللية
1 .1وكالة املداخيل
غياب االحتياطات األمنية
تبني من خالل املعاينة امليدانية أن وكيل املداخيل يتقاسم نفس املكتب مع موظف آخر ال ينتمي لنفس املصلحة ،في
حني كان يتوجب ،من باب االحتياط ألمني ،تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق حلفظ األموال والقيم وكذا
مختلف الوثائق احملاسبية األخرى.
غياب مصلحة الوعاء الضريبي
لوحظ أنه وبسبب غياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي على مستوى الهيكل التنظيمي اخلاص باجلماعة القروية آيت
إكاص ،يقوم وكيل املداخيل شخصيا بهذه املهمة إضافة إلى الصالحيات األخرى.
عدم توفر الوكالة على اإلمكانيات الضرورية
تقوم وكالة املداخيل باستخالص ما مجموعه  26موردا من الرسوم والضرائب و منتوجات االستغالل ،إال أنه لوحظ افتقار
هذه الوكالة إلى اإلمكانيات املادية والبشرية التي متكنها من القيام بواجبها على أحسن وجه ،حيث ال تضم إال موظفا
واحدا مكلفا بإجناز جميع عمليات استخالص الرسوم وحتديد الوعاء الضريبي وإعداد األوامر باملداخيل .كما لوحظ ،عالوة
على ذلك ،أن مهام وكالة املداخيل أصبحت تقتصر فقط على عمليات التحصيل وال تشمل عمليات املراقبة.
عدم احترام سقف املبالغ احملتفظ بها من طرف الوكالة
ال يتم احترام سقف املبلغ الذي يسمح االحتفاظ به ( 1.000,00درهم) داخل صندوق الوكالة ،مما يخالف مقتضيات
الفصل الثاني من مقرر إحداث وكالة املداخيل .وهكذا وقف اجمللس اجلهوي للحسابات على حالة تسعة حتويالت تراوحت
مبالغها بني  3.220,20درهم و  10.465,00درهم.
غياب إجراءات قطع أجل التقادم
ال تتوفر وكالة املداخيل على ما يثبت قيامها باإلجراءات الالزمة ملنع تقادم الديون العمومية اجلماعية املتعلقة بكراء
بعض احملالت التجارية.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة املداخيل وتعزيزها
باملوارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنمية املوارد اجلماعية وكذا االلتزام باملقتضيات الواردة مبقرر إحداث
وكالة املداخيل.
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2 .2اجلبايات احمللية
الرسم املفروض على االحتالل املؤقت للملك العمومي
تتوفر اجلماعة على  234دكانا بالسوق األسبوعي ،إال أنه تبني من خالل جدول الباقي استخالصه املدلى به من طرف
مصلحة وكالة املداخيل أنه ال يتم استخالص الرسم املفروض على االحتالل املؤقت للملك العمومي من طرف مصالح
اجلماعة فيما يخص مجموعة من الدكاكني عمال مبقتضيات الفصلني  50و 51من القرار اجلبائي  ،مما أدى إلى تقادم
بعضها .و يبني اجلدول اآلتي حجم تقصير املصالح اجلماعية في حتصيل هذا الرسم انطالقا من عينة من الدكاكني :على
سبيل املثال تتراوح عدد الشهور التي لم يتم كالنسبة ل  13دكانا ما بني  110و  206شهرا ،و هو ما رفع عدد املبالغ غير
احملصلة إلى  91.000درهم على أن تتراوح بني  35و  55درهم.
الرسم املفروض على استغالل رخص سيارات األجرة
يتم استغالل سيارتني لألجرة باجلماعة ،إال أنه لوحظ توقف املصالح اجلماعية عن حتصيل هذا الرسم ابتداء من سنة
 .2007وقد مت تبرير ذلك من طرف وكيل املداخيل إلى كون صاحب الرخصة األولى قد توفى دون أن يقوم الورثة باإلدالء
بقرار التوقف وذلك طبقا للمادة  87من القانون  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .أما صاحب الرخصة الثانية،
فبالرغم من توقفه عن أداء ما بذمته من دون موجب حق ،فإن املصالح اجلماعية لم تدل مبا يفيد اتخاذ إجراء لتسوية هذه
الوضعية.
و عليه ،يجب اإلسراع باتخاذ جميع اإلجراءات القانونية لتحصيل هذين الرسمني و لقطع أمد تقادم الديون
املتعلقة بهما.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1عدم مسك السجالت احملاسبية
من خالل تفحص الوثائق املتواجدة مبصلحة احملاسبة ومن خالل تصريحات بعض املوظفني اجلماعيني ،تبني أنه ال يتم
مسك السجالت احملاسباتية املنصوص عليها في املادتني  117و 118من املرسوم  2.09.441بسن نظام محاسبة اجلماعات
احمللية و مجموعاتها.
لذلك ،يتعني على املصالح اجلماعية العمل على التقيد بالنصوص القانونية املتعلقة باحملاسبة العمومية.

2 .2تنفيذ سندات الطلب
تسهر مصلحة احملاسبة على تتبع ومراقبة جميع املراحل املرتبطة بالطلبيات العمومية املنجزة بواسطة سندات الطلب،
فهي تتكلف حصريا بتسيير االعتمادات وباإلشهاد على اخلدمة املنجزة وبعملية التسلم عوض املصالح اخملتصة .وقد
ينجم عن هذه الوضعية بعض اخملاطر احملتملة من قبيل تسلم املواد قبل االلتزام وعدم مراقبة صحة األشغال أو التوريدات
أو اخلدمات واالقتصار على عدد محدود من املتعاقدين في إطار هذه السندات.
و عليه ،يجب احترام معايير املراقبة الداخلية مبناسبة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.

3 .3عدم وضع املواد املقتناة باخملزن اجلماعي
تبني من خالل زيارة اخملزن اجلماعي ،أن بعض املواد كاالسمنت و اللوازم الكهربائية و الصباغة و اجلير ال يتم تسجيل
دخولها و تتبع استهالكها على مستوى اخملزن ،وقد برر املسؤولون عن اخملزن ذلك بأن هذه املواد تسلم مباشرة إلى اجلهات
املستفيدة.
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لذا ،يجب العمل على مسك محاسبة املواد طبقا ملقتضيات املادتني  111و  112من املرسوم رقم  2.09.441الصادر
بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام محاسبة اجلماعات احمللية و مجموعاتها.

4 .4عدم حتديد سندات الطلب ملواصفات ومحتوى األعمال املراد إجنازها
مت إجناز مجموعة من النفقات خالل السنوات املالية  2009و 2012دون أن تتضمن سندات الطلب حتديدا دقيقا لألعمال
املزمع إجنازها خالفا ملقتضيات املادة  4من املرسوم رقم  2.06.388التي تلزم صاحب املشروع من حتديد محتوى ومواصفات
األعمال بكل ما ميكن من الدقة قبل أية دعوة إلى املنافسة أو مفاوضة.
و يؤثر هذا األمر على الوثائق املثبتة التي تتم على أساسها تصفية وأداء املبالغ املستحقة (الفواتير على اخلصوص) و التي
ال تتضمن تفاصيل اخلدمات التي مت إجنازها ،و هو ما يخالف مقتضيات الفصل  53من املرسوم رقم 2.09.441:بسن نظام
حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها و الذي نص على أن عملية تصفية النفقة التي تهدف إلى التحقق من حقيقة الدين
وحصر مبلغ النفقة ال ميكن أن تتم إال بعد إثبات حقوق الدائن وعلى أن إثبات هذه احلقوق ميكن أن يكون ببيان حسابي
(وهو الفاتورة في هذه احلالة) يتضمن الكمية واملبلغ النقدي لألشياء املسلمة أو األشغال املنجزة .كما أن قرار وزير املالية
املؤرخ في  19ماي  1993احملدد لالئحة الوثائق املبررة ملداخيل ونفقات اجلماعات احمللية نص على تضمني الفواتير مجموعة
من البيانات الضرورية ككميات املنتوجات أو اخلدمات وتسميتها الدقيقة وسعر الوحدة من السلع أو املنتوجات املوردة
واخلدمات املقدمة.
لذلك يجب العمل على التقيد باملقتضيات التنظيمية املتعلقة بإبرام و تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب
فيما يتعلف بالتحديد الدقيق حملتوى األعمال املتعاقد بشأنها.

5 .5عدم مسك سجالت استهالك احملروقات
لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تقوم مبسك سجالت خاصة بتتبع استهالك احملروقات ،مما يتعذر مراقبة وتتبع هذا النوع من
العمليات ،كما لوحظ من خالل معاينة اآلليات اجلماعية أن عدادات بعضها معطلة.
لذا ،يتعني مسك سجالت تتبع استهالك احملروقات حلظيرة اآلليات اجلماعية للتمكن من ضبط الكميات
املستهلكة ،والعمل على ترشيدها.

رابعا .مسك محاسبة املواد
تعاني اجلماعة من عدة نقائص على مستوى مسك محاسبة املواد كما يتجلى ذلك من خالل املالحظات التالية :
•عدم التوفر على مخزن منظم
خالل الزيارة امليدانية لبناية اخملزن البلدي ،تبني أنه يتكون من غرفتني ومرحاضني ومرآب خاص بسيارات اجلماعة ،وتضم
إحدى الغرفتني عدة مواد تهم باخلصوص مواد التزيني وخيام ومعاول باإلضافة إلى مواد قدمية  .ولوحظ أن تخزين هذه املواد
ال يخضع ألي نظام أو معيار بحيث مت وضعها على شكل أكوام.
•غياب مكلف باخملزن
في انتظار تعيني موظف مكلف بتدبير اخملزن اجلماعي ،يسهر الكاتب العام و وكيل املداخيل على القيام بهذه املهمة؛
•تقصير في مسك سجل للمنقوالت
لوحظ أن سجل جرد املنقوالت و تتبع عمليات دخولها وخروجها من اخملزن ال يتم حتيينه باستمرار بحيث ال يتضمن هذا
السجل املواد التي مت اقتنائها خالل السنة املالية  2012من قبيل :
— —مضخة مت اقتنائها بتاريخ  3دجنبر  2012مببلغ  50.400,00درهم؛
— —سيارة إسعاف منحت للجماعة خالل سنة  2012كهبة.
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•عدم تضمن سجل اجلرد البيانات الالزمة
ال يتضمن سجل اجلرد اخلاص مبقتنيات اجلماعة مجموع البيانات الالزمة ،وال سيما منها:
— —مراجع االقتناء (سندات الطلب و الصفقات)؛
— —مراجع التسلم ( سندات التسلم)؛
— —كميات اخملرجات و كميات املدخالت؛
— —مراجع اخلروج و صفة و توقيع املسلم إليه؛
— —وجه استعمال و تخصيص املنقوالت بعد خروجها من اخملزن.
•عدم ترقيم املنقوالت املقتناة
لوحظ عدم وضع أرقام اجلرد على املنقوالت املقتناة.
و عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتوفير مخزن تتوفر فيه الشروط الضرورية و مبسك سجالت جرد
املمتلكات وفق املعايير املعمول بها في هذا الصدد.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي آليت إكاص
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي آليت إكاص بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.

296

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

اجلماعة القروية مير اللفت
)إقليم سيدي إفني(
تعتبر اجلماعة القروية «ميراللفت» إحدى اجلماعات التي أحدثت مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وهي جماعة تابعة
إلقليم سيدي إفني املوجود داخل اجملال الترابي جلهة سوس ماسة درعة .تبلغ مساحتها اإلجمالية  239كلم ،2ويبلغ عدد
سكانها  6987نسمة ،وتقطن بها  1303أسرة حسب معطيات اإلحصاء العام لسنة 2004؛ وتتوزع هذه الساكنة بني
مركز اجلماعة والدواويرالتابعة لها ،والتي يبلغ عددها  74دوار .كما تسير اجلماعة من قبل مجلس مكون من  13عضوا.
وقد عرفت مداخيل التسيير املتعلقة باجلماعة تطورا مهما ما بني سنة  2008وسنة  ،2012حيث انتقلت من 2.101.787,12
درهم سنة  2008إلى  5.973.835,77درهم سنة  .2012ويرجع هذا اإلرتفاع ،باإلضافة إلى تطور منتوج الضريبة على
القيمة املضافة (من  1.865.000,00درهم سنة  2008إلى  2.697.000,00درهم سنة  ، )2012أساسا إلى ارتفاع املوارد
الذاتية للجماعة ،خاصة بعد صدور املرسوم الذي جعل منها مركزا محددا ،بحيث إنتقلت من  236.787,12درهم سنة
 2008إلى  3.276.835,77درهم سنة .2012
و قد ساهم هذا التطور في تقليص نسبة التبعية ملنتوج الضريبة على القيمة املضافة بحيث كانت حصتها متثل
حوالي % 88,73من مجموع مداخيل اجلماعة سنة  ،2008فأصبحت متثل % 45,15سنة .2012

 I .مالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي ،وهي كاألتي:

أوال .أداء اجمللس اجلماعي في مجال احملافظة على البيئة وحمايتها
غياب مطرح عمومي منظم
بعد إغالق مطرح النفايات القدمي ،بادر اجمللس اجلماعي لدراسة هذا املشكل في العديد من دوراته ،حيث مت اجناز مجموعة
من الدرسات للبحث عن مطرح عمومي ،والتي أفضت إلى اقتراح العديد من املواقع التابعة لتراب اجلماعة .لكن اجمللس
ونظرا لقلة موارده ولصعوبة استغالل أحد املواقع املقترحة ،قرر خالل اجتماعه املنعقد في إطار الدورة اإلستثنائية
لشهر شتنبر  2011اعتماد مطرح بلدية «سيدي إفني» كمطرح بديل.
لكن يالحظ أن اجلماعة القروية «ميراللفت» تستغل مطرح بلدية «سيدي إفني» دون أن تعقد أية اتفاقية في املوضوع،
مما يجعل هذا احلل ظرفيا .فاإلتفاقية التي جتمع الطرفني ،والتي برر مسؤولو اجلماعة القروية مبوجبها استغالل املطرح
البلدي «لسيدي إفني» تهدف باألساس إلى إبراز أوجه متاثل اإلمتداد الطبيعي جغرافيا ووحدة التاريخ والثقافة وتكامل
اإلقتصاد بني اجلماعتني ،وال تتضمن أي بند يتعلق بإمكانية استغالل املطرح البلدي «لسيدي إفني» من طرف اجلماعة
القرية «ميراللفت» .لهذه األسباب فمخاطر النفايات الصلبة الزالت تهدد اجملال البيئي للجماعة .
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة العمل على إيجاد حل جذري للنفايات الصلبة تفاديا ألي خطر
بيئي ميكن أن يهدد سالمة اجملال البيئي.
تدبير عشوائي لتصريف ومعاجلة املياه العادمة
يعود اإلختصاص املتعلق بتصريف ومعاجلة املياه العادمة ومياه األمطار إلى اجمللس اجلماعي ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة
 40من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي .غير أنه يالحظ ،أن هذه املهمة يتكلف بها بعض اخلواص مقابل مبلغ
مالي يتقاضونه مباشرة من السكان؛ وهؤالء اخلواص ال تربطهم باجلماعة أية اتفاقية أو عقد ،وال يخضعون في ذلك ألية
شروط محددة في شكل دفتر للتحمالت .مما يعتبر تخليا من طرف اجلماعة عن مسؤولياتها.
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ويجب التذكير بأن أغلب أحياء مركز اجلماعة والدواوير اجملاورة له مت ربطها باملاء الصالح للشرب دون أن تنجز قنوات الصرف
الصحي ،مما أدى إلى كثرة استعمال املاء ،وبالتالي وفرة املياه العادمة التي جتمع في املثامير اخلصوصية التي يتم حفرها
بداخل املنازل أو في الشوارع واألزقة .ونظرا لتقارب هذه املثامير في الشوارع واألزقة ،فإنها أصبحت تهدد سالمة البنايات
واجملال البيئي بصفة عامة.
في ظل غياب اإلمكانيات لدى اجلماعة إلجناز شبكة الصرف الصحي وفي ظل التأخير الذي سيعرفه إجناز هذا
املشروع ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة التعجيل بإعداد كناش حتمالت خاص بإفراغ املثامير
اخلصوصية والتعاقد على أساسه مع اخلواص الذين يقومون بذلك.
عدم تفعيل القرار اجلماعي املتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة
يعد القرار اجلماعي املتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من اآلليات األساسية ملمارسة اختصاص الشرطة اإلدارية
ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالصحة والسكينة والطمأنينة للسكان .كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى صيانة
البيئة من كل املؤثرات السلبية .ويدخل إعداد هذا القرار واملصادقة عليه وتفعييله ضمن إختصاص اجمللس اجلماعي
ورئيسه ،وذلك وفقا ملقتضيات املادتني  40و 50من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي .باإلضافة إلى أن مجلس
اجلماعة صادق بتاريخ  22يوليوز  2010على مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة الذي ينص في فصله
الثالث على أنه «تلتزم اجلماعات احمللية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة واحملافظة
عليها في دائرة نفوذها الترابي».
غير أنه يالحظ بطء في تفعيل هذا القرار رغم أن اجمللس صادق عليه بتاريخ  08نونبر  2010ومتت املصادقة عليه من طرف
سلطة الوصاية بتاريخ  29يوليوز .2011
ويوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل القرار اجلماعي املتعلق بحفظ الصحة والنظافة
والبيئة ملا له من دور إيجابي في احلفاظ على الصحة والسكينة والطمأنينة للسكان واحلفاظ على اجملال البيئي
بصفة عامة.

ثانيا .تنظيم هياكل اجمللس والتدبير اإلداري للجماعة
تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه ،تتفرع عنه الوحدات اإلدارية التالية :الكتابة العامة واملصلحة
التقنية ووكالة املداخيل ووكالة املصاريف ومكتب احلالة املدنية ومكتب تصحيح اإلمضاء ومكتب شؤون املوظفني،
باالضافة إلى الكتابة اخلاصة للرئيس .كما تتوفرعلى موارد بشرية موزعة على هذه الوحدات اإلدارية .بخصوص هذا
التنظيم ميكن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1قلة املوارد البشرية العاملة بوكالة املداخيل وتداخل في اختصاصاتها
تسير وكالة مداخيل اجلماعة من طرف خمسة ( ) 5موظفني ،أربعة ( )4منهم ينتمون إلى إطار مساعد إداري ،وواحد
ينتمي إلى إطار مساعد تقني .هؤالء املوظفون ميارسون جميع االختصاصات املتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وحتصيلها
ومراقبتها .و يثير تدبير وكالة املداخيل بهذه الطريقة املالحظات التالية:
 ضعف نظام املراقبة الداخلية
إن ممارسة وكالة املداخيل لهذه االختصاصات مجتمعة يعبر عن ضعف في نظام املراقبة الداخلية وعن مستوى عالي
من اخملاطر التي تهدد مالية اجلماعة وسالمة عملياتها .فالتنظيم اجليد الذي ميكن أن يضمن سالمة العمليات هو الذي
يكمن في توزيع االختصاصات واملهام املتعلقة باملداخيل إلى ثالث وحدات إدارية منفصلة ،بحيث يتم توزيع املهام فيما
بينها على النحو التالي:
— —الوحدة اإلدارية اخملتصة بتحديد الوعاء الضريبي متارس كل ما يتعلق بعمليات اإلحصاء واستالم إقرارات امللزمني
ومراقبة محتوياتها والتصفية وإعداد األوامر بالتحصيل واستالم الشكايات وتسوية النزاعات؛
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— —الوحدة اإلدارية اخملتصة بتحصيل الرسوم متارس كل ما يتعلق مبسك الصندوق ومسك السجالت احملاسبية اخلاصة
بجميع عمليات التحصيل وتدبير مختلف القيم ووسائل االستخالص ودفع املوارد املستخلصة إلى صندوق القابض؛
— —الوحدة اإلدارية اخملتصة بالتفتيش واملراقبة متارس كل ما يتعلق مبراقبة عمليات التحصيل و عمليات اإلحصاء
وإجراء عمليات تفتيش دورية للوحدة املكلفة بالتحصيل.
قلة الكفاءات
إن مسطرة حتديد الوعاء الضريبي وحتصيل الرسوم ومراقبته وتتبعه هي مسطرة دقيقة تنظمها القوانني واألنظمة
اجلاري بها العمل وخاصة القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعت احمللية والقانون رقم  15.97املتعلق مبدونة حتصيل
الديون العمومية .واإلملام بهذه املساطر يتطلب كفاءة عالية لدى املكلفني بتدبير اجلبايات احمللية ،غير أن عكس ذلك هو
ما يالحظ باجلماعة .بحيث أن عدد املوظفني املكلفني بتدبير هذه اجلبايات ال يتجاوز خمسة ( )5ودرجتهم اإلدارية تتوزع بني
مساعد إداري ومساعد تقني ،مما يعني أن تكوينهم األصلي ال يسمح مبمارسة هذه املهام على أحسن وجه.
وفي هذا االطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة إعادة تنظيم وكالة املداخيل بهدف الفصل بني املهام،
ويتعلق األمر باملهام املرتبطة بتحديد الوعاء الضريبي ،وتلك املتعلقة بالتحصيل ،وكذا املهام املتعلقة بالتفتيش.
كما يرى كذلك ضرورة تكوين وتأهيل املوارد البشرية العاملة في هذا امليدان.

2 .2عدم توفر اجلماعة على مصلحة الشرطة اإلدارية
حددت املادة  50من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي لرئيس اجمللس اجلماعي اختصاصات مهمة مرتبطة
بالشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور؛ غير أن اجلماعة القروية
«ميراللفت» لم تعمل على إحداث مصلحة الشرطة اإلدارية رغم األهمية التي تكتسيها هذه املصلحة وخاصة بعد
صدور املرسوم الذي جعل من مركز اجلماعة مركزا محددا .وجتدر اإلشارة إلى أن مركز اجلماعة يعرف انشطة ورواجا
مهمني في ميادين التعمير والتجارة واخلدمات واملهنة الغير املنظمة .مما يؤكد على أهمية إنشاء مصلحة تتكلف
بالقيام مبهام الشرطة اإلدارية في اجملاالت املذكورة.
وفي هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على إحداث مصلحة للشرطة اإلدارية ،و ذلك
تطبيقا ملقتضيات املادة  50من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي.

ثالثا .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1منح شواهد مرتبطة بالرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية بدون أهلية قانونية
إلعفاء بعض امللزمني من أداء الرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية ،جلأ مسؤولو اجلماعة إلى تأويل غير صحيح
ملقتضيات املادة  42من القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية وخاصة الفقرة األولى منه التي تنص على أنه «تعفى مؤقتا
من الرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية األراضي التي تقع في املناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع املاء
والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف اإلدارة أو الهيئة املكلفة باجناز
واستغالل هذه الشبكات».
حيث اعتمد مسؤولو اجلماعة ،في هذا الشأن ،على وثيقة إدارية عبارة عن محضر موقع من طرف بعض موظفي اجلماعة
يشهدون من خالله على أن هذه األراضي املعنية بالرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية تقع في املناطق التي تنعدم
بها إحدى شبكات توزيع املاء والكهرباء .غير أن هذا اإلجراء يثير املالحظات التالية:
— —ال يجوز للجماعة قانونا تسليم هذا النوع من الوثائق اإلدارية؛
— —يتعني تقدمي الوثيقة التي مبوجبها يتم إعفاء املعنيني باألمر من طرف اإلدارة أو الهيئة املكلفة باجناز أو استغالل
هذه الشبكات؛
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وبهذا التأويل يكون مسؤولو اجلماعة قد حرموا جماعتهم من مداخيل مهمة وهي في أمس احلاجة إليها من أجل حتقيق
تنميتها؛ مع العلم أن جميع أحياء املركز مربوطة بشبكات توزيع املاء والكهرباء.
وفي هذا اإلطار ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد مبقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات
احمللية وخاصة املادة  42منه.

 2 .عدم إجراء اجلماعة إلحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية
وفقا ملقتضيات املادة  49من القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية فإن اجلماعة ملزمة بإجراء إحصاء شامل لألراضي
احلضرية الغير املبنية ،وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإجناز هذا اإلحصاء؛ كما أن اخلاضعني لهذا الرسم
ملزمون طبقا للمادة  47من نفس القانون بإيداع لدى مصلحة الوعاء اجلماعية قبل فاحت مارس من كل سنة إقرارا بهذه
األراضي على أو وفق مطبوع تعده اإلدارة لذلك .ويؤدى الرسم وفقا ملقتضيات املادة  46من نفس القانون لدى صندوق وكيل
املداخيل اجلماعي قبل فاحت مارس من كل سنة.
غير أن الطريقة التي تدبر بها اجلماعة هذا الرسم تخالف هذه املقتضيات ،ويتبني ذلك من خالل املالحظات التالية:
عدم القيام بإحصاء شامل لألراضي احلضرية غير املبنية
لم يسبق ملصالح اجلماعة أن أجنزت إحصاءا شامل لألراضي احلضرية الغير املبنية رغم دخول املرسوم الذي جعل من مركز
اجلماعة مركزا محددا ،والذي مبوجبه أصبح للجماعة احلق في استخالص هذا الرسم.
عدم القيام بإجراءات التحصيل اإلجباري
ال تعمل اجلماعة على إصدار أوامر لالستخالص في حالة عدم أداء امللزميني في اآلجال احملددة ،بل تنتظر ،حسب ما صرح
به وكيل املداخيل ،تقدم امللزمني لطلب شهادة إدارية أو غير ذلك لتلزمهم بأداء كل ما بذمتهم .وهذه الطريقة تعتبر
مخالفة للمسطرة املنصوص عليها ،وتشكل كذلك خطرا على حقوق اجلماعة بحيث أن هذه احلقوق ستسقط بسبب
التقادم مبجرد مرور أجل أربعة سنوات.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد مبقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية مع
العمل على إجراء إحصاء سنوي شامل جلميع لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية.

3 .3عدم إلزام اجلماعة ملؤسسات اإليواء السياحي اخلاضعة للرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية
بإيداع إقراراتها داخل اآلجال
تلزم مقتضيات املادة  74من القانون  47.06املتعلق باجلبايات احمللية مستغلي مؤسسات اإليواء السياحي بإيداع إقرارا لدى
مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاحت أبريل من كل سنة .غير أنه تبني من خالل املعاينة امليدانية أن اجلماعة القروية
«ميراللفت» ال تتوفر على اإلقرارات اخلاصة بهذه الشريحة من امللزمني.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي ،وفقا ملقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية ،بالعمل على
حث مستغلي مؤسسات اإليواء السياحي بإيداع إقراراتهم في اآلجال احملددة والقيام باملتعني في حالة اإلمتناع
أو التأخر.

4 .4عدم تفعيل املقتضيات املتعلقة مبساطر املراقبة واملنازعات الضريبية
يالحظ أنه لم يسبق للجماعة أن جلأت إلى تفعيل املقتضيات املتعلقة مبساطر املراقبة واملنازعات اخلاصة ببعض الرسوم،
وخاصة الرسم على محال بيع املشروبات والرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية ،بل تكتفي فقط مبا ورد في إقرارات
امللزمني .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املراقبة تخضع ملسطرة دقيقة حددها القانون رقم  47.06في جزئه الثاني أي من املادة
 149إلى املادة .166
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لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات وطبقا ملقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات احمللية ،يوصي بتفعيل
املقتضيات املتعلقة مبساطر املراقبة واملنازعات الضريبية.

رابعا .تدبير نفقات اجلماعة
1 .1تسلم بعض األشغال واخلدمات قبل اإللتزام
من خالل حتليل للمعطيات املتعلقة بسندات الطلب ،تبني أن بعض األشغال يتم تسلمها قبل التأشير من طرف اخلازن
املكلف باألداء على مقترح االلتزام املتعلق بها .وهو ما يعني أن األمر يتعلق بتسوية ديون سابقة بقيت في ذمة اجلماعة.
وكمثال على ذلك نسوق سندات الطلب التالية:
رقم سند الطلب

السنة املالية

موضوع سند الطلب

تاريخ اإللتزام

تاريخ التسلم

9

2009

بنايات

2009/03/03

2009/08/18

6

2011

مطفية تامكرت

2011/02/23

2011/05/12

9

2011

دراسات جيوتقنية

2011/07/13

2011/07/26

20

2011

إجناز صور من الهواء

2011/05/31

2011/08/23

18

2012

دراسة املطرح العمومي

2012/07/21

2012/12/13

22

2012

مستوصف أكندو

2012/05/08

2012/06/25

24

2012

اصالح نقط املاء

2012/05/09

2012/06/25

وفي هذا االطار يرى اجمللس اجلهوي للحسابات ضرورة التقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل
في مجال تنفيذ النفقات وخاصة مقتضيات املرسوم رقم  2.09.441املتعلق بسن نظام احملاسبة العمومية
للجماعات احمللية ومجموعتها.

خامسا .تدبير املمتلكات العقارية
1 .1عدم اجناز امللفات القانونية والتقنية
ال تتوفر اجلماعة على امللفات القانونية والتقنية اخلاصة باألمالك العقارية ،خالفا ملا هو منصوص عليه في دورية وزير
الداخلية رقم  .0218م.ع.ج.م  /م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل  .1993كما أن سجل األمالك اجلماعية ال يتوفر على كل املعلومات
واملعطيات املتعلقة بتلك األمالك.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح هذه الوضعية.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية ألغلب أمالك اجلماعة
يالحظ أن اجلماعة تتصرف في أغلب أمالكها عن طريق احليازة ،كما أنها لم تتخد االجراءات الكافية لتسوية وضعيتها
القانونية وتصفية رصيدها العقاري.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر اجلماعة «اخمليم اجلماعي لسدي محمد بن عبداهلل» ملكا عاما لها حيث مت إدراجه في سجل
ممتلكاتها العامة حتت رقم 16؛ غير أن هذا اإلجراء يبقى دون سند قانوني لكون مسطرة ضم هذا اخمليم للملك العام
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اجلماعي لم تكتمل بعد ،إذ يجب إستكمال مسطرة اإلقتناء ومباشرة مسطرة التحفيظ قبل تسجيله ضمن األمالك
العامة للجماعة.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح هذه الوضعية.

3 .3غياب مقررات تخصيص األمالك
يالحظ غياب مقررات تخصيص األمالك اجلماعية املوضوعة رهن إشارة الغير ،ويتعلق األمر بدار الطالب واملركز الصحي
«مليراللفت» .بحيث ،ال يوجد ما يفيد أن وضع هذه األمالك رهن إشارة هذه املصالح قد خضع للمساطر القانونية
املعمول بها في هذا الشأن ،وال سيما فيما يتعلق باستصدار مقررات اجمللس ومصادقة سلطات الوصاية عليها وكذا
إبرام اتفاقيات بشأن هذا التخصيص.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح هذه الوضعية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملير اللفت
(نص مقتضب)
()...

أوال .أداء اجمللس اجلماعي في مجال احملافظة على البيئة و حمايتها
()...
غياب مطرح عمومي منظم
(…)مت إجناز دراسة من طرف شركة ( ،)seguمعتمدة لدى وكالة احلوض املائي جلهة سوس ماسة درعة ،بناء على طلب
اجلماعة في هذا الباب ،و التي اقترحت ( )04مواقع تقع كلها داخل تراب جماعة ميراللفت.
(…) إال أنها تقع كلها مبناطق تتنافى و الشروط املفروضة توفرها جلعلها كمطرح بديل ،و تتجلى هذه املوانع في:
— — وجودها مبحاذاة لتجمعات سكنية قائمة ،و بالتالي ستجد اجلماعة نفسها محاصرة باحتجاجاتها من جديد.
— —قربها من األودية ،و هو ما سيكون له تأثير مباشر على اخملزون البحري و الشواطئ اجلماعية.
— — وجودها مبقربة من القنوات املائية املزودة للساكنة باملاء الصالح للشرب.
— — وجودها حتت اخلط الكهربائي ذي اجلهد العالي و املتوسط.
— —وجود غطاء نباتي متنوع.
و هي عوامل كلها تتنافى و إقامة هذا املرفق ،علما أن هذه الدوافع تأكدت خطورتها أثناء الدراسة املقدمة من طرف
اجلهات املشرفة على إجناز املطرح اإلقليمي لسيدي إفني.
و نظرا للصعوبات التي واجهتها اجلماعة في هذا الباب ،و املتمثلة أساسا في عدم العثور على موقع مناسب داخل دائرة
نفوذها ،طالبت السلطة الوصية التدخل لدى اجمللس البلدي لسيدي إفني قصد السماح للجماعة باستغالل مطرحها،
كمطرح إقليمي منتظر ،و هو ما مكن بالفعل اجلماعة من نقل نفايات املركز إلى سيدي إفني في انتظار املوافقة
النهائية من قبل السلطة املعنية جلعله مطرحا إقليميا ،دون إغفال اجملهودات التي تبذلها اجلماعة حاليا إليجاد مطرح
خاص بها ،في ظل الصعوبات التي متت اإلشارة إليها ،و على رأسها محدودية إمكانياتها املالية ،علما أن التدبير املعمول
به حاليا في هذا اجملال ،اعتمد على املكانة التي حتظى بها اجلوانب البيئية لتفادي تأثيرها السلبي على اجملال عموما ،علما
أن اإلمتداد على طول اخلط البحري للجماعة إضافة إلى التوجه السياحي الذي أخذته يجعالن من الصعوبة مبكان العثور
على موقع مناسب للمطرح البديل.
تدبير عشوائي لتصريف و معاجلة املياه العادمة
صحيح أن تصريف املياه العادمة ومياه األمطار ،يبقى من اختصاص اجلماعة بقوة القانون ،كما أن مجلسها ناقش
املوضوع بشكل مبكر وعلى مختلف األصعدة ,في دورته العادية لشهر أبريل  ،2001و الذي استنتج أن اجلماعة في ظل
إمكانياتها املالية و البشرية يستحيل عليها توفير الوسائل الضرورية ملعاجلة آثار تصريف هذه املياه ،لكون األولويات
املطروحة عليها تسبق هذا املشروع بالرغم من أهميته ،إذ الزالت اجلماعة في هذه الفترة حتتاج إلى تلبية حاجة
الساكنة احمللية في اجملاالت املتعلقة ب :توسيع اخلريطة التعليمية و تأهيل املؤسسات املوجودة وربط املداشر التابعة لها
بالشبكة الكهربائية وتزويد السكان باملاء الصالح للشربوكذا إصالح وفتح املسالك القروية لفك العزلة عن الدواوير
اجلماعية.
وهي أولويات ال ميكن جتاهل مكانتها لدى السكان ،ومن خاللهم مكونات اجمللس التي توجد أغلبيتها خارج النفوذ الترابي
للمركز ،وبالتالي فإن اجلماعة لم جتد بدا من اللجوء إلى بعض اخلواص حلل إشكالية سحب املياه العادمة من املطامير
اخلصوصية كحل مؤقت يستجيب للمتطلبات امللحة التي لم تطرح في البداية بشكل قوي ،فكان الترخيص ألحد
اخلواص هو احلل املناسب في ذلك الوقت ،إلى جانب جلب الشاحنة اخلاصة بذلك عند االقتضاء ،واملتوفرة إما لدى بلدية
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تيزنيت أو بلدية سيدي إفني للقيام باملتعني ومساعدة الساكنة احمللية ،علما أن اجلماعة قروية ،ولم يتأهل مركزها إلى
مستوى مركز محدد إال سنة  ،2009والذي دخل حيز التنفيذ أواخر سنة )...( ،2010
()...
عدم تفعيل القرار اجلماعي املتعلق بحفظ الصحة و النظافة و البيئة
صحيح أن اجمللس صادق على قرار جماعي عدد 37 :بتاريخ 20:يوليوز  ،2011يتعلق بحفظ الصحة العمومية والنظافة
و البيئة ،أثناء دورته العادية لشهر أكتوبر  ،2010مستحضرا األهداف التي يرمي إليها هذا القرار ،وهي صيانة البيئة
و احملافظة على جمال العمران وكمال نسيجه داخل املركز واألحياء التابعة له ،إلى جانب العناية بأزقته وشوارعه
وساحاته ،وإخالئها من مختلف النفايات ،ومن مت ضمان صفاء أرجائها من كافة امللوثات ،وكذا على حتسيس السكان
بأهمية اإلنخراط في هذا البرنامج الذي يستهدف الرقي مبكانة املركز و العناية به ،ومن مت إزالة كل ما من شأنه النيل
من اجملال البيئي ،من قبيل اإلقالع عن توجيه املياه العادمة إلى الشوارع و األزقة ،وتسويق املواد الغدائية في الشوارع
والرقي مبستوى املرافق العمومية التي يلجها العموم إلى جانب التحسيس بضرورة العناية باجلانب الصحي خملتلف
العمال العاملني في مثل هذه املرافق ،وجعلهم ينخرطون بدورهم في حتسني مكانة الصحة والبيئة من حيث املظهر
اخلارجي ،كما أن تفعيل هذا القرار يجب أن تتوفر له اآلليات وعلى رأسها إحداث مكتب جماعي للصحة ،وهي آلية ليس
مبقدور اجلماعة في الظرف الراهن توفيرها ،و بالتالي فإن تنزيل مضمون هذا القرار ميكن أن يأخذ مزيدا من الوقت ،علما أن
اجلماعة تعمل على التحسيس به ،من خالل الزيارات امليدانية للجنة احمللية ( )...إلى املرافق العمومية التي تفتح أبوابها
للعموم ،ثم تفقد املواقع التي تكون مطية لشكاية عند وجودها ،علما أن التطبيق الفوري للقرار قد يولد صداما مع
السكان ،وهو ما تعمل اللجنة احمللية على تفاديه ،وحل اإلشكاليات املطروحة بشكل حبي حسب احلاالت ،مع منح مزيد
من الوقت الستيعاب أهمية القرار ومراميه ،وبالتالي فإن تنفيذ بنوده ال يجب أن يفسر بضعف نسبة اإلجناز و املراقبة،
وإمنا الغاية الكبرى هي التحسيس بالقرار والتعريف به لضمان انخراط اجلميع في اإللتزام به ،علما أن اجلماعة أعدت
برنامجا مكمال لهذه اجلوانب ،على ضوء املالحظات املسجلة مبناسبة العطلة الصيفية لهذه السنة ،و التي شهد فيها
مركز اجلماعة إقباال كبيرا من لدن الزوار و املصطافني.

ثانيا .تنظيم هياكل اجمللس و التدبير اإلداري للجماعة
عمال مبقتضيات املادة ( )54من القانون رقم 78.00 :املتعلق بامليثاق اجلماعي  ،فقد أعدت مصالح اجلماعة هيكلها
التنظيمي وفق ما يالئم تنظيم مصاحلها و أرسل إلى السيد عامل إقليم تيزنيت بواسطة إرسالية عدد 311 :ج ق م
بتاريخ 26 :يونيو  ،2009يتعلق بتنظيم مصالح اجلماعة القروية مليراللفت ،و اإلرسالية املوجه بها مديلة بالصيغة
التالية( :يوجه إلى سيادتكم بعد القيام باملتعني ،عمال مبقتضيات املادة ( 54مكررة) من امليثاق اجلماعي ،راجيا من
سيادتكم التفضل بالتأشير عليه).
إال أنه ونظرا ملصادفة هذا التوقيت ملرحلة إحداث عمالة إقليم سيدي إفني ،فإن اجلماعة لم تتوصل بالهيكل الذي يجب
أن يحمل تأشيرة السلطة الوصية ،غير أن اجلماعة عملت سنة  ،2012على إعداد هيكل تنظيمي جديد ،أرسل إلى عمالة
سيدي إفني بواسطة إرسالية عدد 770 :ج ق م بتاريخ 25 :شتنبر  2012لنفس الغاية ،واجلماعة تنتظر التأشيرة عليه،
وموافاة مصاحلها به لتجاوز ما هو حاصل حاليا.
و لكون التأخير احلاصل في هذا اجلانب مسجل على اجلماعة،التي راسلت مجددا السلطة اإلقليمية بواسطة رسالة
عدد 892:بتاريخ 18:يوليوز  ،2013ثم رسالة عدد 1148 :بتاريخ 03 :أكتوبر  ،2013في شأن طلب نسخة من القرار اجلماعي
يتعلق بتنظيم مصاحلها ،انسجاما و توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير ،و اجلماعة الزالت تنتظر إفادتها بالقرار
احلامل لتأشيرة السلطة الوصية.

1 .1قلة املوارد البشرية العاملة بوكالة املداخيل و تداخل في اختصاصاته
ضعف نظام املراقبة الداخلية
أحدثت وكالة املداخيل اجلماعية ،مبوجب قرار عدد75/2008:بتاريخ 23:مايو  ،2008أي فور دخول القانون رقم 47.06:املتعلق
باجلبايات احمللية حيز التنفيذ ،وبعد حتيني القرار اجلبائي اجلماعي ،على ضوء مستجداته ،ولم تأخذ احلجم التي هي عليه
حاليا ،إال بعد دخول املرسوم رقم  2.09.129 :صادر في 07:ربيع األول 1430ه ( 05مارس  )2009بتحديد احمليط احلضري
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ملركز ميراللفت ،تبعه حتيني القرار اجلماعي حتت رقم 03 :بتاريخ 18:فبراير  ،2010يحدد نسب و أسعار الرسوم واحلقوق
والواجبات املستحقة لفائدة اجلماعة القروية مليراللفت ،ثم وضع القرار اجلماعي رقم 21 :بتاريخ 04:أكتوبر  ،2010يتعلق
بتدبير امللك العمومي اجلماعي ،ثم دفتر التحمالت اخلاص مبنح رخص لإلستغالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي
لنصب اللوحات اإلشهارية بتاريخ 15 :نونبر  ،2010تاله قرار جماعي رقم 01 :بتاريخ 17 :يناير  ،2012يتعلق بالترخيص
باستغالل امللك العمومي إلقامة لوحات إشهارية.
وأخيرا قرار جماعي رقم 02 :بتاريخ 17 :فبراير  ،2012يتعلق بالسير واجلوالن مبركز ميراللفت.
وهي خطوات ضرورية لتوفير آليات اإلشتغال ،وجعل مهام هذه الوكالة مؤسسة على قواعد مضبوطة حماية لها من أي
إنزالق ،ومن مت التحكم في طريقة تنزيل مقتضيات املرسوم املتعلق بتحديد محيط املركز احملدد ،علما أن اجلماعة واعية
باملسؤوليات امللقاة على عاتق هذه املصلحة ،إذ راسلت السيد عامل اإلقليم بواسطة رسالة عدد 401:ج ق م بتاريخ:
 11مايو  2012حول طلب عقد اجتماع تأطيري لفائدة مصالح اجلماعة  ،في إطار تفعيل ما يتصل بالقانون رقم47.06 :
املتعلق باجلبايات احمللية ،وخاصة اجلزء املرتبط فيه باملرسوم املتعلق باملركز احملدد ،والقاضي باستخالص بعض الرسوم
بعد حتديدها ،ومت جتديد ذات الطلب بواسطة رسالة عدد 866 :ج ق م بتاريخ 30 :أكتوبر  ،2012موجه إلى السيد عامل
اإلقليم حول عقد اجتماع تأطيري لفائدة مصالح اجلماعة التي تسعى إلى ترجمة مقتضيات املرسوم اخلاص بتحديد
احمليط احلضري ملركز ميراللفت ،كل ذلك من أجل التحسيس باملسؤولية امللقاة على كاهل هذه الوكالة ،ومن مت ضرورة
مساعدة اجلماعة التي تعاني من قلة األطر املؤهلة والقادرة على مواكبة املستجدات التي يشهدها امليدان من حني
لآلخر ،في مجال تتبع تنفيذ القوانني و املراسيم التي تصدر بني فترة و أخرى في هذا الباب.
وألن االختصاصات التي متارسها هذه الوكالة متنوعة ،في ظل محدودية إمكانياتها ،فإن اجلماعة سوف تعمل على
استدراك النقص الذي يعتري هذا اجلانب ،مع اإللتزام برصد اعتمادات كافية للتأهيل والتكوين تفاديا ملا من شأنه أن
يشكل خطورة على الوكالة وعلى العاملني فيها ،وكذا املالية احمللية ،مع العمل على تعزيزها مبوظفني مؤهلني للقيام
مبا هو منوط بها في أحسن األحوال.
ضعف الكفاءات
وعيا من اجلماعة بأهمية املهام امللقاة على كاهل هذه الوكالة ،فإنها اقترحت إحداث مناصب مالية في ميزانية سنة
 ،2014كإطار متصرف مؤهل للقيام بإجناز اإلجراءات اإلدارية و املسطرية ،وفق مقتضيات القانون اجلاري به العمل لتفاذي
أي انزالق غير مرغوب فيه ،و بالتالي ابعاد األخطار التي قد تلحق املالية احمللية ،إذ أن وجود إطار كفئ يؤطر األعوان
العاملني حاليا بالوكالة ،من شأنه أن يساهم في ضمان صيرورة عمل هذه الوكالة ،مبا ينسجم و توصيات اجمللس اجلهوي
للحسابات في هذا الباب.

2 .2عدم توفر اجلماعة على مصلحة الشرطة اإلدارية
إلى حدود بداية شهر نونبر  ،2012كان عدد املوظفني التابعني مليزانية اجلماعة ال يتجاوزون  23موظفا ،وغالبيتهم
يندرجون في إطار مساعد تقني ،وبالتالي فإن إحداث هذه املصلحة في ظل هذه الظروف سوف يكون مستحيال نوعا
ما ،لكن هذا النقص يتم استدراكه من خالل تطبيق مذكرة السيد عامل اإلقليم عدد 1612 :ع تيز/ق ش ق ج7/بتاريخ:
 16فبراير  ،2000حول تبسيط مسطرة منح رخص اإلستغالل في مجال فتح احملالت التجارية ،احلرفية واخلدماتية ،ومن
مت اقتراح تشكيل جلنة محلية (…) تضطلع مبهام هذه املصلحة التي لم تستحدث بعد على مستوى اجلماعة ،عمال
مبقتضيات املادة ( )50من القانون رقم 78.00 :املتعلق بامليثاق اجلماعي ،واجلماعة واعية متام الوعي بأهمية هذه املصلحة
التي تلتزم ببحث إمكانية إحداثها فور توفر الشروط املطلوبة لذلك ،علما أن عدم إحداثها ال يعني ترك اجلماعة لهذه
املهمة التي تبقى من صميم اختصاصاتها.

ثالثا .تدبير املوارد املالية للجماعة و التسيير املالي و احملاسبي
1 .1منح شواهد مرتبطة بالرسم على األراضي احلضرية الغير املبنية بدون أهلية قانونية
فور تعديل القرار اجلبائي اجلماعي رقم 02/2008 :يحدد نسب و أسعار و الرسوم واحلقوق والواجبات املستحقة لفائدة
اجلماعة القروية مليراللفت ،بواسطة القرار رقم 03 :بتاريخ 18 :فبراير  ،2010والذي مت مبوجبه حتديد الرسم على األراضي
احلضرية غير املبنية على كل متر مربع)...( ،
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وانسجاما ومقتضيات املادة ( )42من القانون رقم 47.06 :املتعلق باجلبايات احمللية ،وأثناء مباشرة تفعيل مقتضيات
القرار اجلبائي اجلماعي ،تبني للمصالح اجلماعية وجود مناطق داخل دائرة احمليط احلضري ملركز ميراللفت ،غير مشمولة
بالتغطية بالشبكة املائية أو الكهربائية ،وبالتالي فإن هذه املناطق ميكن أن تدرج ضمن الفقرة األولى من املادة ( )42من
ذات القانون.
ولرفع هذا اللبس ،عمدت اجلماعة إلى مراسلة املكتب الوطني للكهرباء ،بواسطة رسالة عدد 1157 :ج ق م بتاريخ08 :
دجنبر  ،2010حول طلب حتديد املناطق التي تنعدم فيها الشبكة الكهربائية ،صحبة نسخة من تصميم حتديد احمليط
احلضري ملركز ميراللفت ،لهدف تسهيل مأموريتها مع مطالبتها بتحديد تلك املناطق فوق هذه اخلريطة حتمل تأشيرتها،
غير أن ذلك لم يتحقق ،ونفس الشيء بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،الذي متت مراسلته في نفس
السياق بواسطة رسالة عدد 1158 :ج ق م بتاريخ 08 :دجنبر  ،2010حول طلب حتديد املناطق التي تنعدم فيها الشبكة
املائية ،صحبة نسخة من تصميم حتديد دائرة احمليط احلضري ملركز ميراللفت.
ونظرا لعدم الرد من قبل املكتبني ،فقد عملت اجلماعة بتذكيرهما بواسطة رسالة عدد 45 :ج ق م بتاريخ 12 :يناير ،2011
بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء ،دون أن تتلقى اجلماعة أي رد منها.وبعد املراقبة التي أجنزها قضاة اجمللس اجلهوي
للحسابات بأكادير ،خالل تفقدهم ملصالح هذه اجلماعة ،خالل شهر مارس  .2013و تنفيذا للتوصية الصادرة من قبلهم،
دأبت اجلماعة إلى مطالبة كل راغب في احلصول على الوثائق املطلوبة ،بضرورة اإلدالء بالوثيقة املنصوص عليه من قبل
املصالح املعنية للمكتب الوطني للكهرباء.

2 .2عدم إجراء اجلماعة إلحصاء شامل لألراضي اخلاضعة للرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
سبقت اإلشارة إلى أن الظروف التي عمدت فيها اجلماعة إلى تنزيل مقتضيات املرسوم املتعلق بتحديد احمليط احلضري
ملركز ميراللفت ،مبا يتالئم و إمكانياتها البشرية و املالية ،إضافة إلى أن الشروع في تنفيذ مقتضياته كانت في نهاية
سنة  2010وبعد سنة  ،2011و فور حتيني و وضع القرارات التي تبرر استخالصات الرسوم والضرائب ذات الصلة باملهام
املوكولة بهذه الوكالة،
()...

 3.عدم إلزام اجلماعة ملؤسسات اإليواء السياحي اخلاضعة للرسم على اإلقامة باملؤسسات
السياحية بإيداع إقراراتها داخل اآلجال
صحيح أن هذه املالحظة وردت في توصية قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير ،و اجلماعة إلتزمت في حينه بإلزام
اجلهات املعنية للخضوع لإلجراءات املنصوص عليها في القانون اجلاري به العمل ،تنفيذا ملا ورد في التوصية املسجلة
في هذا الصدد.

4 .4عدم تفعيل املقتضيات املتعلقة مبساطر املراقبة و املنازعات الضريبية
ال شك أن اجلديد الذي خلفه دخول القانون رقم 47.06 :املتعلق باجلبايات احمللية ،والذي على أساسه متت إعادة النظر في
القرار اجلبائي سنة  ،2008إذ لم يتم هضم كل مقتضياته ،حتى باغتها صدور املرسوم املتعلق بتحديد احمليط احلضري
ملركز ميراللفت سنة ( 2009هذه املصلحة) ،والذي دخل حيز التنفيذ فور إجناز اإلجراءات اإلدارية و القانونية الالزمة،
وعلى ضوئها مت حتيني القرار اجلبائي اجلماعي ،من أجل إدراج رسوم أخرى  ،وهو ما سيفرض مزيدا من الوقت الستيعاب
مقتضياته ،ناهيك عن احلاجة امللحة إلى أطر مؤهلة للسهر على التطبيق السليم ملقتضيات تلك القوانني و القرارات
املؤسسة عليها ،وبالتالي فإن املراقبة و تصفية النزاعات أمران ليسا بالسهل إتيانهما ،إذ يحتاجان إلى وسائل و أدوات،
سوف تعمل اجلماعة على بحث الطرق املوصلة إلى تنفيذ هذه التوصية الحقا ،صيانة حلقوقها ،وضمانا لسالمة تدبيرها.

رابعا .تدبير نفقات اجلماعة
1 .1تسلم بعض األشغال و اخلدمات قبل االلتزام
(…) تتعهد اجلماعة باحترام اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في هذا الباب.
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خامسا .تدبير املمتلكات العقارية
1 .1عدم اجناز امللفات القانونية و التقنية
إن املمتلكات العقارية والتابعة لهذه اجلماعة ،أتتها من جماعتي األم(جماعة تيوغزة و جماعة أربعاء الساحل) إبان
التقسيم اإلداري لسنة  ،1992بواسطة قوائم حتمل نوعية العقار ،وموقعه ،مساحته ،استعماله احلالي ،نوع سند
امللكية املتوفر لدى اجلماعة ،املالكني احملتملني ،و هل العقار موضوع نزاع قضائي؟ مراحله ،ثم هل العقار من أمالك
اجلماعة العامة؟ أم اخلاصة؟
كما عملت اجلماعة الحقا بوضع تصميم حتديدي لكل عقار يوضح وضعيته التقنية.
وألن الرصيد العقاري يشكل لدى اجلماعة ،قاعدة أساسية ميكن اعتمادها في مجال اإلستثمار مبا هو أفيد للتنمية
احمللية ،وألن ذلك لن يتأتى لها إال بتسوية وضعيتها ،فقد قدمت سنة  1995بواسطة رسالة عدد 594:ج ق م بتاريخ25 :
أكتوبر ،1995رسالة إلى السيد العامل حول طلب احلصول على شهادة إدارية من أجل إقامة رسم امللكية ،إلخراج تلك
املمتلكات من مرحلة احليازة إلى مرحلة التملك ،دون نيل املراد ،لتعمد اجلماعة سنة  2000إلى استدعاء مجموعة من
أبناء املنطقة ال يقل عددهم عن اثني عشر ( )12شاهدا لفائدة كل ملك مدرج في سجل ممتلكات اجلماعة ،مع تصحيح
إمضائهم ،يشهدون مبوجبه بكونها املتصرفة فيه ،فكان ذلك بتاريخ 27 :يونيو  ،2000إضافة إلى أن تسوية وضعية هذه
املمتلكات يتطلب رصد اعتمادات مالية خاصة ومهمة ،وسوف تعمل اجلماعة الحقا على تسوية وضعية ممتلكاتها ،مع
تخصيص مكتب لهذا الغرض يعني فيه موظف يختص مبتابعة وضعياتها.
كما طالبت اجلماعة مؤخرا من مهندس مختص بالدراسات ،إجناز تصاميم حتديدية لتلك املمتلكات ،قصد تصحيح
وضعيتها من خالل تقدمي طلب إلى السلطة احمللية لتمكني اجلماعة من الوثائق اإلدارية الالزمة إلجناز رسم امللكية لكل
عقار على حدة.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية ألغلب أمالك اجلماعة ( اخمليم اجلماعي)
منذ إحداث هذا اخمليم سنة  ،2008و الذي سلم لها بواسطة محضر مؤرخ في 30 :مايو )...( ،2008
وسعيا وراء تسوية وضعيته ،راسلت اجلماعة السيد رئيس دائرة األمالك اخملزنية بواسطة رسائل ()...
( )...من أجل استدعاء جلنة التقييم القتنائه ،وقد اجتمعت يوم 14 :مارس  ،2013حيث حددت ثمن االقتناء في248,00( :
درهم) و الذي اعتبرته اجلماعة مرتفعا و طالبت بإعادة النظر فيه ،من جديد ،و بالتالي فاجلماعة تلتزم بتسوية وضعية
هذا املرفق ألهميته و إخراجه من الوضعية الراهنة ()...
و قد مت رفع ملتمس الى املصالح املركزية لوزارة الداخلية ،قصد دعم اجلماعة من خالل تخصيص اعتمادات مالية لتسوية
هذه الوضعية.

3 .3غياب مقررات تخصيص األمالك
بالنسبة لدار الطالب مبيراللفت ،فقد سبق جمللس جماعة أربعاء الساحل ،جماعة األم ،أن صادق على تفويت موقع بناء
تلك املؤسسة خالل دورته العادية لشهر فبراير  ،1983بتاريخ 07 :فبراير .1983
بخصوص املركز الصحي مليراللفت ،فإن تفويته فيما يبدو مرهون بتسوية وضعية املوقع الذي بني عليه ،وسوف تعمل
اجلماعة الحقا على استدراك هذا اجلانب.
(.)...
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اجلماعة القروية ماسة
)إقليم شتوكة آيت باها(

أحدث اجلماعة القروية ملاسة سنة  ،1992وتنتمي إداريا إلى دائرة بلفاع ،قيادة ماسة وإقليم اشتوكة آيت باها بجهة
سوس ماسة درعة .ميتد مجالها الترابي على مساحة  135كلم مربع ،وتبلغ ساكنة اجلماعة  16.526نسمة حسب
اإلحصاء الوطني لسنة  ، 2004متثل منها النساء نسبة  ، %51وتتوزع على  3339أسرة مبعدل  5أفراد لكل أسرة .ويتوزع
سكان اجلماعة ما بني املركز احلضري ملاسة ( 8.999نسمة) و بني املنطقة القروية(7.527نسمة).
وقد بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012ما مجموعه  27.015.976,18درهم في حني لم تتعد املصاريف مبلغ
 21.465.536,46درهم..

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي :

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
 1 .1عدم املصادقة على الهيكل التنظيمي
يتألف التنظيم اإلداري للجماعة من املصالح واملكاتب التالية :الكتابة العامة ومصلحة اجلبايات ومصلحة التقنية
ومكتب الضبط ومصلحة املوظفني ومصلحة احملاسبة ومصلحة التعمير ومصلحة الشرطة اإلدارية ،باإلضافة إلى
مصلحة احلالة املدنية ومصلحة تصحيح اإلمضاء .إال أنه يالحظ أن هذا الهيكل التنظيمي غير موقع من طرف رئيس
اجمللس اجلماعي وال يحمل تأشيرة سلطة الوصاية ،وذلك خالفا للمادة  54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي
التي تنص على أن «رئيس اجمللس اجلماعي ينظم املصالح اجلماعية بقرار يؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية».
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اإلسراع بإحالة القرار املنظم للمصالح اجلماعية على سلطة
الوصاية قصد املصادقة.

 2 .2جلان اجمللس
طبقا ملقتضيات املادة  14من امليثاق اجلماعي ،قام اجمللس اجلماعي بتشكيل اللجان التالية:
— —اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية و امليزانية واملالية؛
— —اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية؛
— —اللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة و املرافق العمومية.
غير أن اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية و اللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد
التراب والبيئة و املرافق العمومية غير مفعلتان ،كما يتبني من خالل غياب محاضر اجتماعاتهما ،الشيء الذي من شأنه
التأثير سلبا على حتضير أعمال اجمللس.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل دور هذه اللجان املتمثل في دراسة القضايا وتهيئ
امللفات التي يجب أن تعرض على أنظار اجمللس اجلماعي.
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3 .3التأخر في إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية
يحدد اخملطط اجلماعي للتنمية األعمال التنموية املقرر إجنازها بتراب اجلماعة ملدة  6سنوات ،في أفق تنمية مستدامة
وفق منهج تشاركي ،يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع ،و الذي يقوم بإعداده رئيس اجمللس اجلماعي ويدرسه و يصادق عليه
اجمللس اجلماعي و ذلك من خالل االعتماد على املرسوم رقم  2-09-504الصادر في  28أبريل  ،2011املتعلق بتحديد مسطرة
إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية .وقد تبني من خالل املعاينة امليدانية ،أن اخملطط اجلماعي للتنمية لم يخضع ألي تصويت
ولم تتم املصادقة عليه من طرف اجمللس اجلماعي.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باإلسراع بوضع اخملطط اجلماعي للتنمية بهدف العمل في إطار رؤية
مستقبلية للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية على املدى البعيد واملتوسط.

ثانيا .وكالة املداخيل و اجلبايات احمللية
 1 .1وكالة املداخيل
من خالل تقييم تسيير هذه املصلحة ،مت تسجيل املالحظات التالية:
غياب قرار تعيني نائب وكيل املداخيل
خالفا للقرار السابق الصادر بتاريخ  10أبريل  2008بتعيني وكيل للمداخيل ونائب له يقوم مقامه عند االقتضاء وخاصة
خالل غيابه ،فإن القرار الالحق بتاريخ  03ماي  2011يتعلق حصريا بتعيني وكيل املداخيل دون نائبه ،وبالتالي فإن استمرار
النائب السابق في أداء مهامه ال يرتكز على أي أساس ،ال سيما وأن الفصل الرابع من القرار األخير يلغي ويعوض القرار
السابق.
عدم الفصل بني مصلحة الوعاء الضريبي ووكالة املداخيل
يالحظ عدم اعتماد تقسيم املهام داخل وكالة املداخيل ،فوكيل املداخيل يقوم في نفس الوقت وفي حاالت كثيرة بعملية
حتديد وعاء الضريبة وتصفيتها واستخالص مبلغها ،مما يتنافى مع مبادئ حسن التدبير.
غياب اإلمكانيات البشرية
تفتقر وكالة املداخيل إلى اإلمكانيات املادية والبشرية التي متكنها من القيام بواجبها على أحسن وجه ،حيث يعهد إلى
وكيل املداخيل ومساعد له باجناز جميع عمليات حتديد الوعاء الضريبي واستخالص الرسوم  ،في حني كان يتعني موازاة
مع ما طرأ على ميزانية اجلماعة من زيادات في عدد مداخيلها إن كما أو كيفا بعد حتولها إلى مركز محدد ابتداء من سنة
 ،2008تعزيز هذه الوكالة باملوارد البشرية واملادية الكافية.
ولوحظ ،عالوة على ذلك ،أن مهام وكالة املداخيل تقتصر حصريا على عمليات التحصيل وال تشمل عملية املراقبة،
وخصوصا فيما يتعلق باحتالل امللك العمومي اجلماعي.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة املداخيل وتعزيزها باملوارد
البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنمية املوارد اجلماعية.

 2 .2اجلبايات اجلماعية
 الضريبة على محال بيع املشروبات
أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا الرسم عن املالحظات التالية :
— —عدم إدالء مستغلي محال بيع املشروبات بإقراراتهم عن املوارد احملصل عليها خالل السنة املنصرمة ،كما هو محدد
في الفقرة الثانية من املادة  67من القانون رقم  47 - 06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية ،وبالرغم من ذلك ،فإن
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املصالح اجلماعية لم تتخذ أي إجراء من أجل تطبيق اجلزاء احملدد في املادة  134من القانون سالف الذكر واملمثل
في زيادة تطبق على مبلغ الرسم املستحق قدرها  %15والتي ال ميكن أن يقل مبلغها عن  500درهم ؛
— —عدم حمل اإلقرارات باملوارد احملصلة خالل السنة املنصرمة ألي تاريخ ،مما يصعب معه مراقبة مدى احترام تاريخ فاحت
أبريل من السنة املوالية كآخر أجل لإلدالء بها ،وبالرغم من ذلك ،فإن املصالح اجلماعية لم تطبق اجلزاء احملدد في
املادة  134سالفة الذكر في حق أصحاب هذه اإلقرارات الناقصة؛
— —عدم خضوع هاته اإلقرارات ألي مراقبة أو مراجعة ،كما يتبني من خالل السجل املمسوك من طرف وكيل املداخيل
بحيث لوحظ أن املبالغ املصرح بها ما بني سنة  2009وسنة  2012لم يطرأ عليها أي تغيير؛
— —عدم مراجعة املداخيل املضمنة في اإلقرارات بحيث يالحظ أن املداخيل احملققة خالل السنة ال تتغير طوال السنوات
املمتدة من  2009إلى .2012
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بااللتزام باملقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات
اجلماعات احمللية وخصوصا فيما يخص تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم وغرامات التأخير.
الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا الرسم عن املالحظات التالية :
— —عدم إجناز إحصاء سنوي بصفة نظامية كما هو منصوص على ذلك في املادة  49من القانون رقم  47-06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية ،حيث يعود آخر إحصاء قامت به اجلماعة إلى سنة 2008؛
— —عدم احترام تاريخ فاحت مارس كآخر أجل لإلدالء باإلقرارات ،تطبيقا للمادة  47من القانون رقم  47-06سالف الذكر؛
— —عدم حتصيل الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية خالل سنتي  2009و 2010بالرغم من كون اجلماعة حتولت
إلى مركز محدد ابتداء من سنة 2008؛
— —إمكانية تقادم مجموعة من الديون بالنظر إلى كون وكالة املداخيل ال تستخلصها إال مبناسبة تقدمي أصحاب
هذه األراضي طلبات للحصول على شواهد إدارية ،وذلك بعد مراجعة تصريحاتهم حصريا برسم السنوات األربع
السابقة لتاريخ وضع طلباتهم.
يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على األهمية التي يجب إيالؤها لإلحصاء السنوي للملزمني من جهة ،وللقانون
رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية بخصوص هذا الرسم من جهة أخرى..
شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
قامت اجلماعة بالترخيص لعدة جتار بشغل أراض بكل من سوق اخلارج وسوق سيدي عبو مقابل تأدية املستغل الواجب
اجلزافي الشهري قبل اليوم اخلامس من كل شهر مع وضع ضمانة تساوي واجب الشغل ملدة شهرين عند تسلمه
للرخصة ،وذلك وفقا ملقتضيات الفصل  48من القرار اجلبائي للجماعة رقم  02بتاريخ  .2008/04/11وقد لوحظ في هذا
الصدد ما يلي:
— —غياب متييز بني األمالك اجلماعية اخلاصة والعامة ،وذلك يتبني من خالل تضمني قرارات الشغل املؤقت لبنود تتعلق
بكراء امللك اجلماعي اخلاص ،من قبيل حتديد مدة االستغالل في أكثر من سنة والتنصيص على األداء كل شهر؛
— —التأخر في استخالص هذه الديون.
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على حتصيل املداخيل اجلماعية املتعلقة بشغل ملكها العمومي مع
ضرورة التمييز بني األمالك اجلماعية اخلاصة والعامة.
الرسم املفروض على إتالف الطرق
خالل املعاينة امليدانية جملموعة من الطرق اجلماعية ،تبني أن املكتب الوطني للماء الصالح للشرب أجنز أشغال مترير قنوات
أدت إلى إتالف بعض هذه الطرق ،وكمثال على ذلك ،الطريق الرابطة بني مركز ماسة وشاطئ سيدي بولفضايل موضوع
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الصفقة  ،5/2009والتي بالرغم ما حلقها من إتالف ،لم تتخذ املصالح اجلماعية أي إجراء الستخالص الرسم املفروض
على إتالف الطرق طبقا للقانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبنح تراخيص قبلية إلجناز أي أشغال على مستوى طرقها والعمل على
مراقبتها وعلى استخالص الرسم املفروض على إتالف هذه الطرق.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
 1 .1سندات الطلب
تنفيذ سندات الطلب
تسهر مصلحة احملاسبة على تتبع ومراقبة جميع املراحل املرتبطة بالطلبيات العمومية املنجزة بواسطة سندات
الطلب ،فهي تتكلف حصريا بتسيير االعتمادات وباإلشهاد على اخلدمة املنجزة وبعملية التسلم عوض املصالح اخملتصة.
وقد ينجم عن هذه الوضعية بعض اخملاطر احملتملة من قبيل تسلم املواد قبل االلتزام وعدم مراقبة صحة األشغال أو
التوريدات أو اخلدمات واالقتصار على عدد محدود من املتعاقدين في إطار هذه السندات..
ولوحظ ،عالوة على ذلك ،أن املصالح اجلماعية ال متسك دفترا لتسجيل الطلبات أو األدوات أو األشغال و كذلك كناش ذا
أرومات يحتوي على نسخ من كل سندات الطلب التي مت إصدارها أو إلغاؤها مرقمة بأرقام تسلسلية وكناش لتسجيل
الفاتورات وفقا ملا هو منصوص عليه في املرسوم رقم  2-09-441الصادر بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ،الشيء الذي يتعذر معه معرفة احلجم احلقيقي لاللتزامات وديون اجلماعة.
يجب احترام معايير املراقبة الداخلية مبناسبة تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب.
عدم وضع املواد املقتناة باخملزن اجلماعي
تبني من خالل زيارة اخملزن اجلماعي ،أن بعض املواد ال يتم تخزينها  ،وقد برر املسؤولون عن اخملزن ذلك بأن هذه املواد تسلم
مباشرة إلى اجلهات املستفيدة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على مسك محاسبة املواد طبقا ملقتضيات املادتني  111و 112
من املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

2 .2الصفقات العمومية
من خالل اإلطالع على امللفات اخلاصة بالصفقات التي أبرمتها اجلماعة برسم السنوات املالية  2009و 2010و 2011و2012
لوحظ ما يلي:
غياب شواهد التأمني
تبني من خالل تفحص امللفات اإلدارية اخلاصة بالصفقات رقم  1/2009املتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية مبختلف
دواوير جماعة ماسة ورقم 3/2009املتعلقة بإمتام بناء مقر اجلماعة ورقم  4/2009املتعلقة ببناء دار الشباب ورقم 1/2011
املتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية بدوار تاسنولت غياب شواهد التأمينات لتغطية األخطار املرتبطة بتنفيذ
الصفقات التي يتوجب على املقاول ،نائل الصفقة ،توجيهها إلى صاحب املشروع قبل الشروع في األشغال تطبيقا
ملقتضيات املادة  24من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة .ويتعلق
موضوع هذه التأمينات بالعربات ذات احملرك املستعملة في الورش وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو
املقاول.
عدم إعداد التقرير اخلاص بٱنتهاء اخلدمات
لم تقم املصالح اجلماعية بالنسبة للصفقة رقم  ،5/2009مببلغ  1.490.760,00درهم واملتعلقة بأشغال إمتام أشغال
الطريق الرابطة بني تنحموش وسيدي بولفضايل ،بإعداد التقرير اخلاص بها ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  91من املرسوم
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رقم  2.06.388بتاريخ  05فبراير  2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة
مبراقبتها وتدبيرها التي تنص على «أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن االنتهاء
يعده صاحب املشروع و يوجه إلى السلطة اخملتصة مبجرد انتهاء تنفيذ األعمال و ينشر في بوابة صفقات الدولة».
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على تطبيق املقتضيات القانونية الواردة في النصوص التنظيمية
املتعلقة بالصفقات العمومية.

رابعا .مسك محاسبة املواد
أسفرت عملية مراقبة محاسبة املواد عن املالحظات التالية:

1 .1عدم تضمن السجالت املمسوكة للبيانات الالزمة
ال تتضمن السجالت املمسوكة منذ سنة  2009مجموع البيانات الضرورية وال سيما منها:
— —مراجع االقتناء (سندات الطلب و الصفقات)؛
— —مراجع التسلم ( سندات التسلم)؛
— —كميات اخملرجات و كميات املدخالت؛
— —مراجع اخلروج و صفة و توقيع املسلم إليه؛
— —وجه استعمال و تخصيص املنقوالت بعد خروجها من اخملزن.

2 .2عدم حتيني سجالت اجلرد
لوحظ عدم حتيني سجل اجلرد بالنسبة للمنقوالت التي لم تعد في ملكية اجلماعة ،وذلك بسبب عدم صالحيتها أو
بسبب الضياع أو ألي سبب آخر.

3 .3عدم ترقيم املنقوالت املقتناة
لوحظ عدم تسجيل رقم اجلرد على األثاث واملعدات (كراسي بقاعة االجتماعات و مبكتب الرئيس ،طاوالت .)...

 4 .4تناقض أرقام اجلرد
لوحظ تناقض في املعلومات املتعلقة بأرقام جرد املقتنيات املدون بسجل اجلرد من جهة واملعلومات املتعلقة بهذه األرقام
والتي تدون على مستوى الفواتير املتضمنة في امللفات املرفقة باألوامر بالصرف..

5 .5عدم تدوين بعض املقتنيات بسجل اجلرد
لوحظ أن بعض املقتنيات لم يتم تدوينها بسجل اجلرد ويتعلق ا|ألمر خصوصا بخمس عشرة ( )15لوحة للتشوير مت
اقتنائها خالل السنة املالية  2011مببلغ  14.940,00درهم.
يؤكد اجمللس اجلهوي للحسابات على أن قواعد حسن التدبير تقتضي مسك سجالت جرد املمتلكات املنقولة
بالشكل املطلوب بحيث يتم تضمينها جميع املعلومات عن املعدات واألدوات املقتناة من حيث تسمياتها
وخصائصها وعددها وبيانات النفقة التي مت اقتناؤها مبوجبها وأرقام اجلرد امللحقة بها واملصلحة أو اإلدارة املستفيدة
منها وحتيني هذه السجالت بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه املمتلكات.
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خامسا  -تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1سجل محتويات األمالك اجلماعية غير مصادق عليه
يتوفر اجمللس اجلماعي على سجل محتويات األمالك اجلماعية غير مصادق عليه من طرف السلطات اخملتصة .كما تبني
أن تدبير مجموعة من األمالك العقارية ال يتماشى مع التعليمات الواردة في الفصل األول من القرار الوزيري املؤرخ في
 31دجنبر  1921بكيفية تدبير األمالك اخلاصة بالبلديات واملادتني  37و 47من قانون امليثاق اجلماعي اللتني خولتا للمجلس
اجلماعي اختصاصات واسعة في مجال تدبير األمالك اجلماعية واحملافظة عليها وصيانتها.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية
لوحظ أن بعض األمالك العقارية اجلماعية (أربعة أمالك عقارية مبساحة  400و  630و  17.850و  50.000متر مربع على
التوالي) غير محفظة ،ويعود سب ذلك حسب تصريحات بعض املسؤولني اجلماعيني إلى الصعوبات املسطرية واملالية
التي تصاحب عملية التحفيظ ومع تأكيدهم ملا لهذا املشكل من آثار سلبية على استخالص واجبات استغالل هذه
األمالك وحسن تدبيرها.
يؤكد اجمللس اجلهوي على ضرورة تطبيق مقتضيات املادة  47من امليثاق اجلماعي التي أوكلت على رئيس اجمللس
اجلماعي مهمة احلفاظ على املمتلكات اجلماعية وذلك عبر إحصائها وتسوية وضعيتها القانونية.

سادسا -املنح املقدمة للجمعيات
1 .1غياب النظرة الشمولية في منح اإلعانات
يتمثل هذا الغياب في عدم وضع برنامج بهذا اخلصوص يشخص احلاجيات و يحدد األهداف و النتائج املرجوة من كل إعانة
مقدمة  ،مما ترتب عنه:
— — غياب أسس موضوعية من حيث معايير اختيار اجلمعيات حيث يتم االكتفاء بإصدار قرار منح هذه اإلعانات بدون
اللجوء إلى استشارة جلنة متخصصة تقوم بدراسة ملفات هذه اجلمعيات وتتبع أعمالها طول السنة وكذا تقييم
منجزاتها من أجل حتديد أحقيتها في االستفادة من املنحة بشكل موضوعي؛
— — غياب قاعدة بيانات عن اجلمعيات الفاعلة بتراب اجلماعة حول عددها و حول معطيات بخصوص قدرتها على
التدبير وكذا طرق تسييرها و مواردها املالية والبشرية واملشاكل واملعيقات التي تعترض أنشطتها؛
— — عدم اشتراط توفر اجلمعيات على برامج قبل االستفادة من اإلعانات؛
— — عدم حتديد مجاالت استعمال هذه اإلعانات.

 2 .2غياب التتبع واملراقبة
لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تقوم بأي مراقبة بعدية لهذه اإلعانات بهدف التأكد من مدى صحة صرفها في اجملاالت
التي منحت ألجلها ،السيما وأن اجلمعيات املستفيدة ال تدل بحساباتها إلى اجلماعة مبناسبة تقدمي طلب اإلعانة أو بعد
االستفادة منها.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوضع معايير موضوعية ملنح اإلعانات لفائدة اجلمعيات وملراقبة كيفية صرفها.

 3 .3تدبير استغالل مصلحة املاء
أبرمت اجلماعة عدة اتفاقيات شراكة مع أربع جمعيات من أجل التزود باملاء الصالح للشرب و تدبيره واستعماله ،و قد
أسفرت املعاينة امليدانية عن املالحظات التالية :
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— —عدم توفر اجلماعة على ممثل لها يقوم مبراقبة األشغال اإلدارية واملالية للجمعيات املومأ إليها أعاله ،و ذلك عن طريق
اطالعه على مختلف الوثائق و املستندات وكذا محاضر أشغال املكتب املسير واجلموع العامة للمستفيدين ،وذلك
طبقا للفصل  4من االتفاقيات املبرمة؛
— —عدم معاجلة املاء مبادة الكلور انطالقا من الصهريج حسب أوقات محددة متشيا مع االستهالك العام للدواوير ،كما
يقتضي ذلك الفصل  9من االتفاقيات املبرمة.
يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ التدابير العاجلة من أجل الرفع من جودة املياه عبر تطبيق بنود االتفاقيات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملاسة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .أداء اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي والتدبير اإلداري
1 .1عدم املصادقة على الهيكل التنظيمي
سبق للجماعة أن وجهت مشروع الهيكل التنظيمي عن طريق البريد احملمول إلى مصالح العمالة تبعا للدورية الصادرة
عن املديرية العامة للجماعات احمللية عدد  5162بتاريخ  2012/12/04حول موضوع حتديد إستراتيجية تدبير املوارد البشرية
وتنظيم اإلدارة باجلماعات الترابية .وستعمل اجلماعة على إعادة توجيه مشروع الهيكل التنظيمي للجماعة قصد
التأشيرة عليه من طرف السلطة الوصية.

2 .2جلان اجمللس
مت توجيه رسائل إلى كل من رئيس اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ،واللجنة
املكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة واملرافق العمومية لتنشيط عملها والقيام بالدور املنوط بها ،وقد شرعت
اللجنتني املذكورتني في عقد اجتماعاتها وإعداد تقاريرها قصد عرضها على أنظار اجمللس .

3 .3التأخر في إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية
عهد ملكتب دراسات إعداد اخملطط اجلماعي للتنمية وفق املساطر املعمول بها ،وقد مت عرضه على أنظار اجمللس قصد
املصادقة عليه باعتباره صاحب االختصاص طبقا للمادة  35من امليثاق اجلماعي خالل دورته العادية لشهر أكتوبر ،2012
إال أن اجمللس قرر إحداث جلنة خاصة لدراسة اخملطط املعد من طرف مكتب الدراسات واملشاريع املقترحة من طرفه .وقد
متت املصادقة عليه خالل دورة يوليوز .2013

ثانيا .وكالة املداخيل واجلبايات احمللية
1 .1وكالة املداخيل
غياب قرار تعيني نائب وكيل املداخيل
تنفيذا حملتوى املادة  19من املرسوم رقم  02.09.441الصادر بتاريخ  19أكتوبر  2009وتبعا ملراسلة السيد عامل اإلقليم
عدد  2290بتاريخ  14أبريل  ،2010فإنه سبق للجماعة أن اقترحت السيد «رشيد ادعدي» كنائب لشسيع املداخيل
بواسطة الرسالة عدد  486بتاريخ  28أبريل  ،2010غير أن اجلماعة لم تتوصل سوى بقرار تعيني شسيع املداخيل ،وتنفيذا
ملالحظتكم ،فقد مت جتديد هذا الطلب بواسطة اإلرسالية عدد  545بتاريخ  09أبريل  ،2013ومتت موافاة اجلماعة بقرار
تعيينه حتت عدد  RF617بتاريخ .2013/08/05
عدم الفصل بني مصلحة الوعاء الضريبي ووكالة املداخيل
تنفيذا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات حول الفصل بني مصلحة الوعاء الضريبي ووكالة املداخيل فقد مت تعيني كل
من السادة“ :ح.غ” ،متصرف مساعد ،و”ع.ت” ،مساعد تقني من الدرجة الرابعة ،للقيام مبهمة حتديد الوعاء الضريبي .
غياب اإلمكانيات البشرية
تنفيذا لتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات املتعلقة بتعزيز وكالة املداخيل باملوارد البشرية وباإلضافة إلى إحداثها
ملصلحة خاصة لتحديد الوعاء اجلبائي عملت على إحداث مصلحة مكلفة باإلحصاء الضريبي على األراضي احلضرية
غير املبنية مكونة من السادة :
— —ر.ا  :مساعد تقني من الدرجة الرابعة
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— —م.ح  :تقني من الدرجة الثالثة .
واجلماعة تعمل حاليا على وضع نظام هيكلي خاص بوكالة املداخيل .

1 .1اجلبايات اجلماعية
الضريبة على محالت بيع املشروبات
•عدم إدالء مستغلي محالت بيع املشروبات بإقراراتهم عن املوارد احملصل عليها خالل السنة املنصرمة :من
خالل مراجعة ملفات األداء املتعلقة بالسنوات  2009و 2010و ،2012فإنها تتضمن إقرارا باملداخيل احملققة خالل
السنة املنصرمة ،وقد مت مباشرة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم على بعض امللزمني الذين لم يضعوا إقرارا
باملداخيل مثال« :ق.ت» :استصدار أمر بتحصيل املداخيل رقم  ،1/2012حيث مت احتساب زيادة عدم وضع اإلقرار 500.00 :
درهم ،وكذا فوائد التأخير  .كما متت مباشرة تطبيق نفس املسطرة مع كل من السيدين« :ا.س» والسيد« :ا.ا» الذين
لم يضعا إقرارات باملداخيل احملققة حيث مت القيام مبا يلي :
— —السيد« :ا.س»  :إشعاره بوضع اإلقرار عن مداخيل سنة  2012بواسطة الرسالة عدد  626بتاريخ  07ماي . 2013
— —السيد« :ا.ا»  :إشعاره بوضع اإلقرار عن مداخيل سنوات  2010 :و 2011و 2012بواسطة الرسالة عدد  625بتاريخ  07ماي
. 2013
•اإلقرار باملداخيل احملققة خالل السنة املنصرمة ال حتمل تاريخ وضعها :جميع اإلقرارات التي توصلت بها مصلحة
املداخيل وضعت في اآلجال القانونية ،غير أنه سهوا مت إغفال مراقبة وضع التاريخ على بعضها وستنظم هذه
العملية مستقبال بتخصيص سجل خاص باإلقرارات السنوية.
•عدم مراجعة املبالغ املصرح بها بني سنة  2009وسنة  :2012عملت املصالح اجلبائية على مراجعة املداخيل اجلزافية
التي كان يؤديها مستغلي محالت بيع املشروبات ابتداء من الدورة األولى لسنة  ،2013كما أن عدم مسك امللزمني
لسجالت محاسباتية يجعل منازعة اإلدارة اجلبائية في اإلقرار أمر صعب ،وتكتفي اجلماعة حاليا باإلقرار املقدم من
امللزم في انتظار تعزيز شساعة املداخيل بالعنصر البشري املؤهل ملمارسة عمليات املراقبة .

الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
•عدم إجناز إحصاء سنوي بصفة نظامية :إن عملية إحصاء األراضي غير املبنية تواجهها صعوبات تقنية
خصوصا وان اجلماعة ذات طبيعة قروية ،ورغم ارتقائها إلى مركز محدد فهي ال حتتوي على جتزئات أو تقسيمات
عقارية ،كما يواجه املندوبون إلجراء اإلحصاء صعوبات في حتديد هوية األشخاص مالكي العقارات اخلاضعني
لهذا الرسم رغم التحسيس والتوعية التي تقوم بها اجلماعة حلث امللزمني على تقدمي إقراراتهم كما ينص
على ذلك القانون ،وفي إطار مواجهة املتملصني من األداء ،فقد متت مراسلة كل من قاضي التوثيق وإدارة
التسجيل برفض مباشرة مسطرة التصديق أو التسجيل أي عقد ال يحتوي على شهادة جبائية كما هو
منصوص عليه في املادة  171من القانون رقم  47/06وتبعا ملالحظتكم مت تعيني مؤخرا موظفني جماعيني
للقيام بعملية اإلحصاء.
•عدم احترام أجل اإلدالء باإلقرار :تقوم اجلماعة كل سنة بتعليق الفتات وملصقات بتراب اجلماعة تدعو
مالكي األرض إلى ضرورة وضع إقرار بامتالك أرض حضرية غير مبنية معفية أو غير معفية من الضريبة
باجلماعة ،وذلك قبل فاحت مارس غير أن الساكنة ال تستجيب لهذا املوضوع.
•عدم حتصيل الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية خالل سنتي  2009و :2010يتم إجراء مراجعة
الضريبة عن السنوات املذكورة في املالحظة عند كل أداء خالل السنوات املوالية مع األخذ بعني االعتبار
غرامات التأخير.
•حول إمكانية تقادم مجموعة من الديون على األراضي احلضرية املبنية :نظرا لعدم توفر اجلماعة على
جدول لإلحصاء وعزوف الساكنة عن وضع اإلقرارات كما ينص على ذلك القانون ،يتم اللجوء إلى استفاء
الرسم املذكور عن طريق املراجعة دون اإلخالل بتحصيل غرامات التأخير .
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شغل األمالك اجلماعية ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية
اجلماعة قامت بالترخيص لشغل أمالكها ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية وفقا لكناش الشروط واملصادق عليه من
طرف السلطة الوصية  .واجلماعة حتتفظ لنفسها بحق فسخ قرار شغل امللك اجلماعي كلما كان هناك إخالل ببنود
كناش الشروط وال سيما الواجبات املستحقة  .كما أن اجلماعة تقوم باملتابعة اإلدارية أو القضائية الستخالص ما تبقى
في ذمة امللزمني .
وستعمل على ضبط شغل أمالكها سواء في إطار القانون العام أو اخلاص .
الرسم املفروض على إتالف الطرق
متت مراسلة مصالح املكتب اجلهوي للكهرباء واملاء الصالح للشرب وإخبارهم بضرورة احلصول على الترخيص عند
القيام باألشغال التي ينتج عنها إتالفا للطرق بتراب اجلماعة وأداء جميع املصاريف التي يستلزمها إرجاع احلالة إلى ما
كانت عليه .

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1سندات الطلب
تنفيذ سندات الطلب
تبعا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات ،مت تعيني موظفة الدرجة عون إداري مكلفة باخملزن واستالم املواد واألدوات التي
تدخل إلى اخملزن ،وتتكلف بإخراجها من هذا األخير بعد تدوينها في السجل وإمضاء املستفيد ،أما في ما يخص حقيقة
اخلدمات ،فسيتم إضافة معطيات أخرى بخصوصها ومكان استعمالها ،كما سيتم مراجعة االختالالت املرصودة ،وذلك
بإضافة خانات جديدة بالسجل املمسوك من طرف اجلماعة على الشكل التالي  -:مراجع سند الطلب أو الصفقة -
الرقم التسلسلي -اسم املصلحة املستفيدة من املقتنيات ،كما سنتعامل مع املوردين املتخصصني لتفادي التعامل مع
الوسطاء في املشتريات .
أما بخصوص املالحظة اخلاصة بدفاتر تسجيل الطلبات واألدوات أو األشغال ،فسيتم إعداد هذا الكناش وفق املالحظات
وطبقا للمرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  03ينير  2010املتعلق بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها.
عدم وضع املقتنيات باخملزن اجلماعي
عادة ما تقتني اجلماعة مواد حسب احلاجة ،وذلك بعد توفر جميع اإلجراءات الالزمة الستعمالها خشية من تلفها،
ويتم توجيهها مباشرة إلى أماكن استعمالها ،خاصة وأن اجلماعة ال تتوفر على مخزن مالئم حلفظ هذه املواد ،وتنفيذا
ملالحظتكم ستعمل اجلماعة على ضبط استعمال املواد وفق مسطرة تضمن مراقبتها ،كما سيتم إحداث مخزن خاص
بهذه املواد مع إحداث سجالت محاسباتية تسهل عملية جردها وبيان استعمالها .

2 .2الصفقات العمومية
غياب شواهد التأمني
عادة ما تعتمد اجلماعة على شواهد التأمني املتعلقة بالعربات واآلليات دون تلك املتعلقة بتغطية اخملاطر احملتملة بتنفيذ
الصفقة ،وستعمل اجلماعة على أخد هذه املالحظة بعني االعتبار ،وذلك بطلب شواهد التأمني عن حوادث الشغل
احملتملة التي قد يتعرض لها العمال داخل الورش .
عدم إعداد التقرير اخلاص
عادة الصفقات التي تبرمها اجلماعة ال تتعدى  1.000.000,00درهم ،بٱستثناء الصفقة رقم  5/2009املتعلقة ببناء احملور
الطرقي الرابط بني «تني حموش» و»سيدي بوالفضائل» التي جتاوز مبلغها  1.000.000,00درهم ،والتي لم يتم إعداد
التقرير اخلاص بها نظرا لضعف التكوين لدي املصلحة اخملتصة في مجال الصفقات العمومية ،وستعمل اجلماعة الحقا
على إجناز هذه التقارير .
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رابعا .مسك محاسبة املواد
عدم تضمني سجالت املمسوكة للبيانات الالزمة
تبعا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ،متت بهذا اخلصوص مراجعة وإضافة خانات جديدة بالسجالت املمسوكة من
طرف اجلماعة ،تتضمن مراجع االقتناء والتسليم ،وكذا الكميات اخملرجة واملدخلة ومراجعها ،إضافة إلى صفة وتوقيع
املستلم وكل مالحظة من شأنها أن تقلل من مخاطر عملية التسليم واملراقبة احلقيقية للخدمات املنجزة.
عدم حتيني سجالت اجلرد
بالنسبة للمنقوالت التي لم تعد في ملكية اجلماعة بسبب عدم صالحيتها أو بسبب الضياع ،ستعمل اجلماعة على
حتيني سجل اجلرد تبعا ملالحظاتكم علما بأن املنقوالت غير الصاحلة لالستعمال يتم بيعها عن طريق كناش للشروط
مرفق بالئحة لهذه املنقوالت.
عدم ترقيم املنقوالت املقتناة
لإلشارة ،فإن كافة التجهيزات كانت حتمل أرقام اجلرد مدونة على شكل قطع صغيرة من الورق التي تالشت مع طول
االستعمال ،وستعمل اجلماعة على تضمني أرقام اجلرد من جديد بواسطة مداد غير قابل للمحو.
تناقض أرقام اجلرد
بالنسبة للمالحظة املتعلقة بتناقض بعض أرقام اجلرد بالفواتير وبسجل اجلرد ،سيتم تصحيح الوضعية وسنعمل
على جتاوز مثل هذه املالحظات مستقبال ،وذلك بتحيني سجل اجلرد ليكون مطابقا ملا هو مدون بالفواتير وأوامر األداء،
وذلك لتامني الضبط واملراقبة ومحاسبة املواد.

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1سجل محتويات األمالك اجلماعية غير مصادق عليه
اجلماعة تعمل ،طبقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد  248بتاريخ  20أبريل  ،1993على توجيه سجل محتويات األمالك
اجلماعية إلى السلطة الوصية قصد مراقبته والتأشير عليه .إال أن مصالح العمالة تعيده إلى اجلماعة ببعض املالحظات
التي يتم تطبيقها في احلال.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية
جل األمالك العقارية اجلماعية محفظة أو في طور التحفيظ باستثناء بعضها الذي لقي صعوبات مسطرية مع تعيني
القابض اجلديد الذي ال يسمح بصرف احلواالت املتعلقة بصوائر التحفيظ بناء على فاتورة ،بل يطالب اجلماعة بتوصيل
أداء هذه املصاريف ،األمر الذي يستحيل معه تطبيق ذلك .وعلى ضوء مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات مت توجيه رسالة
إلى السيد العامل قصد التدخل إليجاد حل لهذا املشكل .

سادسا .املنح املقدمة للجمعيات
1 .1غياب النظرة الشمولية في منح اإلعانات
تعتبر اجلمعيات احمللية شريكا للجماعة في عملية التنمية وتأطير الساكنة واجلماعة تعمل على دعمها لتحقيق
األهداف املسطرة بقانونها األساسي والتي تتالئم مع حاجيات الساكنة .
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•حول غياب أسس موضوعية من حيث اختيار اجلمعيات
جتدر اإلشارة إلى أن جميع اجلمعيات املستفيدة من الدعم املالي للجماعة سبق وأن أبرمت معها اتفاقيات للشراكة
تدارسها اجمللس ووافق عليها وصادقت عليها السلطة الوصية؛
•حول عدم اشتراط توفر اجلمعيات على برنامج قبل االستفادة من اإلعانات
أن التوجه احلالي للجماعة في التعامل مع اجلمعيات يرتكز على مقاربة تعدد الشركاء ،حيث أن الدعم مينح للجمعية
احلاملة للمشروع والذي مت قبوله من طرف اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
•بخصوص عدم حتديد مجاالت استعمال هذه اإلعانات
جتب اإلشارة هنا إلى أن اتفاقية الشراكة تعتبر أساسا لتقدمي الدعم والتي تنص في صلبها على املشروع موضوع
التعاقد والذي يدخل ضمن التزامات اجلمعية؛
•حول غياب قاعدة للبيانات عن اجلمعيات
تنفيذا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات فقد مت تعيني متصرف مساعد وكلت له مهمة التواصل مع اجلمعيات وتتبع
نشاطها وطرق تدبيرها واإلطالع على مشاكلها ومعرفة منجزاتها وغير ذلك مما يفيد التعامل معها.

2 .2غياب التتبع واملراقبة
إن من بني البنود املسطرة في جل اتفاقيات الشراكة مع اجلمعيات متكن من السماح للجماعة باالطالع على السجالت
احملاسباتية للجمعية ،وقد مت تعيني موظف مرتب في السلم العاشر ( )10للتواصل مع اجلمعيات وتتبع نشاطها ومراقبة
حساباتها خصوصا بالنسبة للمشاريع املتعاقد بشأنها وتقدمي تقارير في املوضوع إلى اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية
والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.

3 .3تدبير استغالل مصلحة املاء
لقد سبق جتهيز صهاريج املاء مبضخات لتحديد مقدار مادة الكلور ملعاجلة املاء وتنفيذا ملالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات
 ،فإن اجلماعة ستعمل على تنفيذ التوصية الواردة بالتقرير اجمللس املذكور.
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اجلماعة القروية سبت النابور
(إقليم سيدي إفني)

أحدثت جماعة سبت النابور على إثر التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وقد تفرعت عن اجلماعة األم «تغيرت» وتبعد بحوالي
 117كلم عن مدينة سيدي إفني .تبلغ مساحتها  100كيلومتر مربع وحسب إحصاء الساكنة لسنة  2004بلغ عدد
سكان اجلماعة  8329نسمة موزعون على  1350أسرة .و يظل النشاط الفالحي املصدر األساسي لدخل ساكنة اجلماعة.
وقد بلغت مداخيل اجلماعة خالل سنة  2012مبلغ  3.118.208,02درهم في حني لم تتعد املصاريف مبلغ 721.999,15
درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء اجمللس
اجلماعي

أوال .تسيير اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي و التدبير اإلداري
1 .1عدم توفر اجلماعة على اخملطط اجلماعي للتنمية
لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تتوفر على اخملطط اجلماعي للتنمية املنصوص عليه في املادة  36من القانون رقم 78.00
املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه.
إن وجود اتفاقية بني اجمللس اإلقليمي من جهة واجلماعات القروية من جهة أخرى تهدف إلى دعم عملية إعداد ووضع
اخملطط اجلماعي للتنمية للشركاء احملليني ،ال يعفي رئيس اجمللس اجلماعي من مسؤولياته بشأن إعداد وتنفيذ اخملطط
اجلماعي للتنمية ،كما تنص على ذلك مقتضيات املادة  36من امليثاق اجلماعي وكذا املادة  6من هذه االتفاقية .وعالوة على
ما سبق ،فإن املصالح اجلماعية لم تتخذ أي إجراء لتجديد هذه االتفاقية بعد أن أصبحت منتهية بتاريخ . 2012/12/31
و عليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات أن عدم توفر اجلماعة على اخملطط اجلماعي للتنمية يحرمها من رؤية
مستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املدى املتوسط والبعيد.

2 .2عدم املصادقة على مشاريع االتفاقيات من طرف اجمللس التداولي
لوحظ أن مجموعة من االتفاقيات املبرمة بني اجلماعة وبعض الهيئات احمللية أو املؤسسات الوطنية لم يتم املصادقة
عليها من طرف اجمللس اجلماعي ،الشيء الذي يعتبر مخالفة ملقتضيات املادة  42من القانون رقم  78.00سالف الذكر
والتي تنص على كون اجملالس التداولية مختصة في دراسة االتفاقيات واملصادقة عليها.
لذلك ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات أن إبرام أي اتفاقية بني اجلماعة و شركائها احملليني ،حتى و إن لم يترتب عنها
أي مساهمة مالية ،يستوجب املصادقة عليها من طرف اجمللس التداولي.

3 .3الهيكل التنظيمي
تتوفر اجلماعة القروية لسبت النابور على هيكل تنظيمي مت إعداده من طرف مصالح اجلماعة يضم باإلضافة إلى الكتابة
العامة ،ستة ( )6مكاتب ومستودعا .غير أنه سجل إضافة إلى عدم مصادقة سلطات الوصاية على الهيكل التنظيمي
للجماعة كما تقتضي ذلك مقتضيات املادة  54مكرر من امليثاق اجلماعي ،.عدم تطابق هذا الهيكل مع الواقع كونه
يتضمن مكتبا تقنيا ال وجود فعلي له على مستوى اجلماعة.
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لذا ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد بوجوب احترام مقتضيات امليثاق اجلماعي و مطابقة التنظيم
الفعلي للمصالح اجلماعية للهيكل التنظيمي.

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1تنظيم وكالة املداخيل
مالحظات حول تسيير وكالة املداخيل
•غياب االحتياطات األمنية
تبني من خالل املعاينة امليدانية ،أن وكيل املداخيل يتقاسم نفس املكتب مع وكيل املصاريف ،في حني كان يتوجب من باب
االحتياط األمني ،تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق حلفظ األموال والقيم وكذلك الوثائق األخرى.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يذكر بأنه بالنظر إلى املسؤولية امللقاة على عاتق وكيل املداخيل فإن تخصيص
مكتب خاص له يعد من الضروريات الواجب توفيرها في أقرب اآلجال.
•عدم اعتماد تقسيم املهام
يقوم وكيل املداخيل في نفس الوقت وفي حاالت كثيرة بعملية حتديد وعاء الضريبة وتصفيتها واستخالص مبلغها ،مما
يتنافى مع مبادئ حسن التدبير و املراقبة الداخلية.
•تقصير في مسك السجالت
لوحظ أن السجالت املمسوكة من طرف وكيل املداخيل غير مرقمة وغير مؤشر عليها من طرف القابض ،وذلك خالفا
ملا تنص عليه املادة  117من املرسوم رقم  2-09-441بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات
احمللية ومجموعتها.
 عدم تعيني نائب وكيل املداخيل
لوحظ عدم تعيني نائب لوكيل املداخيل ليقوم مقامه عند االقتضاء ،وخاصة خالل غيابه ،كما تفتقر وكالة املداخيل
للموارد البشرية الكافية ،مما يؤثر سلبا على عملية استخالص املوارد اجلماعية.
لذلك ،يتعني العمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة املداخيل وتعزيزها باملوارد البشرية واللوجستيكية
الكفيلة بتنمية املوارد اجلماعية.

2 .2الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
عدم تنظيم ومراقبة املقالع
لوحظ أن مقالع واد أمضار املوجودة بتراب جماعة سبت النابور غير محددة جغرافيا وال يخضع استغاللها ألي مراقبة
من طرف املصالح اجلماعية ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  50من امليثاق اجلماعي الذي أسندت إلى رئيس اجمللس اجلماعي
مسؤولية تنظيم املقالع والسهر على تطبيق القوانني واألنظمة املعمول بها في هذا امليدان.
نقص البيانات
يتبني من الوثائق املتعلقة بهذا الرسم أن هناك نقصا في البيانات الواجب توفرها في اإلقرارات وبيانات األداء كالتواريخ
وفترات االستغالل .ويتبني ذلك مثال في اإلقرارات املدلى بها من طرف جمعية إ .إ ألرباب الشاحنات بتزنيت برسم السنوات
 2009و 2010و.2011
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بوجوب اضطالع املصالح اجلماعية بدورها الرقابي حول استغالل املقالع
لضبط الكميات املستخرجة منها وعدد املستغلني الفعليني وكذلك من أجل احترام اجملال البيئي للمقالع،
والتعجيل بتنفيذ مقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية و السيما املادتني  95و  96منه.
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3 .3الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يستفيد السيد م.ا.إ مبوجب القرار العاملي رقم  186/96بتاريخ  1996/10/24من رخصة النقل رقم  01املتعلقة بسيارة
األجرة من الصنف األول ذات نقطة االنطالق من مركز اجلماعة القروية لسبت النابور ،وذلك ابتداء من تاريخ .1996/10/24
غير أنه لوحظ أن املعني باألمر ،ومنذ حصوله على هذه الرخصة ،لم يقم بتأدية ما بذمته للجماعة من ديون البالغ
مجموعها  12.540,00درهم واملتعلقة مبستحقات الرسم على رخص سيارات األجرة و حافالت النقل العمومي
للمسافرين برسم القانون املنسوخ رقم  30.89بتاريخ  1989/11/21احملدد مبوجبه نظام الضرائب املستحقة للجماعات
احمللية وهيئاتها وكذلك باملستحقات عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين برسم قانون رقم  47.06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية .مما يتوجب معه التساؤل حول مدى إمكانية حتصيل هذه الديون في حالة ما مت األخذ بعني
االعتبار آجال تقادمها الرباعي من تاريخ استحقاقها وكذلك عدم اتخاذ وكالة املداخيل ألي إجراء من اإلجراءات القانونية
لقطع أمد التقادم واستخالص أصل الرسم وكذا الغرامات املترتبة عن التأخير في األداء.
و عليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بالطابع اإللزامي لإلجراءات القانونية الستخالص الديون املترتبة على
امللزمني في وقتها احملدد وذلك لتفادي تراكمها وتقادمها.

4 .4الضريبة على محال بيع املشروبات
عدم التصريح بالتأسيس داخل اآلجال
تنص املادة  67من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية على أنه «يتعني على امللزمني إيداع تصريح
بتأسيس املؤسسة يعد وفق مطبوع منوذجي لإلدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في
دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور» ،.إال أنه اتضح من خالل
تفحص ملفات امللزمني بأداء الضريبة على محال بيع املشروبات ،أنه ال يوجد إال ملفا واحدا من مجموع امللفات األخرى
الذي يتضمن تصريحا بإحداث محل لبيع املشروبات مؤرخ في  ،2013/03/22في حني  ،تبني من خالل الزيارة امليدانية أن
التاريخ الفعلي إلحداثه كان في .1998/02/24
ضعف املبالغ املصرح بها
لوحظ أنه وبالرغم من ضعف مبلغ املوارد احملصل عليها واملصرح بها سنويا من طرف امللزمني بالضريبة على محال بيع
املشروبات ،فإن املصالح اجلماعية ال تقوم بواجبها الرقابي في هذا اجملال من تصحيح لإلقرارات ومن تطبيق للغرامات في
حق كل من أدلى بإقرار خاطئ ،كما هو منصوص على ذلك في املادة  146من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات
احمللية.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يذكر بإلزامية تطبيق مقتضيات القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1سندات الطلب

لوحظ أن أزيد من نصف العدد اإلجمالي لسندات الطلب امللتزم بها في الفترة املمتدة من سنة  2009إلى سنة  2012قد
مت إبرامها مع ممون واحد وهو شركة  M Cبتزنيت و ذلك القتناء جل حاجيات اجلماعة ،باستثناء الطلبيات املتعلقة بالوقود
والزيوت وتلك املتعلقة ببعض األشغال ،و هذا يتنافى مع مبدأ املنافسة و مبدأ املساواة في ولوج الطلبيات العمومية
املنصوص عليهما في مدونة الصفقات العمومية.
لذلك ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بوجوب تعميم االستشارة لكي يستفيد أكبر عدد من املمونني من الطلبية
العمومية كما تنص على ذلك مقتضيات املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية.
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رابعا .تدبير املوارد البشرية
1 .1ضعف معدل التأطير
من خالل اجلدول التفصيلي ألطر وموظفي اجلماعة املرفق بامليزانية ،يتضح أن عدد األطر العليا (سلم  ،10سلم  11وخارج
السلم) ال يتعدى إطارين من بني مجموع موظفي وأعوان اجلماعة البالغ  ،24وبالتالي فإن نسبة التأطير الفعلية التي
تقدرب % 8تعتبر ضعيفة بالنظر إلى املهام املوكولة للجماعة و بالنظر إلى ما يتطلبه تأطير املوارد البشرية األخرى.
وبالرغم مما سبق.،لوحظ عدم استفادة املوظفني واألعوان من دورات تكوينية طول مدة اشتغالهم باجلماعة ،باستثناء
الكاتب العام الذي أوضح أنه استفاد من دورات تكوينية مت تنظيمها ومتويلها من طرف السلطة الوصية.
لذا ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بأن رفع مستوى التأطير من شأنه أن يرفع من أداء اجلماعة ،كما يتعني إيالء
أهمية خاصة للتكوين املستمر قصد تقوية القدرات املهنية للموظفني العاملني بها.

2 .2املوظفون املوضوعون رهن إشارة اإلدارات األخرى
أصدر رئيس اجمللس اجلماعي مقررات بوضع مجموعة من موظفي اجلماعة رهن إشارة إدارات أخرى ،وذلك في غياب سند
قانوني وبالرغم من افتقار املصالح اجلماعية إلى العدد الكافي من األطر واألعوان.
و عليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بوجوب احترام املقتضيات القانونية املعمول بها في ميدان تدبير شؤون
املوظفني اجلماعيني.

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم مراجعة السومة الكرائية
لوحظ أن املصالح اجلماعية لم تقم بأي مراجعة للوجيبات الكرائية الهزيلة املتعلقة باحملالت التجارية (  10محالت ذات
مساحة  12متر مربع بوجيبة سنوية محددة في  400درهم ،و  10محالت ذات مساحة  6أمتار مربعة بوجيبة سنوية
قدرها  200درهم ،و محل واحد على مساحة  4أمتار مربعة بوجيبة سنوية قدرها  150درهم) خالفا ملقتضيات القانون
رقم  64.99بتاريخ  1999/08/25املتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وملقتضيات الفصل اخلامس من القانون رقم 6.79
بتاريخ  1980/12/25املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكتري لألماكن املعدة للسكنى أو لالستعمال
املهني والذي ينص على أنه «ميكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من املكري أو املكتري .وتبت احملكمة اخملتصة عند عدم
اتفاق األطراف .غير أنه ال تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إال بعد مرور ثالث سنوات على
األقل من تاريخ إبرام عقد الكراء ،أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية .»..
في هذا اإلطار ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بإلزامية مراجعة الوجيبة الكرائية للرفع من حجم موارد اجلماعة.

2 .2حتفيظ األمالك اجلماعية
تبني من خالل تفحص ملفات بعض األمالك اجلماعية ،أن اجمللس اجلماعي قام بتقدمي مطلب لتحفيظ األمالك اجلماعية
حتت رقم  31/1741املتعلق مبلك النابور وكذا املطالب رقم  31/6452 ،31/6451و 31/6453املتعلقة تباعا مبلك متلوت ،ملك
انفالس 1وملك انفالس 2الكائنة جلها بزاكور .و بالنظر إلى تاريخ املطلب األول في سنة  1989وتاريخ املطالب األخيرة في
سنة  ،1999يتبني أنه ،وإلى غاية شهر أبريل  ،2013لم تكتمل مسطرة التحفيظ بعد ،أي أنها طالت  24سنة بالنسبة
للمطلب األول و 14سنة بالنسبة للمطالب الثالث األخرى.
ومن خالل تفحص ملف املراسالت بني اجمللس اجلماعي واحملافظة العقارية ،تبني أن سبب طول املسطرة يرجع باألساس إلى
اجمللس اجلماعي وذلك لتقدميه مطلب حتفيظ العقار متضمن ألمالك الغير ،مما ترتب عنه وقف مسطرة التحفيظ وتقدمي
طلب باستخراج هذه األمالك من مطلب التحفيظ األصلي وحتميل مصاريف إضافية مليزانية اجلماعة من جهة ،ومن
جهة أخرى إلى تخلف رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه عن حضور أشغال عمليات حتديد العقار موضوع مطلبي
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

323

التحفيظ رقم  31/6452و 31/6453املبرمجة بتاريخ  2005/05/12والتي مت تأخيرها إلى غاية سنة .2012وجتدر اإلشارة في
األخير إلى أن املستودع اجلماعي الكائن بالقرب من مقر اجلماعة وكذا اجملزرة الكائنة بزاكور لم تشملهما بعد مسطرة
التحفيظ.
لذا ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة اإلسراع بإمتام مسطرة حتفيظ املمتلكات اجلماعية.

3 .3عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بتحصيل الديون املترتبة عن التأخر في أداء الوجيبة الكرائية
لوحظ عدم اتخاذ املصالح اجلماعية اإلجراءات املنصوص عليها قانونا من أجل حتصيل كل املداخيل املتعلقة بكراء
األمالك العقارية أو بالشغل املؤقت لألمالك اجلماعية .حيث تبني أن مستغلي بعض األمالك ( 7حاالت) لم يؤدوا ما
بذمتهم من واجبات كراء ملا يفوق  17سنة دون أن حترك في حقهم أية مسطرة من قبيل اإلفراغ أو املتابعة القضائية.
لذلك ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملادة  47من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي التي تخول لرئيس
اجمللس اجلماعي سلطات تنفيذية ورقابية واسعة في هذا اجملال.

4 .4عدم صيانة املمتلكات
من خالل املعاينات امليدانية ،تبني أن اجمللس اجلماعي ال يتخذ كل اإلجراءات الكفيلة باحلفاظ على هذه املمتلكات كأعمال
الصيانة واحلراسة ،الشيء الذي أدى إلى تهالكها.
يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بوجوب احلفاظ على ممتلكات اجلماعية من التالشي أو التدهور طول مدة استغاللها
ملا تشكله من مصدر أساسي للموارد املالية اجلماعية.

5 .5عدم تسجيل أرقام اجلرد وعدم اإلشارة إلى مراجع نفقات اقتناء األثاث
لوحظ أن املصالح اجلماعية ال تعمد إلى تسجيل أرقام اجلرد على مستوى مجموعة من األثاث واملعدات (مثال :كراسي،
طاوالت ،مكاتب ،خزانات حديدية ،رفوف خشبية ،كما تبني من خالل تفحص سجل اجلرد غياب اإلشارة إلى املراجع املتعلقة
بنفقات اقتناء األثاث واملعدات و إلى املصلحة املستعملة لألثاث وتاريخ إحلاقه بها.
و عليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة وضع أرقام اجلرد على جميع املقتنيات احلالية واملستقبلية وذلك
حفاظا على ممتلكات ومنقوالت اجلماعة.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسبت النابور
(نص مقتضب)

أوال .سير اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي والتدبير اإلداري
1 .1عدم توفر اجلماعة على مخطط اجلماعي للتنمية
بخصوص هذه املالحظة أود أن أشير الى أن اجمللس القروي جلماعة سبت النابور سبق له أن أبرم اتفاقية شراكة مع
اجمللس اإلقليمي لسيدي افني على غرار بقية اجلماعات التابعة لهذا اإلقليم .االتفاقية تهدف إلى حتديد شروط املساهمة
في صندوق التنمية احمللية بإقليم سيدي افني لدعم عملية إعداد ووضع اخملطط اإلقليمي واخملططات اجلماعية للتنمية
حسب املنهجية املسطرة في دليل إعداد اخملططات اجلماعية للتنمية املعد من طرف املديرية العامة للجماعات احمللية.
( )....ويرجع سبب عدم اجناز اخملطط اجلماعي للتنمية من طرف اجمللس اجلماعي في الوقت الراهن إلى أن الفاعلني احملليني
لم يستفيدوا بعد من تقوية القدرات ودعم أنشطة التكوين التي ستساعد في اجناز اخملطط اجلماعي للتنمية .ولم يتم
بعد تفعيل دور جلان احلكامة املشار اليها في املادة السادسة من االتفاقية سالفة الذكر.

2 .2عدم املصادقة على االتفاقيات من طرف اجمللس التداولي
( )...عمال بتوصية اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الصدد ،فان االتفاقيات التي أبرمتها اجلماعة مع أطراف أخرى مت
التداول بشأنها من طرف اجمللس القروي وسيتم دراسة جميع االتفاقيات من طرف اجمللس التداولي ولو لم تتضمن أية
مساهمة مالية لهذه اجلماعة .

3 .3الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي الذي تتوفر عليه اجلماعة حاليا مت إرساله مرفوقا مبعطيات خاصة باملوارد البشرية إلى مصالح عمالة
إقليم سيدي افني إال أنه لم تتم بعد املصادقة على هذا الهيكل التنظيمي من طرف السلطة اإلقليمية الوصية.
وهذه احلالة مخالفة متاما ملقتضيات املادة  54مكرر من امليثاق اجلماعي .أما كون الهيكل التنظيمي ال يتطابق مع الواقع
نظرا لكونه يتضمن مكتبا تقنيا ال وجود فعلي له على مستوى اجلماعة ،فان ذلك راجع إلى أن اجلماعة سبق لها أن
كانت تتوفر على إطار تقني يشرف على املكتب املذكور قبل التحاقه لالشتغال كممثل السلطة احمللية ( خليفة) بدائرة
سيدي افني .ومبا أن اجلماعة تنتظر إحلاق إطار تقني بها من طرف مصالح العمالة بقي الهيكل التنظيمي يتضمن هذا
املكتب .وفي انتظار ذلك سيتم إعداد هيكل تنظيمي جديد يتضمن مصالح موجودة واقعيا على مستوى هذه اجلماعة
متاشيا مع مقتضيات امليثاق اجلماعي.

ثانيا .تدبير املوارد املالية للجماعة والتسيير املالي واحملاسبي
1 .1تنظيم وكالة املداخيل
مالحظات حول تسيير وكالة املداخيل
•غياب االحتياطات األمنية
بخصوص عدم توفر وكيل املداخيل باجلماعة على مكتب منفرد ميكنه من احلفاظ على صندوق األموال والقيم ومختلف
الوثائق اخلاصة بالوكالة ،فان السبب يرجع الى ضيق البناية اإلدارية للجماعة وعدم وجود مكاتب ادارية كافية لتوزيع
املصالح .وعمال بتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات( ،)....فان اإلدارة عمدت إلى إصالح مكاتب موجودة داخل البناية اإلدارية
القدمية التابعة للجماعة .وابتداء من  2014 / 01 / 01سيتم تخصيص مكتب منفرد بالنسبة لوكيل املداخيل داخل
البناية التي مت إصالحها لتحقيق االحتياط األمني بالنسبة لهذه املصلحة.
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•عدم اعتماد تقسيم املهام
مبا أن الوعاء الضريبي باجلماعة محدود وغير متنوع ،فان السيد وكيل املداخيل يتمكن مبفرده من اإلشراف على حتديد
وعاء الضريبة وتصفيتها واستخالص مبلغها ،وبالتالي فإنه يقوم بتدبير العمليات الثالث (حتديد الوعاء ،تصفيتها
واستخالص مبلغها) في نفس الوقت.
•املسك اخلاطئ للسجالت
إن سجالت احملاسبة اإلدارية املستعملة من طرف وكيل املداخيل فعال غير مرقمة وغير مؤشر عليها من طرف القابض
اجلماعي .ونظرا ألهمية هذه التأشيرة بالنسبة للسجالت املذكورة ،فقد متت مطالبة وكيل املداخيل بضرورة ترقيم
جميع السجالت والتأشيرة عليها من طرف السيد القابض اجلماعي عمال مبقتضيات املادة  117من املرسوم رقم
 2.09.441بتاريخ  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
عدم تعيني نائب وكيل املداخيل
بخصوص هذه املالحظة ،فإنه مت إحلاق أحد املوظفني لالشتغال مع السيد وكيل املداخيل لالطالع على املهام االدارية وأخذ
فكرة عامة عن مهمة وكيل املداخيل في انتظار اعداد ملف خاص واقتراحه ملنصب نائب وكيل املداخيل وسيتم ذلك
في أقرب اآلجال إن شاء اهلل.

2 .2الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
(…).
•نقص البيانات
بخصوص هذه املالحظة املتعلقة بنقص البيانات ،مت تفحص اإلقرارات املتعلقة باستخراج مواد املقالع واتضح أنها
تواريخها متتد على مدى سنة مالية كاملة علما أنه مت إغفال اإلشارة إلى هذه التواريخ داخل االقرار من طرف وكيل
املداخيل .وقد علل هذا األخير ذلك بكون اإلقرارات اخلاصة بسنوات  2010 - 2009و  2011كلها سنوية وكان من املفروض
وضع اقرارات ربع سنوية حتى يتم اإلشارة إلى الفترة الربع السنوية في كل اقرار على حدة ضمانا ملراقبة استغالل
املقالع وضبط الكميات املستخرجة من الرمال وضبط عدد املستغلني احلقيقيني للمقالع التابعة للجماعة .

3 .3الرسم على النقل العمومي للمسافرين
( )....حتى ال تبقى ادارة اجلماعة غير مستفيدة من هذا الرسم ،مت دعوة الشخص امللزم لتسوية ما بذمته بخصوص هذا
الرسم .وبالفعل قامت اجلماعة باستخالص مبلغ  8550.00درهم من مجموع الرسم سالف الذكر عن الفترة املمتدة
من  1996/10/24إلى متم  .2007/12/31وسيتم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستخالص الرسوم املتبقية من هذا الرسم
وذلك في أقرب اآلجال.

4 .4الضريبة على محال بيع املشروبات
( )...سيتم مراقبة جميع احملال التي تزاول النشاط املذكور لوضع تصاريح باستغالل هذه احملالت في الوقت املناسب.
لإلشارة ،فان اجلماعة قامت باستخالص الضريبة املذكورة من طرف امللزم الذي وضع اإلقرار بإحداث احملل اخلاص ببيع
املشروبات.
•ضعف املبالغ املصرح بها
يرجع سبب ضعف املبالغ املصرح بها من طرف امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات إلى ضعف الرواج التجاري
باملنطقة وليس إلى غياب الواجب الرقابي الذي تقوم به وكالة املداخيل باجلماعة .ونظرا لالعتبار املشار اليه والرغبة
في تشجيع خلق هذا النوع من احملالت التجارية مت اإلبقاء على هذا الرسم الربع السنوي واحملدد في  25,00درهم  ،وأن
تطبيق الغرامات من شأنه أن يؤدي بهذا امللزم الى إغالق احملل.
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ثالثا .تدبير النفقات العمومية
1 .1سندات الطلب
احتكار جل سندات الطلب من طرف نفس املمون
فيما يتعلق باملالحظة التي أثارها اجمللس اجلهوي للحسابات واملتعلقة بكون اجلماعة القروية لسبت النابور تعتمد
في اقتناء جل حاجياتها من طرف ممون واحد وهو شركة M.Cبتيزنيت ،أود اإلشارة إلى أنه قبل اقتناء احلاجيات التي
حتتاجها االدارة لدى الشركة املذكورة ،فان اجلماعة ال تتجه الى هذه الشركة إال بعد التوصل ببيانات األثمان اخلاصة
باحلاجيات املطلوبة لدى شركات أخرى .واجلماعة ال ميكنها أن تقتني احلاجيات الضرورية إال باعتماد أفضل األثمان .

رابعا .املوارد البشرية
1 .1ضعف نسبة التأطير
بخصوص املالحظة املتمثلة في ضعف نسبة تأطير موظفي اجلماعة ،فانه مت فتح اعتماد بالفصل املتعلق مبصاريف
التداريب برسم ميزانية السنة املالية  2014يبلغ  20.000,00درهم .وسيتم حتديد حاجيات التكوين لدى املوظفني واألطر
التابعني للجماعة من أجل االستفادة من بعض الدورات التكوينية التي تلعب دورا هاما في تنمية قدرات املوظفني
العاملني بهذه اجلماعة .كما أنه سيتم اقتراح أسماء املوظفني الراغبني في االستفادة من مختلف التكوينات التي
تشرف عليها عمالة اإلقليم ضمن البرامج املستقبلية اخلاصة بالتكوين املستمر.

2 .2املوظفون رهن إشارة إدارات أخرى
بخصوص هذه املالحظة ،جتدر اإلشارة إلى أن أحد املوظفني مت وضعه رهن اشارة القيادة التي تقع اجلماعة القروية لسبت
النابور في دائرة نفوذها منذ بداية التسعينات ،أي السنوات األولى التي أحدثت فيها هذه اجلماعة .والسبب في ذلك
يرجع الى افتقار القيادة ألطر وموظفني تابعني للميزانية العامة للدولة ،وبالتالي مت وضع موظف رهن اشارة مصالح
القيادة بناء على طلب من هذه األخيرة لالشتغال بها مع موظفني آخرين تابعني جلماعات أخرى وللجماعة احلق في وضع
حد لهذه الوضعية الغير قانونية إذا اقتضى األمر ذلك.
وفيما يتعلق بوضعية موظفة تابعة للجماعة موضوعة بدورها لدى مصلحة الضرائب بتيزنيت ،فان ذلك مت بناء على
طلب تقدم به املدير اجلهوي للضرائب بأكادير بشأن وضع هذه املوظفة رهن إشارة اإلدارة سالفة الذكر .وينتظر أن يتم
إدماج هذه املوظفة املوضوعة رهن إشارة مصالح هذه املديرية مبيزانية وزارة املالية .وبهذا اإلجراء ستتمكن اجلماعة من
وضع حد لهذه الوضعية التي ال تنبني على أي سند قانوني.

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم مراجعة السومة الكرائية
( )...الوجيبات لم تتم مراجعتها منذ سنة  .1996والسبب في ذلك راجع الى كون اجمللس القروي لم يتداول بعد في
مسألة مراجعة هذه الوجيبات وذلك حتى ال يعرف الرواج التجاري بالسوق االسبوعي التابع لهذه اجلماعة تراجعا نظرا
لوجود أسواق أسبوعية مجاورة .ونظرا لتوالي سنوات اجلفاف الذي تعرفه املنطقة في السنني األخيرة و لغياب فرص
الشغل.

2 .2حتفيظ األمالك اجلماعية
في احلقيقة ،إن اجملهودات التي بذلتها إدارة اجلماعة بخصوص ملف حتفيظ األمالك العقارية التابعة لها تعرف بطئا
كبيرا  .وبالتالي ،و نظرا ألهمية التحفيظ بالنسبة ألمالك اجلماعة ،فان هذه األخيرة ستولي العناية الالزمة لتسوية
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وضعية ممتلكاتها العقارية وستقوم اإلدارة بتتبع مآل جميع مطالب التحفيظ التي تقدمت بها إلى مصالح احملافظة
العقارية وتوفير االعتمادات املالية الالزمة لهذا الغرض.

3 .3عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بتحصيل الديون املترتبة عن التأخر في أداء الوجيبة الكرائية
بخصوص التأخر احلاصل في حتصيل الديون التي تستحقها اجلماعة والناجتة عن كراء األمالك العقارية أو االحتالل
املؤقت لها ،فقد مت مطالبة مستغلي األمالك العقارية الذين لم يؤدوا بعد ما ترتب بذمتهم من الديون لفائدة اجلماعة
إلى اإلسراع بتسوية التزاماتهم جتاه هذه اجلماعة قبل حتريك املسطرة القانونية في حقهم.

4 .4عدم صيانة املمتلكات
إن املوقع الذي شيدت عليه هذه البناية اإلدارية للجماعة ال يتميز باملتانة الضرورية الشيء الذي أدى إلى ظهور شقوق
على مستوى سقف البناية وجدرانها رغم أنه متت صيانة جزء من البناية اإلدارية للجماعة مرات عديدة .إال أن الصيانة
ال تدوم إال مدة محددة وتظهر من جديد شقوق وعيوب في األماكن التي متت صيانتها .وأمام هذا الوضع مت االتصال بأحد
اخملتبرات من أجل اجناز خبرة خاصة بإدارة اجلماعة .مبجرد أن تثبت اخلبرة عدم مثانة البناية احلالية ،فانه سيتم إعداد
ملف خاص بوضعية البناية وتوجيه طلب دعم إلى املصالح اخملتصة بوزارة الداخلية من أجل دعم هذه اجلماعة لتعويض
البناية احلالية.

5 .5عدم تسجيل أرقام اجلرد وعدم اإلشارة إلى مراجع نفقا ت اقتناء األثاث
بخصوص هذه املالحظة ،فانه مت تكليف وكيل املصاريف بهذه اجلماعة بضرورة تسجيل أرقام اجلرد على جميع األثاث
واملعدات التي تتوفر عليها اجلماعة مع اإلشارة مستقبال إلى املراجع املتعلقة بنفقات اقتناء جميع املعدات واإلشارة إلى
املصلحة املستعملة لها واملسؤول عنها داخل املصلحة.
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اجلماعة القروية الركادة
)إقليم تيزنيت(

`تقع اجلماعة القروية «الركادة» ،التي أحدثت سنة ، 1959بالنفوذ الترابي إلقليم «تيزنيت» بجهة «سوس ماسة درعة».
ومتتد على مساحة 372,51كلم مربع بساكنة تقدر بحوالي  14.328نسمة حسب إحصاء  ،2004موزعة على مركز
اجلماعة و 63دوارا ،يعتمد اقتصاد اجلماعة أساسا على الفالحة وتربية املواشي.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت عملية املراقبة عن تسجيل العديد من املالحظات نورد فيما يلي أهمها مرفقة بتوصيات من شأنها الرفع من
مستوى أداء اجمللس اجلماعي.

أوال .تدبير مداخيل اجلماعة
1 .1بخصوص الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن بعض املساكن الفردية مت إخضاعها لسعر  10دراهم عن كل متر مربع مغطى ،والذي ينطبق على عمارات
السكن اجلماعية واملباني املعدة لغرض جتاري أو مهني ،في حني ،من املفروض أن تخضع هذه املساكن لسعر  20درهم عن
كل متر مربع مغطى ،طبقا ملا هو منصوص عليه في القرار اجلبائي.

2 .2بخصوص الرسم على استخراج مواد املقالع
تقوم شركة «ك» باستغالل مقلعني بتراب اجلماعة ،وقد لوحظ أن هذه األخيرة تكتفي باستخالص الرسم املذكور عن
استغالل املقلع املتواجد مبنطقة «مزارع امللعب» دون املقلع املتواجد مبنطقة «تيرت».
ومن جهة أخرى ،متت تصفية مبلغ الرسم املشار إليه بالنسبة للشركة املذكورة برسم ربع السنة األول من سنة 2012
بشكل غير صحيح ،وذلك نتيجة عدم تطبيق جزاءات وضع اإلقرارات خارج األجل طبقا ملا هو منصوص عليه في املادة
 134من القانون رقم  47-06سالف الذكر .وجتدر اإلشارة ،أن نفس األمر ينطبق على تصفية مبلغ هذا الرسم بالنسبة
لإلقرارين املتعلقني بربعي السنة الثاني والثالث لسنة .2012
نفس املالحظة تتعلق بالشركة «ص» ،التي رغم قيامها بوضع اإلقرار املتعلق بربع السنة الرابع ل  2012خارج األجل
القانوني (بعد تاريخ  31يناير  ،)2013إال أن اجلماعة لم تقم بتطبيق الزيادة في الرسم املستحق.

3 .3بخصوص مداخيل كراء احملالت املعدة ألغراض جتارية و مهنية
لقد لوحظ أن احملالت التجارية اململوكة للجماعة يتم إيجارها بسومة كرائية ضعيفة ،والسيما تلك املتواجدة بودادية
اخلير ،كما أن اجلماعة لم تقم مبراجعة الوجيبة الكرائية لهذه احملالت منذ أن مت حتديدها ألول مرة.
ومن جهة أخرى ،تبني أن بعض مكتري احملالت املتواجدة باألسواق األسبوعية لم يؤدوا واجب الكراء ملدة طويلة ،دون أن تقوم
اجلماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل استيفاء تلك الواجبات ،بحيث بلغ مجموع الباقي استخالصه إلى حدود
 2012/12/31ما قدره  33.930,00درهم.
كما لوحظ ،بخصوص بعض احلاالت ،أنه لم يتم أداء واجبات الكراء ملدة جتاوزت خمس سنوات ( 60شهرا) مما يعني أن
بعض مستحقات الكراء يكون قد طالها التقادم.
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4 .4بخصوص الرسم و الواجبات املترتبة عن السيارات اخملصصة
عدم القيام باإلجراءات الالزمة الستخالص الرسم
لوحظ تراكم بعض املتأخرات بالنسبة للرسم على استغالل رخص النقل العمومي ،وكذا ،الرسم املفروض على وقوف
سيارات األجرة من الصنف األول ،وذلك ،دون أن تقوم اجلماعة ببذل املساعي القانونية من أجل استخالص هذه املتأخرات،
وإصدار أوامر باستخالصها ،وتوجيهها إلى القابض اجلماعي قصد التكفل بها ،مما قد يعرضها للتقادم الذي يطال الديون
العمومية.

5 .5بخصوص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
لقد تبني أن جل مستغلي محال بيع املشروبات لم يدلوا بإقراراتهم برسم سنة  ،2012وكذا ،برسم الربع األخير من سنة
2011؛ كما أن امللزمني بهذا الرسم ال يقومون بإيداع التصاريح بالتأسيس املنصوص عليها في املادة  67من القانون رقم
 47-06سالف الذكر ،والذي ينص على أنه « يتعني على امللزمني إيداع تصريح بتأسيس املؤسسة يعد وفق مطبوع منوذجي
لإلدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثالثون ( ) 30
يوما املوالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط املذكور».
و يجدر التذكير ،في هذا اإلطار ،بأنه يترتب ،وفقا ملقتضيات املادة  146من القانون رقم  ،47-06عن عدم إيداع التصريح
بالتأسيس غرامة مبلغها  500درهم يتم إصدارها عن طريق أمر باالستخالص.
وتأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير اجلماعة مبا يلي:
— —احلرص على تصفية الرسم على عمليات البناء في احترام للبيانات املتضمنة في الوثائق و التصاميم املرفقة
برخص البناء و كذا في احترام ملقتضيات القرار اجلبائي اجلماعي؛
— —تفعيل املراقبة الالزمة ملعرفة وضبط وضعية استغالل املقالع بتراب اجلماعة؛
— —احلرص على احترام املقتضيات املنصوص عليها بخصوص تصفية مبلغ الرسم املفروض على استخراج مواد
املقالع؛
— —احلرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالة عدم اإلدالء باإلقرارات املطلوبة؛
— —ضرورة اإلسراع بتسوية الوضعية القانونية للعالقة بني اجلماعة و مستغلي احملالت التجارية ،ومباشرة
املساطر القانونية املعمول بها حلمل هؤالء املستغلني على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة اجلماعة؛
— —تسريع وتيرة اإلجراءات الالزمة الستخالص الديون املتعلقة بالرسم املفروض على النقل العمومي للمسافرين؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم املفروض على محال بيع املشروبات ،و كذا ،احلرص على فرض اجلزاءات
املترتبة عن عدم إيداع اإلقرارات أو عن األداء املتأخر ملبلغ الرسم املستحق؛
— —العمل على احلصول على التصاريح بالتأسيس من طرف املستغلني حتى يتسنى للجماعة التأكد من التاريخ
الفعلي للشروع في االستغالل الذي يعد تاريخ بدء سريان الرسم املفروض على محال بيع املشروبات.

ثانيا .تنفيذ النفقات العمومية
1 .1تدبير سندات الطلب
احتكار بعض املقاوالت جلل طلبيات اجلماعة
لوحظ أن مقاولتني تستحوذان على أغلبية طلبيات اجلماعة ،وذلك بالرغم من االختالف الكبير ملوضوع وطبيعة ونوعية
هذه الطلبيات ،سواء تعلق األمر باألشغال أو التوريدات أو اخلدمات.
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بخصوص سند الطلب رقم 03/2012
من خالل تفحص ملف سند الطلب رقم  2010/03الصادر بتاريخ  2010/05/28مببلغ  99.600,00درهم ،واملتعلق بإجناز
دراسات تقنية ل  12كلمتر من الروابط الطرقية باجلماعة ،لوحظ ما يلي:
— —غياب ما يفيد قيام اجلماعة باستشارة املتنافسني كتابة( ،رسائل االستشارة) وذلك طبقا ملا هو منصوص عليه
في الفقرة 4من املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها؛
— —غياب شهادة اعتماد األشخاص الطبيعيني أو املعنويني القائمني بأعمال الدراسات واإلشراف على املشاريع بالنسبة
لكل من مكتبي الدراسات « »B.Iو « »Nاللذان تقدما مبقترحات أثمان للجماعة.

2 .2بخصوص دعم اجلمعيات
لوحظ أن اجلماعة قامت بتقدمي دعم مادي جتاوز  10أالف درهم جملموعة من اجلمعيات ،وذلك دون أن تقوم بإبرام أية اتفاقيات
مع هذه اجلمعيات ،ودون أن تقوم هذه األخيرة بتقدمي حساباتها للجماعة .وفي هذا الصدد يجب التذكير ،بالواجبات
املنوطة باجلمعية ،عندما تتحصل على مبلغ يفوق مبلغ  10أالف درهم سنويا ،واملتمثل في تقدمي حساباتها للجماعة
حسب مدلول الفصل  32مكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1-58-376بتاريخ  27نونبر  1958الذي يضبط مبوجبه
حق تأسيس اجلمعيات كما مت تتميه و تغييره.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —احلرص على احترام مبدأ املنافسة واملساواة في ولوج الطلبيات العمومية قصد احلصول على أثمنة تنافسية
لفائدة اجلماعة ،وكذا ،احلرص على طلب شواهد االعتماد عند استشارة مكاتب الدراسات؛
— —مطالبة اجلمعيات التي تتلقى دعما ماليا يفوق مبلغ  10.000.00درهم سنويا بتقدمي حساباتها للجماعة.

ثالثا .تدبير املمتلكات العقارية
1 .1بخصوص عملية تفويت القطع األرضية بتجزئة «النصر»
تتوفر اجلماعة على عقار محفظ يحمل الرسم العقاري رقم  31/13669تابع مللكها اخلاص وتبلغ مساحته اإلجمالية 6
هكتارات و 56آر و 90سينتيار .وقد مت تفويت أشغال جتهيزه من أجل إحداث جتزئة «النصر» إلى املؤسسة اجلهوية للتجهيز
والبناء للمنطقة اجلنوبية مبوجب االتفاقية املبرمة ،في هذا الشأن ،بتاريخ  .2003/01/16وبلغ عدد القطع األرضية
اخملصصة للسكن ،بهذه التجزئة 230 ،قطعة مبساحة إجمالية تصل  18.938متر مربع وبكلفة إجمالية للتفويت قدره
 12.018.050,00درهم .وقد لوحظ بخصوص هذه العملية ما يلي:
عدم تبيان طبيعة و حقيقة املصاريف
لقد مت احتساب مبلغ قدره  509.337,00درهم كمصاريف مختلفة تدخل في كلفة التجهيز دون تفصيلها أو حتديد
طبيعتها ،وكذا ،دون تقدمي اإلثباتات الكافية التي تبرر إدراجها داخل كلفة التجهيز.
عدم احترام النسبة التعاقبية لألتعاب و العمولة املتفق عليها مع شركة العمران
مت احتساب مبلغ  670.597,00درهم كعمولة لفائدة العمران على أساس نسبة مئوية تناهز  ،8 %غير أن هذا املبلغ
يتجاوز املبلغ املتفق عليه .إذ أن البند التاسع من االتفاقية املذكورة أعاله يشير إلى «أن أتعاب و عمولة املؤسسة اجلهوية
للتجهيز والبناء للمنطقة اجلنوبية محددة في  % 5من مبلغ االستثمار الكلي للمشروع دون احتساب قيمة األرض».
عدم تتبع و تدقيق حقيقة مصاريف أشغال التجهيز
ال تتوفر اجلماعة على ما يثبت قيامها بتتبع وتدقيق حقيقة مصاريف أشغال التجهيز التي حتملتها املؤسسة املشار
إليها أعاله ،والسيما فيما يخص التحقق من احترام مقتضيات دفتر الشروط اخلاصة الذي يحدد االلتزامات بني املؤسسة
واملقاول املكلف بالتجهيز ،و كذا التحقق من صحة الكشوفات التفصيلية واملبالغ املؤداة فعال للمقاول املذكور.
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عدم إجناز بعض أشغال التجهيز
من خالل املعاينة امليدانية للتجزئة ،لوحظ عدم إجناز ستة عشر ( )16ممرا للراجلني وعدم تهيئة أربعة ( )4مساحات
خضراء ،كما مت االكتفاء بإجناز سالسل صخرية بدل جدار للدعم حلماية التجزئة من املياه التي متر من الشعبة اجملاورة
للتجزئة عند سقوط األمطار.
مع العلم أن املؤسسة املذكورة هي التي يقع على عاتقها إجناز مجموع أشغال التجهيز كما هو منصوص عليه في
دفتر التحمالت اخلاص بهذه التجزئة .وعلى العكس من ذلك ،تعهد رئيس اجلماعة بصورة انفرادية في التزام مؤرخ بتاريخ
 2012/12/19بإجناز املنشآت غير املكتملة على نفقة اجلماعة.
اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع األرضية بدل املزايدة العمومية
مت اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع األرضية ،مع العلم أن مسطرة املزايدة العمومية تعتبر املسطرة العادية
لتفويت امللك اجلماعي اخلاص ،في حني ،يظل االتفاق املباشر أمرا استثنائيا ميكن اللجوء إليه في حاالت محددة على
سبيل احلصر كما هو مبني في املرسوم رقم  2.58.1341بتاريخ  1959/02/04احملدد لكيفية تسيير أمالك اجلماعات القروية.
كما أنه بالرجوع إلى املذكرة التبريرية الختيار طريقة التراضي للتفويت جندها قد بررت ذلك ،من جهة ،بضعف اإلقبال
على اقتناء هذه البقع رغم مجهودات الترويج املبذولة ،بحيث من أصل  230بقعة لم يتم تقدمي سوى  40طلب استفادة؛
ومن جهة أخرى ،برغبة اجلماعة في تشجيع الساكنة احمللية احملتاجة ،باخلصوص ،للتوفر على سكن الئق.
غير أنه لوحظ من خالل تفحص الالئحة االسمية للمستفيدين ،أن عددا منهم ال يقطن بتراب اجلماعة واستفاد من
عدة بقع؛ كما تبني عدم تضمني كناش التحمالت اخلاص بتفويت البقع األرضية مقتضيات من شأنها احلد من املضاربة
العقارية وإلزام املستفيدين بتسديد ثمن التفويت في وقت معقول و كذا التشجيع على التسريع بالبناء ،ويزكي ذلك
ما يلي:
— —عدم حتديد معايير تساعد على اقتناء بقع بأثمان معقولة؛
— —عدم حتديد جدولة زمنية ألداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم األداء داخل اآلجال احملددة ؛
— —عدم التنصيص على ضرورة تقدمي طلبات البناء و الشروع فيها و االنتهاء منها داخل أجل محدد حتت طائلة تطبيق
جزاءات؛
— —عدم التنصيص على عدم جواز استفادة نفس الشخص من عدة بقع.

2 .2بخصوص عملية منح امتياز استغالل عقار جماعي كمخيم سياحي
تتوفر اجلماعة على عقار مصنف ضمن ملكها العام ،فعمدت إلى إجراء سمسرة عمومية بواسطة طلب العروض رقم
 01/2012بتاريخ  2012/04/26من أجل منح امتياز استغالل ذلك العقار كمخيم سياحي للخواص ،وذلك بتهيئه وبناء
بعض املرافق به مع السماح للمستغل باستخالص واجبات من مستعملي اخمليم مقابل أداء إتاوة لالستغالل خلزينة
اجلماعة؛
وعلى إثر ذلك ،رست السمسرة العمومية على املتنافس الوحيد الذي اقترح إتاوة استغالل سنوية قدرها 60.000,00
درهم .إال أنه عند إرسال ملف السمسرة إلى سلطات الوصاية رفضت هذه األخيرة املصادقة عليه إلى حني تصحيح
اجلماعة لبعض األخطاء املادية و اإلغفاالت املتضمنة في وثائق السمسرة ،والتي ال تستوجب إلغاء السمسرة وإمنا فقط
التصحيح .ونتيجة لتقاعس اجلماعة عن االستجابة ملالحظات سلطات الوصاية ،وبحكم أن العقار املعني ظل غير
مستغل ،فقد مت حرمان اجلماعة من املدخول السنوي املقترح ملدة  7سنوات ،أي ما مجموعه  420.000,00درهم.

3 .3عدم تسوية الوضعية القانونية جلل األمالك العقارية للجماعة

لوحظ ،في هذا الصدد ،تقاعس اجلماعة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إجناز املستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها
للعقارات املسجلة بسجل احملتويات العقارية .بحيث لتبرير مصدر هذه املمتلكات يتم أحيانا اإلشارة إلى متلكها عن
طريق التقادم أو عن طريق التسليم أو الهبة دون أن تتوفر اجلماعة على املستندات التي تثبت ذلك؛ وفي بعض األحيان ال
تقوم بتبرير مصدر حيازتها لبعض العقارات كما هو الشأن مثال بالنسبة للعقارين املقيدين في سجل احملتويات ،على
التوالي ،حتت رقم /120ع و/199ع كقطعة مخصصة مللعب للرياضة بكل من إدبوزيد وإغرم.
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وفي نفس اإلطار ،لوحظ أن اجلماعة لم تبادر بتحفيظ سوى ملك واحد من مجموع أمالكها العقارية ،ويعلق األمر بامللك
املسمى «النصر» ،مع العلم أن هذه املبادرة جاءت بعد نزاع قضائي مع أحد األغيار حول ملكية العقار املذكور.

4 .4غياب عقود الكراء
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على عقود الكراء بالنسبة ملعظم الدكاكني القدمية املوجودة باألسواق األسبوعية ومبركز «حد
الركادة» ،وكذا ،بالنسبة لكل الدكاكني املوجودة مبركز «ودادية اخلير» .وبالنسبة لعقود الكراء القليلة املتوفرة ،فترجع
إلى فترة الثمانينات وبداية التسعينات ،وال يوجد ما يفيد حتيينها ملعرفة ما إذا كانت ما زالت سارية املفعول .خاصة وأن
احملالت موضوع هذه العقود فارغة وغير مستغلة وأصحابها توقفوا عن األداء. .

5 .5عدم احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة
تقوم اجلماعة بحيازة بعض املمتلكات على أساس الهبة دون احترام املسطرة املعمول بها ،كما هو الشأن مثال بالنسبة
للقطعة األرضية املتواجدة بدوار «إدغ» اخملصصة كملعب للرياضة ،وكذا بالنسبة ملنزل وظيفي بدوار «حلفاير» «بإغير
ملولن» واللذان مت وهبهما للجماعة من طرف بعض اخلواص .حيث تبني ،بخصوص هاتني احلالتني ،أنه ال يوجد ما يؤكد
رغبة الواهب في هبة عقاره للجماعة ،كما ال يوجد ما يفيد أن اجلماعة قد قامت بالتأكد من متلك الواهب للعقار موضوع
الهبة بشكل قانوني؛ إضافة إلى أنها لم تخضع ذلك ملوافقة اجمللس اجلماعي ولم تقم بإبرام عقد الهبة و تسجيله.
وتأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير اجلماعة مبا يلي:
— —احلرص على التأكد من حقيقة املصاريف واثبات عالقتها املباشرة باملشاريع املنجزة لصالح اجلماعة؛
— —احلرص على العمل على االلتزام ببنود االتفاقية؛
— —احلرص على سلوك املزايدة العمومية كأسلوب في تفويت امللك اجلماعي اخلاص ،وإعداد دفاتر التحمالت
لترجمة ذلك ولتحقيق األهداف املتوخاة من املشروع؛
— —التجاوب مع مالحظات سلطات الوصاية في اآلجال املعقولة لتفادي تأخر إجناز املشاريع أو هدرها ،وبالتالي
حرمان اجلماعة من مداخيل هامة؛
— —التعجيل بتسوية الوضعية القانونية لألمالك اجلماعية؛
— —العمل على حتيني عقود كراء العقارات التابعة للملك اجلماعي اخلاص واإلسراع بإبرام عقود كراء مع
املستفيدين؛
— —احلرص على احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة كما هو منصوص عليه.

رابعا .تدبير مجال التعمير
1 .1عدم القيام بإجراءات املراقبة الكفيلة باحلد من استغالل رخص اإلصالح ألجل إجناز عمليات بناء
ال تقوم اجلماعة عند تسليم رخص اإلصالح والترميم باتخاذ تدابير التتبع واملراقبة الكفيلة باحلد من حتويل استغالل هذه
الرخص ألجل إجناز عمليات بناء حقيقية ،وهو ما من شأنه أن يتيح للمستفيدين من هذه الرخص إمكانية البناء دون
احلصول على تأشيرة اللجن اخملتصة ،وكذا ،تفادي أداء الرسم على عمليات البناء واالكتفاء بأداء قدر بسيط عن عمليات
الترميم ( مائة درهم) مما قد يفوت على خزينة اجلماعة مبالغ مالية مهمة.

2 .2تسليم رخص البناء في غياب آراء اللجن اخملتصة
تعمد اجلماعة ،في بعض األحيان ،إلى تسليم رخص البناء دون احلصول على اآلراء والتأشيرات املقررة مبوجب القوانني
واألنظمة اجلاري بها العمل ،وخاصة ما يتعلق مبقتضيات املادة  43من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير واملادة  32من
املرسوم رقم  2.92.832الصادر لتطبيقه.
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وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير يوصي اجلماعة مبا يلي:
— —احلرص على تفعيل تدابير التتبع واملراقبة الكفيلة باحلد من استغالل رخص اإلصالح والترميم ألجل إجناز
عمليات بناء.
— —احلرص ،قبل منح اإلذن بالبناء ،على احلصول على اآلراء والتأشيرات املقررة مبوجب القوانني واألنظمة اجلاري
بها العمل.

خامسا .تدبير بعض املرافق العمومية احمللية
1 .1بخصوص مرفق اإلنارة العمومية
ضعف االهتمام مبرفق اإلنارة العمومية
تبني ،من خالل االطالع على محاضر دورات اجمللس اجلماعي للفترة املمتدة من سنة  2008إلى غاية سنة  ،2012أن اجمللس
ال يعير اهتماما مناسبا ملسألة توسيع الشبكة الكهربائية وتدبير مرفق اإلنارة العمومية ككل .وكمثال على ذلك ،ففي
دورة يوليوز  ،2012كما هو الشأن بالنسبة للدورات السابقة ،صادق اجمللس اجلماعي بإجماع أعضائه احلاضرين على دراسة
وضعية الكهرباء باجلماعة مبساعدة املكتب الوطني للكهرباء ،ومت االتفاق بني الطرفني على محاولة إيجاد حلول لها في
أجل أقصاه شهرا واحدا .لكن هذا االتفاق بقي دون متابعة.
ضعف تتبع ومراقبة استهالك الكهرباء
لوحظ ،أن املصلحة التقنية اخملتصة ال تتوصل بفواتير استهالك اجلماعة من الكهرباء ،وبالتالي ال تتمكن من القيام
مبراقبة االستهالك املسجل بالفاتورة ومقارنته باالستهالك املسجل بدليل العداد ،وجتدر اإلشارة أنه من خالل االطالع
على العقود املرتبطة بالعدادات وتدقيق ارتباطها بالفاتورات موضع االستهالك ،تبني أن اجلماعة ال متيز بني مصاريف اإلنارة
املتعلقة بالبنايات اإلدارية واإلنارة العمومية.

2 .2بخصوص التزود باملاء الصالح للشرب
بخصوص هذا األمر ،قامت عدة جمعيات بالتكفل بإيصال وتزويد دواوير اجلماعة باملاء الصالح للشرب ،وذلك ،من خالل
حفر اآلبار ،كما قام املكتب الوطني للماء الصالح للشرب كذلك بتزويد بعض الدواوير باملاء الشروب.
ولقد تبني بأن تعريفة استهالك املاء الصالح للشرب التي حصرتها اجلمعيات املعنية غير موحدة ومتباينة فيما بينها،
حيث تتراوح قيمتها ما بني درهمان ونصف ( )2,5وسبعة ( )7دراهم للمتر مكعب؛ هذا ،باإلضافة إلى التعريفة املطبقة
من طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص تسييره املباشر لبعض مرافق التزود باملاء الشروب اخلاصة
ببعض الدواوير .وهو ما يتنافى مع مبدأ التكافؤ واملساواة في االستفادة من خدمات املرافق العمومية.

3 .3بخصوص التطهير السائل
ضعف اإلجراءات املتخذة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي
يتضح من خالل محاضر دورات اجمللس اجلماعي للفترة املمتدة ما بني سنة  2008وسنة  ،2012أن مرفق التطهير الصحي
لم يحظ بدراسات كافية خالل اخلمس سنوات املذكورة؛ بحيث لوحظ في هذا الصدد ،أن اجلماعة قامت ببرمجة الفائض
املالي احملقق عن سنة  ،2009والبالغ قيمته  90.000,00درهم ،ألجل دراسة مشكل التطهير السائل باملركز ،كما متت
إعادة تخصيص اعتمادات لنفس الغرض لتصل إلى  140.000,00درهم خالل سنة 2012؛ إضافة إلى ذلك مت ،خالل سنة
 ،2010إحداث رسم جبائي حدد سعره في  100درهم سنويا يتعلق بتسيير جتهيزات الصرف الصحي .غير أن اجلماعة لم
تقم بإجناز أية دراسة في املوضوع .وهو ما يعتبر تقاعسا من طرف اجمللس اجلماعي عن القيام بواجباته املتمثلة في ضمان
الوقاية الصحية والنظافة واتخاذ التدابير املناسبة لتصريف ومعاجلة املياه العادمة ،وذلك ،طبقا ملقتضيات املادة  40من
القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه.
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ومن جهة أخرى ،تبني من خالل املعاينة امليدانية وتصريحات املسؤولني،أن ساكنة اجلماعة تعتمد على استعمال احلفر
التقليدية لتصريف املياه العادمة ،ما عدى التجزئات العقارية املهيئة بآبار مصفية مسبوقة مببلعات .كما تبني أنه يتم
التخلص من النفايات والفضالت املستخرجة من هذه احلفر ،على إثر تنظيفها ،عن طريق طرحها بشكل عشوائي .وهو
ما ميكن أن ينعكس سلبا على الفرشة املائية واجملال البيئي باملنطقة ،باإلضافة إلى أن هذا أألمر يخالف مقتضيات املادة
 54من القانون رقم  10-95املتعلق باملاء والتي تنص على أنه مينع إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان اجلافة
وفي اآلبار واملساقي واملغاسل العمومية واألثقاب والقنوات ودهاليز التقاط املياه .ويسمح فقط بتفريغ املياه الراسبة أو
املياه املنزلية املستعملة في آبار مصفية مسبوقة مببلعات()fosses septiques
وتأسيسا على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —إعطاء االهتمام الكافي ملرفق اإلنارة العمومية والعمل على توسيع الشبكة الكهربائية بدواوير اجلماعة؛
— —مراقبة وتتبع حقيقة استهالك اجلماعة من الطاقة الكهربائية؛
— —احلرص في إطار االتفاقيات املبرمة بخصوص تدبير مرفق املاء الصالح للشرب على حتديد دور اجلماعة
ومسؤولياتها عن هذا املرفق احليوي ،وكذا املراقبة الواجبة لتتبع اخلدمة املقدمة؛
— —العمل على احترام مبدأ التكافؤ واملساواة في االستفادة من خدمات املرافق العمومية؛
— —العمل على توفير وسائل التطهير السائل الصحي وكذا التخلص السليم من النفايات؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلل مشكل النفايات الصلبة ،والعمل على تعميم خدمة جمع النفايات على كل
دواوير اجلماعة؛
— —العمل على توفير الوسائل والقيام باإلجراءات الالزمة حلل مشكل املطرح العمومي باجلماعة.
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 IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للركادة
(نص مقتضب)

أوال .حول مداخيل اجلماعة
1 .1بخصوص الرسم على عمليات البناء
حول خطأ في تصفية الرسم لبعض امللزمني
هنا نتحدث عن رخصة رقم  2010/22بتاريخ  2010/12/15والتي سلمت في اسم ع.ن ،م.ن  ،ع.أ و ع.أ حيث يتكون املشروع
حسب التصميم املصادق عليه في الطابق السفلي بكامله من محالت جتارية،أما الطابق األول يتكون من  4أربعة منازل،
كل منزل مبرافقه اخلاصة  ،حيث كنا نظن انه مشروع واحد دو صبغة جماعية وله رخصة واحدة يهم أربعة أشخاص
لذلك قمنا بإخضاعه لسعر  10,00دراهم عوض  20,00درهم حسب ما ينص عليه القرار اجلبائي اجلماعي.
حول عدم احتساب مساحة البروزات لبعض امللزمني
بالنسبة لرخصة البناء رقم  2012/34بتاريخ  2012/08/12سلمت في اسم ن.أ حسب التصميم املصادق عليه يتضح
أن املشروع عبارة عن منزل سكني يوجد داخل بقعة أرضية لم تصل بروزاتها إلى حد امللك العام سواء بالنسبة للطريق
املوالية جهة الشمال او الطريق املوالية جلهة الشرق .في هذه احلالة تقع البروزات داخل امللك اخلاص لذا لم نضاعف
الرسم .

2 .2بخصوص الرسم على استخراج مواد املقالع
عدم استخراج جل مبالغ هذا الرسم وخطا في تصفيته
( )....املقلع املتواجد مبنطقة»تيرت» لم يبدأ باستخراج مواد البناء من امللك املذكور إال في ثالثة أشهر األولى من سنة
 2013و اجلماعة ستعمل على مراسلة املعنى بوضع اإلقرارات سالفة الذكر واملستقبلية مع فرض الغرامات.
عند تصفية الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع و بناءا على بيان األداء الربع السنوي األول عن سنة  2012مت
تطبيق املادة  147من القانون رقم  47/06باستثناء الزيادة عن اإلقرار خارج األجل والبالغ  %15X.9.000أي  1.350,00درهم
فلم نحتسبه لذا راسلنا املعني ألدائه .كما سنقوم بتطبيقه بالنسبة لإلقرارين املتعلقني بربعي السنة الثاني والثالث
لسنة .2012
عدم وضع اإلقرار في اآلجال القانونية
بالفعل لم تقم شركة «س» بوضع إقرارها برسم ربع السنة الرابع لسنة  2012إال بعد تاريخ  2013/01/31أي خارج االجل
القانوني لدا قمنا باستدعاء املسؤول حتث عدد /252ج ق 2013/بتاريخ  2013/05/30حيث سنقوم بتطبيق املادة  158من
القانون رقم  47-06سالف الذكر.

3 .3بخصوص مداخيل كراء بعض احملالت التجارية
ضعف السومة الكرائية للمحالت التجارية وعدم اداء واجبات الكراء من طرف بعض امللزمني
إن ضعف أداء واجبات الكراء في اغلبه مرتبط بغياب عقود الكراء وهذا ملف موروث في مجمله عن اجملالس السابقة
فبعد عدة اجتماعات بني اجلماعة واملكترين خاصة بالودادية وبحضور السلطة احمللية حول إبرام هذه العقود والزيادة في
سومة الكراء امتنعوا عن ذلك وبعد استشارة محامي اجلماعة في املوضوع أمرنا بضرورة إعداد امللفات اإلدارية والعقارية
للمحالت التجارية الن اجلماعة ال تتوفر على وثائق تتبث ملكيتها لهذه احملالت .
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( )...كما أدرجت هذه النقطة مؤخرا بالدورة العادية لشهر ابريل  2013بناءا على مالحظة اجمللس اجلهوي للحسابات فاتفق
على تكوين جلنة للتباحث مع رئيس الودادية إليجاد حل لهدا املشكل قبل عرضه على القضاء ادا اقتضى االمر ذلك.
أما مكتروا احملالت التجارية املتواجدة باالسواق اجلماعية فقد ثم استدعاء جميع امللزمني باألسواق األسبوعية على
أساس أداء ما بذمتهم فرفضوا دللك بحجة أن األسواق متوقفة نهائيا عن الرواج .الشيء الذي دفع باجمللس إلى إلغاء
واجبات االحتالل املؤقت بكل من سوق خميس اغرم وسوق احد الركادة في دورته العادية لشهر ابريل  2010إلى حني إيجاد
حل جدري لهذه االسواق املتوقفة.
اما احلاالت التي لم تؤدي واجبات الكراء ملدة جتاوزت خمس سنوات فقد متت مراسلتهم ألداء واجبات الكراء والتي جتاوزت
مدتها خمس سنوات واحملددة إجماال في مبلغ  6.150,00درهم تفاديا للجوء إلى العدالة .حيث متت مراسلة املعنيني حتت
عدد من  298 :إلى  304بتاريخ . 2013/06/12

4 .4بخصوص الرسم املفروض على النقل العمومي على املسافرين
عدم القيام باالجراءات الالزمة الستخالص الرسم
مت االتصال شخصيا باملعنيني واتفق على أن يؤدوا ما بذمتهم عن طريق دفعات كل ثالثة أشهر (ما إجماله  8400,00درهم
كمتأخرات) خالل هذه السنة قبل أن يعرض ملفهم على العدالة في حالة املنع  .كما متت مراسلتهم في املوضوع حتت
عدد 305:و  306بتاريخ.2013/06/12 :

5 .5بخصوص الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
عدم وضع االقرار وعدم وضع التصريح بالتاسيس
إن املداخيل املرتقبة في الرسم املفروض على محال بيع املشروبات حددها اجمللس في  1.200,00درهم عن سنة 2012
انطالقا من واقع احلال .ووعيا منه بان هذه احملالت التجارية تعرف ركودا جتاريا وتعاني من االستمرارية .ومن جهة أخرى
يصعب استخالص ما تبقى لكون أغلب امللزمني يعرفون كسادا جتاريا كما نالحظ أن محالتهم مغلقة أغلب األحيان.
حيث قمنا مبراسلة املعنيني حتت عدد من 243 :إلى  250بتاريخ  2013/05/30قصد إيداع اإلقرار وأداء ما بذمتهم.
وعليه فان توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات باكادير في هدا الباب قد بدأنا فعال في تنفيذ بعض منها كما سنعمل
بها مستقبال .

ثانيا .تنفيذ النفقات العمومية
1 .1تدبير سندات الطلب

احتكار بعض املقاولني جلل طلبيات اجلماعة
( )....كون الشركة حتصل على  % 29من قيمة سندات الطلب من سنة  2008الى  2010فهي الوحيدة املوجودة بتراب
اجلماعة والتي دائما تشارك في الصفقات كانت عمومية آم سندات طلب ويتجلى ذلك في حصتها من الصفقات
العمومية .رغم أننا نطبق املساطر التي ينص عليها القانون في هدا اجملال.
إن اغلب املقاولني ال يريدون املشاركة في سندات الطلب خاصة ادا كانت أشغال ويقل مبلغها عن  20ألف درهم آو ما
قاربه.
اما فيما يخص شراء مواد البناء و منتوج املقالع واكتراء اآلليات خاصة املبالغ الصغيرة جندها أول من يشارك بأقل ثمن.
لكونها الشركة الوحيدة التي تتوفر على آليات بتراب اجلماعة وتعرض اقل االثمان.
وسنعمل مستقبال على تغيير هدا الوضع وفق شروط املنافسة.
بخصوص طلب رقم  ،03/2012فعال لم نقم باستشارة املتنافسني كتابة وكذا املطالبة بشهادة اعتماد وسنأخذ هذه املالحظات
بعني االعتبار مستقبال.
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2 .2بخصوص دعم اجلمعيات
دعم اجلمعيات دون تقدمي حساباتها وتقاريرها املالية املطلوبة
( )...مالحظتكم سنأخدها بعني االعتبار مستقبال وفق القانون .حيث صادق اجمللس مؤخرا على اتفاقية شراكة مع
جمعية النقل املدرسي في اطار دورته االستثنائية بتاريخ  2013/09/22حدد فيها قيمة الدعم وطالب اجلمعية بإعداد
تقريرها املالي السنوي وتقدميه للجماعة.
كما طلبنا من جلنة الشؤون االجتماعية إعداد بنود االتفاقيات مبعية اجلمعيات األخرى التي يفوق دعمها 10.000,00
درهم وعرضه على اجمللس كما راسلنا اجلمعيات املعنية مبد اجلماعة بتقاريرها السنوية وإخبارهم بإلزامية التوقيع على
اتفاقية الشراكة.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1بخصوص عملية تفويت القطع االرضية بتجزئة «النصر»
عدم تبيان طبيعة وحقيقة املصاريف
إن التركيبة املالية والتقنية مشروع جتزئة النصر هي مؤقتة إلى حني التسليم املؤقت للتجزئة والدي فعال صودق
عليه بتاريخ  16يوليوز  2013من طرف جلنة املشاريع الكبرى )...( .أما التركيبة املالية احلالية كان الغرض من طلبها أنداك
هو منح جلنة التقومي نظرة تقديرية حول تقومي قيمة البقع األرضية .وبناءا على مالحظة اجمللس اجلهوي وجهنا استفسارا
لشركة العمران اجلنوب فكان جوابها كالتالي:
بالنسبة للمبلغ  509337,00درهم كمصاريف مختلفة تعني بها ما يلي:
— —مبلغ  161.680,00درهم مصاريف اخملتبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE؛
— —مبلغ  133.699,00درهم مصاريف اللوحات االشهارية؛
— —مبلغ  52.853,00درهم مصاريف نشر الصفقات في اجلرائد؛
— —مبلغ  107.745,00درهم فوائد مالية مقتطعة من احلساب اخلاص بتجهيز التجزئة؛
— —مبلغ  63.320,00درهم واجبات الوقاية املدنية.
عدم احترام نسبة العمولة
بالنسبة ملبلغ  670.597,00درهم كعمولة لفائدة العمران ،فان العمران احتسبها على أساس  %7من تكلفة املشروع بدل
 %5بناءا على بنود االتفاقية .لتصبح العمولة هي  452.694,00درهم فكيفما كان احلال تبقى هذه التركيبة املالية دائما
مؤقتة إلى حني تسليم التجزئة حيث سيتم تقدمي احلسابات النهائية للجنة املكلفة بالتسيير املالي وتتبع األشغال
املشار اليها في االتفاقية.
عدم تتبع وتدقيق حقيقة مصاريف اشغال التجهيز
( )....بعد التوقيع على محضر التسليم املؤقت لألشغال وفي نفس الوقت املصادقة على تغيير دفتر التحمالت بتاريخ
 13يوليوز  2013سنراسل السيد العامل الستدعاء اللجنة للحسم في احلصر املالي النهائي للتجزئة بعد التأكد من
املصاريف .
عدم إجناز بعض االشغال
بالنسبة لعدم اجناز  16ممرا للراجلني وأربع مساحات خضراء بالتجزئة فان اجلماعة على علم بذلك وتود أن تكون هي
من يقوم بهذه األشغال حيث صادق اجمللس على هذه التغييرات في دورته العادية لشهر ابريل  2013بعدها صادقت
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جلنة املشاريع الكبرى على تغيير دفتر التحمالت بناء على اقتراحات اجمللس كما صادقت على التسليم املؤقت بتاريخ
 2013/07/13للتجزئة.
( )....بالنسبة للحائط الوقائي قامت العمران باجناز الشطر األول من احلائط الوقائي حيث بنت قنطرة أجنزت فوقها طريق
معبدة ومنطقة عازلة مغطاة بني الطريق الوطنية والطريق املعبدة قمنا بغرس األشجار في جزء منها على مسافة من
الطريق الوطنية .ثم قامت ببناء حائط وقائي آخر من األحجار واألسالك مبخرج نفس القنطرة حلماية التجزئة.وهي كافية
للحماية من مياه األمطار املنسابة من الشعبة.ودلك بهدف النقص من تكلفة املشروع.
اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع االرضية بدل املزايدة العمومية
إن اعتماد مسطرة املزايدة العمومية في نظر اجمللس اجلماعي بدل املراضاة في تفويت البقع لن يحقق ما كان يرجوه حيث
سيقصي أغلبية أبناء اجلماعة الذين هم في حاجة ماسة إلى سكن اجتماعي رغم أن مسطرة املزايدة ستسهل بيع
البقع وبتكلفة اكبر مما هي عليه اآلن.
بالنسبة لتضمني كناش التحمالت معايير ذات بعد اجتماعي من شانها تشجيع الساكنة احمللية احملتاجة القتناء بقع
بأثمان معقولة للحصول على سكن الئق فقد دافعنا على أن يكون ثمن البيع مناسبا خالل اجتماع جلنة تقومي ثمن البيع
والدي يتراوح في اغلبه بالنسبة للمحتاجني  500,00درهم للمتر املربع ل  138بقعة أي بنسبة  60في املائة .
بالنسبة للمستفيدين من خارج اجلماعة تبني لنا أن هناك بطء في بيع البقع وقلة القبول ( )....الشيء الذي دفع بنا إلى
فتح الباب للجميع بعد أن قل البيع مخافة إفشال املشروع.
( )...أما املضاربات العقارية فلما فطنا لبعض احملاوالت منعنا تلك العملية بحجة منع بيع البقع من طرف املستفيد حتى
يتسلم الصك العقاري باسمه .كما أن عدم حتديد جدولة زمنية ألداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم األداء
داخل اآلجال احملددة هو عن قصد عمد إليه اجمللس إلجناح عملية التسويق ورغم ذلك لم يحقق الهدف املنشود.
( )....بخصوص استفادة نفس الشخص من عدة بقع ،علما أننا لم نكن نتوقع ذلك ،فقد منعنا ذلك في األول رغم عدم
التنصيص عليه لكن ملا توقف البيع وهددتنا العمران بوقف األشغال فتحنا الباب ملن يرغب في شراء البقع املتبقية
كيفما كان نوعه والى حدود اليوم ما زالت الدفعات التي أداها املستفيدون في حساب شركة العمران لم تصل إلى نصف
التركيبة املالية املؤقتة حيث لم تتعدى مبلغ  4.5مليون درهم من أصل  9ماليني درهم نتج عنها حسب العمران ذعائر
بنكية بلغت  107.745,00درهم .

2 .2بخصوص عملية منح استغالل عقار جماعي كمخيم جماعي
( )....القانون الذي ستجري به الصفقة هو قانون رقم  54/05املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة حيث أخبرتنا
مصلحة الصفقات بالعمالة شفويا بأنه حاليا هناك غموض في وجود مسطرة حتدد أشكال وكيفية إعداد وثائق الدعوة
إلى املنافسة بالنسبة إلى اجلماعات احمللية ،املشار إليه في املادة  5من نفس القانون .خاصة أن هدا املشروع يتحدث عن
الكراء وفي نفس الوقت يتحدث عن التجهيز )....( .كما أن اجلمعية التي رست عليها الصفقة وبعد معاينة املوقع من
طرف رئيسها رفضت قبول املشروع بحجة أن اجلماعة قامت عن طريق اجمللس اإلقليمي ببناء مدرجات للمتفرجني بامللعب
الرياضي اجلماعي (مببلغ  300ألف درهم) بجزء جانبي من البقعة املعنية في الفترة املمتدة مابني إعالن الصفقة وتاريخ
املصادقة مما قلص من مساحتها.

3 .3عدم تسوية الوضعية القانونية جلل االمالك العقارية للجماعة
شرعت اجلماعة في تسوية بعض أمالكها املهمة فبعد ملكية امللك املسمى النصر الذي يضم جتزئة النصر ومقر دار
اجلماعة واخلزانة اجلماعية أعطت األولوية لألمالك املعرضة للترامي من طرف الغير وهي األراضي الغير املبنية كما
هو الشأن بالنسبة للملعب الرياضي اجلماعي ،والبقع واملالعب احملاذية للمركز التي لها قيمة مالية حيث قمنا بإعداد
تصميم حتديدي ملا يزيد  16.5هكتار سند طلب رقم  05بتاريخ  .2011/06/ 24كما اتفق املكتب على برمجة مبلغ مالي
هذه السنة إلعداد تصاميم جميع املمتلكات اجلماعية دفعة واحدة بناءا على مالحظة اجمللس اجلهوي.
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4 .4غياب عقود الكراء
إن عدم أداء واجبات الكراء في أغلبه مرتبط بغياب عقود الكراء وهذا ملف موروث في مجمله عن اجملالس السابقة فبعد
عدة اجتماعات بني اجلماعة واملكترين والسلطة احمللية حول إبرام هذه العقود امتنعوا عن ذلك وبعد استشارة محامي
اجلماعة في املوضوع أمرنا بضرورة إعداد امللفات وهو ما سنقوم به الحقا.

5 .5عدم احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة
بالنسبة للقطعة األرضية املتواجدة بدوار» ادغ « ( )....ستقوم اجلماعة بتسوية وضعيتها القانونية حسب األولويات،
ونفس الشيء بالنسبة ملنزل وظيفي بدوار» احلفاير» .
بالنسبة لتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات باكادير في هدا الباب فاننا سنعمل بها.

رابعا .تدبير مجال التعمير
1 .1عدم القيام باجراءات املراقبة الكفيلة باحلد من استغالل رخص االصالح ألجل اجناز عمليات البناء
( )....اما املراقبة والتتبع ،فان اجلماعة قامت بها مرات عديدة وان فرق املراقبة اخملتصة حررت عدة مخالفات في هذا اجملال.

2 .2تسليم رخص البناء في غياب آراء اللجن اخملتصة
لم يحدث قط ان سلمت اجلماعة رخصة بناء ألي كان إال في حالة واحدة وليس عن عمد وهي رخصة البناء رقم 2010/07
بتاريخ  2010/03/09املسلمة في اسم «أ.ب ».و» ح.إ ، ».نظرا لكون املشروع فالحي ،تبني لنا ان موافقة املصلحة البيطرية
لبناء الوحدة كافية للترخيص خصوصا وأن املشروع عبارة عن بيوت بالستيكية لتربية الدجاج ،اما املنزل املشار اليه في
الرخصة ال يتكون سوى من مطبخ ومرحاض ودوش في مساحة ضئيلة ال تتعدى  23متر مربع والكل داخل ضيعة فالحية
حسب تصميم املشروع.

خامسا .تدبير بعض املرافق العمومية احمللية
1 .1االنارة العمومية
ضعف االهتمام مبرفق االنارة العمومية
أما تسيير وإصالح اإلنارة العمومية فان اجمللس يعتبرها من األشياء اليومية املرتبطة بالتسيير اليومي يتم التطرق إليها
في دورتي إعداد امليزانية ودورة احلساب اإلداري حيث برمج اجمللس سنوات  2012 - 2011 - 2010على التوالي 85.000,00
و 165.000,00و  80.000,00درهم اي ما يزيد عن  330.000,00درهم إلصالح وهيكلة اإلنارة العمومية.
( )....أما مشكل وضعية التجهيزات الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بتراب اجلماعة فيهم املركز والنواحي
لذا فان الصفقة قد أجنزت حيث ثم تغيير جميع األسالك النحاسية واألعمدة املتداعية وانتهت األشغال أواخر شهر
شتنبر .2013
ضعف تتبع ومراقبة االستهالك
( )....سنعمل على مراقبة فواتير االستهالك ومالءمتها مع التسعيرة املنصوص عليها في كل حالة.

2 .2بخصوص التزود باملاء الصلح للشرب
( )....لم يبق باجلماعة سوى  3دواوير تستعمل ماء البئر و دوار واحد من  8أسر لم تشمله الشبكة املائية وان جماعة
الركادة هي اجلماعة القروية االولى في االقليم التي بها اعلى نسبة الربط الفردي باملاء ب  )...( .%99كما أن أغلب اآلبار
والصهاريج وقنوات الربط فان اجلماعة هي من قامت باجنازها بتعاون مع اجلمعيات ما بني سنوات  2002و.2006
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تباين في تعرفة استهالك املاء   
بخصوص التعريفة املتفاوتة التي حتددها كل جمعية فان اجلمع العام لكل جمعية هو الذي يحددها على أساس أن ال
تفوق  10,00دراهم لكل متر مكعب وفق املكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما ان االتفاقية املوقعة بني اجلمعيات
واجلماعة واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب الدي تسمح للجمعية باستخالص الصوائر من املستفيدين ألداء
فاتورة املاء ومصاريف صيانة الشبكة والتسيير لذا فان بعض اجلموع العامة تزيد في ثمن التسعيرة عن قصد بغية
حتقيق فائض الستعماله في أعمال اجتماعية أخرى لها عالقة مبصلحة الدوار .

3 .3بخصوص التطهير السائل
ضعف االجراءات املتخدة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي
( )...املبلغ اخملصص لدراسة هذا املرفق بسيط (بالنسبة للمركز فقط) حاولنا جادين إيجاد مكتب مختص فلم جنده حلد
اآلن وذلك لضالة املبلغ اخملصص للدراسة ( 140الف درهم) لكن سنحاول جادين مهما تطلب األمر.
أما إحداث الرسم اجلبائي مببلغ  100,00درهم سنويا فهو يهم املنازل التي ستبنى بالتجزئات اجملهزة بقنوات الصرف
الصحي وبها ابار مصفية ومبلعات حتترم املعايير فهي ال حتتاج لدراسة .لكن في انتظار ايجاد حل للمركز عمدت اجلماعة
الى اقتناء جرار مقطور بعربة صهريج خاص بافراغ املطامير وذلك بشراكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقد حدد
رسم جبائي لدلك مببلغ  100,00درهم لكل صهريج.
نحن نعلم جيدا بعدم قانونية إفراغ املياه العادمة في املناطق الطبيعية كما ورد في مالحظاتكم لكن حتى لو أجنزت
الدراسة فاجمللس لوحده غير قادر على اجناز اشغال التطهير السائل والتي قدرت تكلفتها مصالح املكتب الوطني للماء
الصالح للشرب بحوالي  10ماليني درهم في املركز فقط لدا من واجبنا البحث عن شركاء الجناز هدا املشروع املهم.
()...
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اجلماعة احلضرية بن احمد
تقع بلدية بن أحمد بإقليم سطات ضمن جهة الشاوية ورديغة ويبلغ عدد سكانها  21.361نسمة (إحصاء  )2004وتتميز
بطابعها الفالحي.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
نورد في ما يلي أهم االختالالت التي أسفرت عليها عملية مراقبة تسيير البلدية التي قام بها اجمللس اجلهوي للحسابات
نهاية سنة .2012

أوال  -املوارد البشرية  -توظيف األعوان املؤقتني-
مت توظيف  17عونا مؤقتا خالل سنة  2008خالل الفترة االنتدابية السابقة ومت خالل الفترة االنتدابية احلالية احتساب
الشروع في توظيف  10منهم بتاريخ  2009/09/01و 7آخرين بتاريخ  2009/09/23وقد مكنت دراسة هذا امللف من تسجيل
االختالالت التالية:
— —ال تتضمن سجالت مكتب الضبط ما يفيد وضع املترشحني لطلباتهم ،إال أن اجلماعة تتوفر على دفتر «مدرسي»
سجلت به بشكل استثنائي الئحة بأسماء املترشحني كما أن  8من طلبات العمل غير موقعة؛
— —تواريخ التوظيف حسب قرار التعيني ومحاضر االلتحاق بالعمل تعود بالنسبة ل  17عونا إلى يوم  2008/04/01في
حني أن  9منهم استفادوا من رواتب بصفتهم أعوانا مياومني خالل الفترة املمتدة من  2008/01/15إلى 2009/03/27؛
— —مت صرف أجور  13عونا مؤقتا من الفصل املتعلق باملوظفني الرسمني «»2010/10/11عوض الفصل املتعلق باألعوان
املؤقتني «» 2010/10/12؛
— —لقد كان الغرض من هذا التوظيف هوسد اخلصاص في مجال جمع النفايات إال أنه تبني أن اجلماعة اختارت شخصا
معاقا ويتوفر على تكوين يتجاوز حاجة اجلماعة ( ،)surqualifiéكما تبني أن ثالث من بني الذين مت توظيفهم لم يتم
تشغيلهم مبصلحة األشغال البلدية.

ثانيا  -تدبير املمتلكات
التماطل في حتفيظ العقار املتعلق باملنطقة الصناعية
أنشأت املنطقة الصناعية على عقار مساحته  42هكتارا و 10آر و 37سنتيار مكون من  39بقعة منها بقعة واحدة
محفظة (الرسم العقاري رقم  ) c /91856وابتداء من سنة  1995مت اللجوء ملسطرة نزع امللكية حليازته وسلكت اجلماعة
جميع املراحل اإلدارية والقضائية في املوضوع توجت بإصدار حكم قضائي بتاريخ  2000/11/29والقاضي بنقل ملكية
العقارات السالفة الذكر لفائدة اجلماعة .ومت إيـداع طلب حتفـيظ القطع األرضية املنزوعة ملكيتها بتاريخ 2002/05/07
(مطلب التحفيظ عدد  12008/15بتاريخ  ،) 2002/05/16إال أنه تبني أن املساحة املعنية بنزع امللكية قد تقلصت ،حيث
إن  6قطع مت إصدار رسوم عقارية بشأنها لفائدة اخلواص بعد سلوك جميع اإلجراءات القانـونـية املتعلقة بنزع امللكية
وأن  4قطع (في ملكية رئيس البلدية السابق) حتمل مطالب بالتحفيظ  .علما أن احملافظة العقارية أصدرت شهادتني
بتاريخي  2002/05/16و 2010/06/15تفيدان أن العقار موضوع نزع امللكية واملتعلق باملطلب  12008/15خال من أي تعرض،
طلب تقييد حلق عيني ،أوحتمل عقاري.
عدم حماية مصالح اجلماعة
من خالل ما يلي يتضح أن اجلماعة ال حترص على حماية مصاحلها ،حيث إن الرئيس السابق:
— —لم يحضر عملية التحديد املتعلقة باملطلب رقم  15 /12008والتي كانت مبرمجة بتاريخ  2002/08/08رغم ثبوت
توصل اجلماعة برسالة مؤرخة في  2002/07/23في هذا الشأن.
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— —لم يحترم مقتضيات املادة  11من القانون رقم 07-81التي تنص على أنه يتعني على نازع امللكية أن يطلب من
احملافظ على األمالك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة األشخاص املوجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في
السجالت العقارية؛
— —لم يصرح بالوضعية القانونية للبقع التي في ملكيته أثناء املسح العقاري وأثناء البحث اإلداري الذي فتح من
 1995/11/01إلى  1996/01/01طبقا للفصل العاشر من القانون رقم 07-81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة
العامة واالحتالل املؤقت رغم أن ذلك مت خالل فترة رئاسته للمجلس البلدي؛
— —استفاد مباشرة كطرف معني بنزع امللكية من عدم حتفيظ جميع البقع لفائدة اجلماعة .حيث إنه قام بتحفيظ
مجموعة من البقع لصاحله داخل املنطقة التي تهمها نزع امللكية ،رغم علمه بهذه األخيرة بصفته رئيسا للبلدية.
وجتدر اإلشارة ،أن احملافظة العقارية قد ساهمت في هذا احليف الذي حلق البلدية ،حيث إنها توصلت مبشروع املرسوم
واملرسوم النهائي املتعلقني بنزع امللكية باحملافظة العقارية من أجل تقييدهما على التوالي بتاريخي 1995/12/19
و 1996/08/27وباحلكم االستعجالي املؤرخ في  1997/11/04املتعلق بالترخيص لبلدية ابن أحمد بحيازة القطع
األرضية التي شملها مرسوم نـزع امللكية بتاريخ  1999/05/06وبالتالي كانت على علم بوضعية العقارات موضوع
نزع امللكية قبل  2002/05/16تاريخ إيداع مطلب التحفيظ من قبل البلدية.
اقتناء عقارات مببالغ مهمة والتماطل في تتميم مسطرة التفويت والتحفيظ
ويتعلق األمر ب:
— —أرض السوق األسبوعي :مبساحة تقدر ب8هكتارات ونصف ،مستخرجة من الرسم العقاري رقم  1579ض مت
اقتناؤها بتاريخ  1986/05/19مببلغ  2.125.000,00درهم .وقد تقاعست البلدية عن حتفيظ هذا العقار (بدعوى عدم
توفر املوارد املالية لذلك :مبلغ في  ) 89.350,00إلى أن أصبح مثقال برهنني مقيدين بتاريخ  1999/07/15لفائدة القرض
الفالحي ،األول قيمته  80.295,00درهم والثاني قدره  242.400,00درهم وبحجز حتفظي مقيد بتاريخ 2004/01/19
ضمانا لدين قدره  5.052.636,55درهم لفائدة شركة بدر اإلسالم( .إرسالية عامل إقليم سطات بالنيابة مؤرخة في
 2009/12/07ومصحوبة بشهادة امللكية صادرة عن احملافظ)؛
— —مطرح النفايات القدمي :الذي أنشئ على أرض غير محفظة مساحتها  10.000م .²وقد مت اقتناؤها بتاريخ
 1982/04/26مببلغ  25.000,00درهم .وقد تقاعست البلدية عن حتفيظ هذا العقار إلى أن تبني من خالل شهادة
احملافظة العقارية املؤرخة في  1999/08/16أن املساحة احلقيقية لألرض عند عملية التحديد هي  3382م ²فقط (أي
 1/3املساحة التي مت اقتناؤها)؛
— —محطة تصفية املياه العادمة :التي أنشئت فوق أرض تشكل جزءا من الرسم العقاري رقم  1797د على مساحة
 12هكتارا .وقد مت اقتناؤها بتاريخ  2003 /01 /21مببلغ  1.560.000,00درهم .غير أن عملية التحفيظ التي مت إيداعها
بتاريخ  2003 /03 /20لم تكتمل لتقاعس البلدية عن وضع امللف التقني اخلاص بهذه األرض بعد أن أثبت التصميم
الطبوغرافي أن املساحة احلقيقية لألرض هي  123.400م ²أي بتجاوز مقدر ب  3.400م ²عن املساحة احملددة بعقد
الشراء؛
— —مطرح النفايات احلالي :الذي أحدث على أرض تشكل جزءا من الرسم العقاري رقم 3372د على مساحة 6
هكتارات .وقد مت اقتناؤها بتاريخ  2003/08/25مببلغ  600.000,00درهم .غير أن عملية التحفيظ التي مت إيداعها
بتاريخ  2005/01/17لم تكتمل لتقاعس البلدية عن وضع امللف التقني اخلاص بهذه األرض؛
— —جتزئة البام  :لقد أحدثت هذه التجزئة على الرسم العقاري عدد  26508/15من طرف اجلماعة منذ السبعينات على
مساحة بلغت  2هكتار  52آر 41سنتيار  .وقد اقتنته اجلماعة من الدولة بواسطة عقد عرفي مؤرخ في . 1989/12/15
يشمل هذا العقار حمامني ( 589م )²و 125بقعة أرضية مخصصة للسكن منها وسوق بلدي (1451م .)²إال أن
اجلماعة لم تشرع في سلوك مسطرة التحفيظ إال بتاريخ  2008/04/03والزالت عالقة بسبب طلب إدارة احملافظة
العقارية أداء الواجبات املتعلقة بتحفيظ األرض والبنايات في حني تتمسك البلدية بأداء الواجبات املتعلقة فقط
بتحفيظ األرض؛
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— —التجزئة السكنية اخلير :التي أنشئت على ملك مخزني ( عدد 597حضري) ميتد على مساحة  5هكتار  83آر 10
سنتيار .ولم تقم البلدية بأداء مبلغ االقتناء كامال إلى حد اآلن ( إذ لم تؤد إال مبلغ  1.000.000,00درهم سنة 2011
من أصل  2.040.850,00درهم الواجبة) .ويشمل هذا العقار  224بقعة أرضية وعشر بقع أرضية سكنية مت إحداثها
سنة  2000باإلضافة إلى كشك (185م )2وحمام ( 330م ،)²إال أنه موضوع ثالثة تعرضات( 1997و 2000و )2002اثنني
منهما سجال قبل تاريخ األداء ( )2011وتاريخ املرسوم املؤرخ  2001/11/07الذي يقضي باإلذن للدولة بالبيع.
حيازة عقارات مخزنية
متثل هذه العقارات الرصيد العقاري األولي للبلدية الذي حازته عند إحداثها طبقا ملقتضيات الظهير الصادر بتاريخ
 1921/10/19املتعلق بامللك اجلماعي ،إال أن إدارة األمالك اخملزنية اشترطت سلك مسطرة االقتناء لتفويتها نظرا لالستغالل
التجاري لهذه العقارات .ويتعلق األمر ب:
— —املقبرتان املسيحيتان :اللتان أصبحتا وسط املدينة نتيجة التوسع العمراني وقد أدى إفراغ إحداهما قصد
استغاللها إلقامة جتزئة إلى إثارة إدارة األمالك اخملزنية التي نبهت البلدية عبر رسالة مؤرخة في  2007/06/06أن
العقار املتعلق باملقبرتني يشكل جزءا من امللك اخملزني ذي الرسم العقاري عدد  2137س ويعد ملكا خاصا للدولة؛
— —احملطة الطرقية :التي أنشئت على جزء من امللك اخملزني رقم  18ب أ–  22ب أ  19 -ب أ وجزء من امللك اخملزني رقم 516
ب أ -جزء من الرسم العقاري رقم 2137ض ورقم 60913ض وتوجد على مساحة  5056م ²منها  578,42م ²مبنية
و 4477,58م ²عارية .ويشمل هذا العقار ،ساحة مستغلة كمحطة وثالثة وثالثني دكانا ()33؛
— —السوق البلدي املركزي :املنشأ على ملك الدولة اخلاص -جزء من امللك اخملزني رقم  17 :ب أ  -18ب أ–  22ب أ  -جزء
من الرسم العقاري رقم  2137ض ورقم  60913ض ويوجد على مساحة  8694م ²ويتكون من  49دكانا؛
— —مجموعة من احملالت التجارية ( 129محال)  :املشيدة فوق أمالك مخزنية موضوع الرسمني العقاريني / 2137ض
و/1579ض بكل من شارع موالي يوسف ،شارع األميرة لال أمينة واحلي اجملاور للسوق األسبوعي والتي يتم استغاللها
من طرف اخلواص على أساس قرارات الترخيص باالستغالل املؤقت وليس عقود إيجار (باستثناء املقهى)؛
— —حديقة محمد اخلامس :املوجودة فوق ملك مخزني على جزء من الرسم العقاري رقم  2137على مساحة 13000م²
وقد شيدت بها مقهى؛
— —املقر البلدي القدمي :املوجود على ملك مخزني متعلق بجزء من الرسم العقاري رقم  2137ض على مساحة 2574
م .²لقد سبق للجماعة أن قامت ببناء مقرها فوق هذا العقار وبعد إحداث املقر البلدي اجلديد مت تخصيص جناح
من املقر القدمي مبساحة  242م ²لفائدة وزارة الثقافة (اخلزانة البلدية ) و535م ²إلدارة األمن الوطني مقابل مقر
مفوضية الشرطة القدمي بابن أحمد بناء على االتفاق املبرم بني البلدية وممثل املفوضية .واستغلت جماعة عني
الضربأن حلالف واملقاطعة احلضرية الثانية ما تبقى من العقار.
عدم إمتام مسطرة تفويت مجموعة من العقارات اخملزنية
يتعلق األمر :
— —بأربعة عقارات (أرض سوق اخلضر القدمي ذي الرسم العقاري رقم  60912ض على مساحة 1440م ،²احملجز البلدي على
جزء من الرسم العقاري رقم  2137على مساحة 2600م ،²املسبح البلدي والكشك التابع له على جزء من الرسم
العقاري رقم  37447ض على مساحة  2257م ²واملقر البلدي احلالي ذوالرسم العقاري رقم 71976ض مبساحة
 33600م )²مت اقتراح قبول تسليمها مبدئيا بدون عوض لفائدة بلدية ابن أحمد بناء على محضر اللجنة اإلدارية
املنعقدة مبقر باشوية ابن أحمد يوم  .2002/12/10إال أن البلدية لم تتوصل إلى يومنا هذا مبحضر تسليمها النهائي
من طرف إدارة األمالك اخملزنية للتمكن من تسوية وضعيتها اإلدارية والقانونية.
— —بعقار مكون من حمام ودكانان (زاوية احلاج التاغي ) والذي حازته اجلماعة بعد التقطيع اإلداري لسنة  ،2008حيث
لم تسوى وضعيته منذ  2010/10/04تاريخ وضع البلدية ملطلب التحفيظ املتعلق به.
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وبناء عليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —إيجاد حلول لتسوية الوضعية القانونية للعقارات مبا فيها أرض املنطقة الصناعية وأرض السوق األسبوعي
وذلك بإشراك محامي اجلماعة ومصلحة املمتلكات والشؤون القانونية؛
— —احملافظة على أمالك اجلماعة واتخاذ التدابير الالزمة لذلك في وقتها؛
— —التخطيط على املدى املتوسط لبرمجة اعتماذات مالية لتسوية الوضعية القانونية لعقارات البلدية.

ثالثا  -التعمير
جتاوز بعض نواب رئيس اجمللس اجلماعي السابق لالختصاصات املفوضة لهم
قام أربعة من املستشارون اجلماعيني (ن.ا.ا .وم.ا .وم.ا .وع.ا ).بصفتهم نوابا للرئيس السابق للمجلس بالتوقيع على عدد
من الرخص والشهادات اإلدارية املتعلقة بقطاع التعمير دون توفرهم على تفويض صريح يتمثل في قرار صادر عن رئيس
اجمللس اجلماعي وفقا للمادة  55من القانون رقم ( 78.00امليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه بالقانون  .)17.08حيث مت
التوقيع على ما مجموعه  328رخصة همت  46شهادة تقسيم و 175رخصة سكن أوشهادة مطابقة و 107رخصة بناء.
قصور على مستوى نظام مراقبة مجال التعمير
تتم عمليات مراقبة مخالفات التعمير بشكل عشوائي من طرف املراقبني دون تتبع من رئيسهم ،فمصلحة التعمير ال
تتوفر على برنامج للمراقبة يحدد لكل مراقب أماكن املراقبة في القطاع املعني فيه وكذا توقيت عمليات املراقبة .كما
تبني ضعف في حركية املراقبني ،فرغم تقسيم مجال مراقبة التعمير باجلماعة إلى  7قطاعات وتعني مراقب عن كل
قطاع .إال أنه تبني أن اجلماعة ال تقوم إال نادرا بإعادة توزيع املراقبني على القطاعات في إطار نظام للتناوب واحلركية مما ميكن
أن يشكل مصدرا لبعض املمارسات غير القانونية.
قصور على مستوى زجر مخالفات ضوابط التعمير
مت تسجيل تزايد في عدد اخملالفات املتعلقة مبجال التعمير بالنسبة للفترة املمتدة من  2007إلى  .2012وجتدر اإلشارة إلى
أن عدد اخملالفات املرتكبة يفوق تلك التي رصدها املراقبون كما تدل على ذلك املراسالت والتقارير العديدة التي رفعتها
السلطة احمللية إلى اجلماعة بخصوص دواوير البعارة وأوالد حليمة واحلجام ابدوات وبوحولة والتي أحلقت باملدار احلضري
لبلدية ابن أحمد بعد التقطيع اإلداري لسنة .2008
كما مت ضبط  34حالة خملالفات مت تسجيل محاضر بشأنها إال أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يقم باإلجراءات املنصوص
عليها في القانون  12-90املتعلق بالتعمير السيما املادتني  65و 66منه رغم عدم تسوية وضعية اخملالفني وإجناز محاضر
في املوضوع .إذ تبني أن أغلب الوثائق املتعلقة باإلجراءات مت االحتفاظ بها مبكتب الرئيس السابق للمجلس أولم توقع .جتدر
اإلشارة إلى أن  33حالة تتركز خالل الفترة املمتدة من  2005/02/17إلى .2009/04/09
ومت الوقوف أيضا على  11حالة للمخالفات التي تشير السجالت إلى تسويتها إال أن املعاينة امليدانية التي قامت بها جلنة
املراقبة للمجلس اجلهوي للحسابات أبأنت أنها ال زالت قائمة ويتعلق األمر مبخالفات تهم البناء بدون ترخيص لطابق
وخلزان للماء وتسقيف طابق وتسقيف فناء وفتح مرآب.
وجتدر اإلشارة أن بعضا من هاته اخملالفات قام بها موظفون جماعيون كما هوالشأن بالنسبة لرئيس قسم التعمير
السابق الذي قام ببناء الطابق حتت األرضي دون رخصة بالبقعة رقم  51بتجزئة النور ورئيس قسم املوارد البشرية السابق
الذي قام ببناء الطابق األول بدون رخصة بالبقعة رقم  88بتجزئة النور.
حتويل رخص األشغال الطفيفة إلى عمليات بناء
يتعلق األمر ببناء مساكن ومحالت اعتماذا فقط على رخص األشغال الطفيفة ونذكر على سبيل املثال رخصة لألشغال
الطفيفة بتاريخ 2007/09/14بهدف تسقيف مرآب (استفاد منها نائب الرئيس السابق للمجلس) ورخصة األشغال
الطفيفة بتاريخ  2007/11/26قصد اإلصالح الداخلي واخلارجي ملنزل (املعني باألمر قام بهدم املنزل املذكور وبناء منزل على
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مساحة  30م ²مكون من سفلي ،يضم مقهى ،وطابقني) وست رخص لألشغال الطفيفة ملكتري الدكاكني املتواجدين
باحملطة الطرقية (إصالح واجهات احملالت التجارية حتول إلى توسيع للمحالتهم بضم جزء من امللك العمومي).
تسليم شهادات السكن واملطابقة ورخص الربط بالشبكات العمومية رغم تسجيل مخالفات
يتعلق األمر ب:
— —تسليم رخصة لربط مستودع مبساحة  2000م ²بالشبكة الكهربائية بتاريخ  2009/01/12علما بأن املستودع بني
بدون ترخيص وال يتوفر على شهادة املطابقة (املستفيد زوجة الرئيس السابق)؛
— —الترخيص بفتح محل للحالقة ببناية ال تتوفر على رخصة السكن وال شهادة املطابقة؛
— —تسليم رخصة السكن بتاريخ  2008/10/16للفيال املشيدة على البقعة رقم  513بتجزئة اإلصالح رغم وجود
مخالفة تتعلق بتسقيف  190م ²من حديقة الفيال (شهادة صادرة عن مكتب الدراسات  .Mبتاريخ .)2011/01/08
كما مت باإلضافة إلى ذلك ،منح املعني باألمر موافقة مبدئية الستغالل هذا السكن كمقهى بتاريخ 2010/03/24؛
— —تسليم رخصة السكن وشهادة املطابقة بتاريخ  2012/08/08متعلقة بعمارة مت تشييدها في جتاوزللمساحة
احملددة بالتصميم املصادق عليه .حيث إن املستفيد (مستشار جماعي) استغل املساحة اخللفية للبقعة اخملصصة
حسب تصميم التهيئة ملمر عرضه ست أمتار وممنوع البناء حملاذاته لواد بوريان؛
— —تسليم شهادة املطابقة بتاريخ  2005/08/09لوحدة صناعية (البقعة رقم  99باملنطقة الصناعية) رغم أن املعني
باألمر قام بإحداث مدرسة خاصة للتعليم األولي باملنطقة الصناعية في خرق للمادة املادة  58من القانون 12.90
وكذلك في مخالفة لتصميم التهيئة ملدينة أبن أحمد املصادق عليه خالل سنة  2004السيما املادة  15من
النظام الذي يحدد ضوابط استعمال األراضي التي حتدد نوع البناء املمنوع باملنطقة الصناعية ( )ZI2والذي يشمل
املؤسسات التعليمية باستثناء تلك اخلاصة بالتكوين املهني.
استغالل بنايات دون احلصول على رخصة السكن وشهادة املطابقة
يتعلق األمر بالعمارة مكونة من طابق حتت أرضي وسفلي وثالثة طوابق على مساحة  1074م  .²وجتدر اإلشارة أن العمارة
موصولة ب  6عدادات بشبكة الكهرباء ،مع العلم أنه ال ميكن ربطها بهذه الشبكة إال بتقدمي صاحب املبنى للمكتب
الوطني للماء والكهرباء سواء رخصة السكن أوشهادة املطابقة أوشهادة إدارية صادرة عن اجلماعة..
إصدار شهادات إدارية غير قانونية متعلقة بتقسيم العقارات
سلمت اجلماعة  140شهادة إدارية تهم اإلذن بالتقسيم وقد اعتبرت أن كل العقارات التي استفاد أصحابها من هذه
الشهادات اإلدارية غير خاضعة للقانون رقم  25.90في حني أن كل هذه العقارات متواجدة داخل املدار احلضري للمدينة
احملدد بتصميم التهيئة وبأرضي يباح بها البناء ،كما أن بعضها متواجدة بتجزئات عقارية مرخصة وبالتالي فاجلماعة
قد خالفت مقتضيات  60من القانون رقم  .25.90وباإلضافة إلى ذلك لم تعرض امللفات املتعلقة بتقسيم هذه العقارات
على الوكالة احلضرية كما تنص على ذلك مقتضيات املادتني  58و 59من القانون  25.90واملادة  20من املرسوم املتعلق
بتطبيق القانون  25.90واملادة  3من الظهير الشريف رقم  1.93.51الصادر في  22من ربيع األول ( ) 1993 /9/ 10املتعلق
بإحداث الوكاالت احلضرية .ونذكر على سبيل املثال البقعة األرضية اخملصصة لبناء مدرسة مبساحة 1630م( 2تعاونية
الرجاء السكنية والتي مت تسليم التجزئة املتعلقة بها نهائيا بتاريخ )1991/12/19وجتزئة فرح التي مت تسليم  3شهادات
إدارية للتقسيم بخصوصها (عدد  19بتاريخ  2004/04/19وعدد  03بتاريخ  2007/04/18وعدد  06بتاريخ ) 2008/05/05
وذلك خالفا للمادة  33من القانون  .25.90في حني أن التسليم املؤقت للتجزئة لم يتم إال بتاريخ  2010/03/25بناء على
تصميم ما بعد التحديد (.)plan après bornage
الترخيص لعدد من التجزئات دون إلزام أصحابها بتوفير التجهيزات اجلماعية الكافية وكذا املناطق
اخلضراء
في هذا اإلطار ،منحت اجلماعة بعض التراخيص خالفا ملقتضيات املادة  18من القانون رقم  25.90وبالرغم من اخلصاص
الذي تعرفه املدينة في هذا اجملال.
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قلة التجزئات التي مت تسلمها نهائيا
من بني  30جتزئة مرخصة مت تسلم  7جتزئات فقط بشكل نهائي و 12بشكل مؤقت .فبالرغم من مرور أكثر من سنة على
التسلم املؤقت ب  12جتزئة لم يتم استدعاء اجملزئني واملصالح املعنية إلجناز التسلم النهائي .وقد تبني أن بعض التجزئات
التي تعرضت طرقها للتدهور تطرح مشاكل للجماعة بخصوص برمجة مشاريع التجهيز والصيانة للطرق واألزقة.
عدم إحلاق جتهيزات التجزئات املسلمة نهائيا باملمتلكات العامة للجماعة
بالنسبة للتجزئات  7املسلمة نهائيا ،لم تقم اجلماعة بإحلاق الطرق وشبكات املاء واجملاري والكهرباء واملساحات غير
املبنية املغروسة باألمالك العامة للجماعة وذلك خالفا ملا تقتضيه املادة  29من القانون رقم .25.90
بيع بقع أرضية متواجدة بتجزئة لم يتم تسلمها بعد
خالفا ملقتضيات املادة  33من القانون رقم  ،25.90مت إبرام عقود بيع تتعلق بثالثة بقع (رقم  14و 19و )30متواجدة بتجزئة
لعطور التي لم يتم تسلمها بعد وقد مت تصحيح إمضاء هذه العقود بجماعة ابن أحمد.
ضبط عدة مخالفات تتعلق بالتجزئات
ويتعلق األمر بالتجزءات التالية:
•جتزئة ‘‘ن’’:
— —مت الترخيص بإحداث التجزئة بتاريخ  1993/08/06على مساحة  60.000م ²ومت التسلم املؤقت بتاريخ 1998/10/21
إال أن التسليم النهائي لم يتم.
— —التسلم املؤقت لتوسعة هذه التجزئة الذي مت بتاريخ  2010/05/06أشرفت عليه جلنة ترأسها نائب رئيس اجمللس
والذي هوفي نفس الوقت نائب رئيس الودادية .
— —وجهت اجلماعة بتاريخ  2003/05/28رسالة إلى مدير الوكالة احلضرية تعترض فيها على مشروع تغيير تخصيص
الساحة العمومية بالتجزئة ،باعتبار أن التسليم املؤقت قد مت ،إال أن اجلماعة خالل فترة إعداد مشروع تصميم
التهيئة لم تقدم للوكالة احلضرية التصميم األصلي للتجزئة ،كما أنها لم تبد مالحظاتها على املشروع أثناء
عرضه على اجمللس قصد املصادقة.
•جتزئة ‘‘س’’:
— —سلمت اجلماعة لصاحب التجزئة (رئيس سابق للمجلس) ثالث شهادات للتقسيم همت ثالث بقع من الرسم
العقاري 1797د املتواجد بجوار التجزئة في مخالفة ألحكام املواد  60-58من القانون رقم  25.90دون عرض األمر على
الوكالة احلضرية ،مما مكنه من توسيع التجزئة بطريقة غير قانونية وبيع البقع.
— —رخصت له باستئناف أشغال التجهيز وإعادة الهيكلة بناء على مجرد التزام منه بتاريخ  2004/02/10دون إعداده
مللف للتجزئة ،وأداءه للضريبة على عمليات جتزئة األراضي والتزامه بأعمال التجهيز ،حيث متكن من توسيع التجزئة
بشكل غير قانوني ،مما سهل مأموريته في بيع بقع موجودة بالتصميم األصلي وأخرى خارجه.
— —إحداث  9بقع بالتجزئة نتيجة وضع ساكنة املدينة األتربة املترتبة عن عمليات البناء على حافة الوادي مما قد يعرض
أي بناء خلطر السقوط ألن أرضية هذه البقع غير صلبة لوضع أساسات متينة.
•جتزئة ‘‘ب.ك’’:
— —مت إحداث هذه التجزئة دون إصدار ترخيص من رئيس اجمللس اجلماعي في مخالفة ألحكام املادة  2من القانون رقم
 25.90التي تنص على أنه «يتوقف إحداث التجزئات العقارية على احلصول على إذن سابق يتم تسليمه وفق
الشروط املنصوص عليها في هذا الباب» ودون احلصول على رأي الوكالة احلضرية.
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— —عدم تصفية الوعاء العقاري الذي أقيمت عليه التجزئة في مخالفة ألحكام املادة  5من القانون رقم  . 25.90ذلك
أن العقار املذكور هوفي ملكية األمالك اخملزنية.
— —لم تنطلق عملية جتهيز وتهيئة التجزئة بالرغم من بلوغ أشغال بناء املساكن نسبة  50في املائة كما أوضح ذلك
التقرير املنجز من طرف جلنة املراقبة والتتبع بتاريخ  .2005/04/06ولم يتم أي تسليم مؤقت ألشغال جتهيز التجزئة.
•جتزئة ‘‘س’’:
حصلت شركة  .W. T.Iعلى رخصة رقم  3بتاريخ  2009/08/17لتجهيز جتزئة سعد على مساحة  3هكتارات و 9آرات
و 87سنتيارا ،بعد استفادتها من رخصة استثنائية بتاريخ  .2008/06/10غير أن اجملزئ لم يحترم قانون التعمير والقانون
املتعلق بالتجزئات العقارية ولم ميتثل للتوصيات التي كانت تقدمها اللجن التقنية سواء اإلقليمية أواجلماعية دون أن
تستطيع اجلماعة وباقي املتدخلني (الوكالة احلضرية والعمالة )...وضع حد لهذا الوضع  .ومتثل ذلك في:
— —الشروع في التجهيز قبل احلصول على الترخيص بالتجزئة.
— —وضع قنوات التطهير دون إخبار مصلحة التطهير باملكتب الوطني للماء الصالح الشرب وكذا دون حضور مكتب
الدراسات التقنية وكذا اللجنة التقنية احمللية املكلفة بالتتبع وقد أصدرت اجلماعة أمرا بوقف أشغال التجهيز
دون جدوى.
— —الشروع في إعداد األرض اخملصصة لبناء العمارات في غياب رخصة البناء خالفا ملقتضيات املادتني  40و 42من
القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير وقد قامت اجلماعة باملتابعات القانونية ورغم ذلك استفاد اجملزئ بعد ذلك من
تغيير تصميم التجزئة بتاريخ  2012/03/08ومن رخصة بناء بتاريخ .2012/03/27
— —عدم احترام اجملزئ لترتيب األشطر عند تنفيذ املشروع.
— —الشروع في بيع الشقق وبقع أرضية قبل التسلم املؤقت واحلصول على رخص السكن خالفا ملقتضيات املادة 33
من القانون رقم  .25.90فقد أقام اجملزئ مكتبا للبيع بالتجزئة مفتوح في وجه العموم.
— —غياب تتبع املشروع من طرف املهندس املعماري
— —عدم مد اللجنة احمللية للتتبع واملصلحة التقنية للجماعة بالوثائق املتعلقة باألشغال املنجزة والتجارب اخملبرية
للمواد املستعملة مبا يفيد متانة وسالمة البناء ويتعلق األمر بحوالي  14طلب وتوصية لم يستجب لها اجملزئ.
وقد قامت اجلماعة بإصدار أمرين بتوقيف األشغال على التوالي بتاريخ  2012/11/17و 2013/01/29وإخبار سلطة الوصاية
(رسالة عدد  679بتاريخ  )2013/03/25دون جدوى.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة ب:
— —اعتماد برنامج دوري ملراقبة قطاعات التعمير احملددة وباعتماد نظام التناوب الدوري على قطاعات التعمير
بني املراقبني ويذكر اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بصفة عامة مبقتضيات بقانون التعمير رقم 12-90
والقانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
— —احترام املقتضيات املتعلقة بقانون التعمير رقم  12-90وخاصة تلك املتعلقة بالقيام باملتابعات القانونية في
حق مخالفي ضوابط التعمير( املواد ) 68-64؛
— —احترام املقتضيات املتعلقة بقانون التعمير رقم ( 12-90املواد  41و 40املتعلقة باحلصول على رخصة البناء و54
إلى  58املتعلقة باحلصول على شهادة املطابقة)؛
— —-احترام املقتضيات املتعلقة بالتقسيم العقاري ( املواد)61-58.؛
— — احترام املقتضيات القانون رقم  25-90املتعلقة بإلزام اجلماعة بعد التسليم النهائي للتجزئات بإجناز محضر
إحلاق الطرق وشبكات املاء واجملاري والكهرباء واملساحات غير املبنية املغروسة باألمالك العامة للجماعة؛
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بالتعمير رقم  (12-90املواد  )70-64وكذا التجزئات العقارية رقم 25-90
(املواد  36-33و.)38-37
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رابعا  -تدبير املداخيل
الرسم على استخراج مواد املقالع
يتواجد بتراب اجلماعة مقلعان الستخراج مادة التراب ،وقد مكنت مراقبة عملية استخالص هذا الرسم من الوقوف على
املالحظات التالية:
— —باستثناء الربع الثاني والثالث من  2009بالنسبة لشركة «ي.س» ،متت تصفية هذا الرسم بخصوص الشركتني
خالل فترة االستغالل وحتى متم دجنبر ، 2012على أساس سعر  5دراهم/م ، 3في حني أن هذا السعر لم يتم
التنصيص عليه في القرار اجلبائي ،الشيء الذي يخالف مقتضيات املادة  168من القانون رقم  47-06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص على أنه  « :إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أوتعريفات ثابتة للرسوم الواردة
فيه ،يتم حتديد هذه األسعار والتعريفات بقرار يصدره اآلمر بالصرف للجماعة احمللية املعنية بعد مصادقة مجلس
اجلماعة احمللية»؛
— —لم يسبق للجماعة أن مارست حق املراقبة التي تتيحها املادة 149من القانون رقم  47-06والتي تخول للجماعة
مراقبة اإلقرارات والوثائق املعتمدة إلصدار الرسم في حق كلتا الشركتني وكذلك املادة  151من نفس القانون
اخلاصة بحق اإلطالع التي تخول للجماعة احلصول على جميع املعلومات التي من شأنها أن تفيدها في مراقبة
الرسم .وعلى سبيل املثال ال متسك شركة «ي.س» السجل الذي ميكن من مراقبة الكميات املستخرجة مؤشر
عليه من طرف املديرية اجلهوية للتجهيز طبقا للفصل التاسع من كناش التحمالت النموذجي اخلاص باستغالل
املقالع (محضر اللجنة اإلقليمية املكلفة مبراقبة وتتبع شؤون املقالع بتاريخ )2010/01/28؛
— —تصرح الشركة « ي.س» بكميات تتجاوز الكمية املرخصة واحملددة في 10000م 3سنويا حسب الرخصة
 513/52/2113/3304بتاريخ 2010/05/20؛
— —لم يتم استخالص الرسم على املقالع من شركة إ.أ بالنسبة للربع الثاني من سنة .2012
الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أوصناعية أومهنية
أسفرت عملية مراقبة حتصيل هذا الرسم عن تسجيل املالحظات التالية:
— —بلغت املداخيل الباقي استخالصها لدى وكالة املداخيل إلى حدود تاريخ  2012/11/14ما مجموعه  331,50 93درهم
تهم  64ملزما % 59 ،منها تخص فقط  16مدينا تعود ديونهم لسنتني ،مما يخالف مقتضيات املادة  188من القانون
رقم  30-89املومإ إليه أعاله ،والتي تنص على دفع مبلغ الرسم كل ربع سنة إلى محصل اجلماعة.
— —املساحات املعتمدة في تصفية الرسم أقل من املساحات احلقيقية املشغولة والتي قام بقياسها موظف جماعي
بطلب من جلنة اجمللس اجلهوي للحسابات.
احتالل امللك العام
تتوفر اجلماعة على 128دكانا ،وتتميز العالقة التي تربطها مبستغلي هذه الدكاكني بكونها مبنية على أساس احتالل
امللك العام اجلماعي وليس على عقود الكراء مع العلم أنها مقامة كلها على امللك اخملزني ولم يتم بعد تسوية وضعيتها
القانونية .وقد ترتب على هذه العالقة مجموعة من االلتزامات مؤطرة بقرارات االستغالل ودفاتر التحمالت .وقد تبني أن :
— — 41دكانا يتم استغاللها دون التوفر على قرارات الترخيص املؤقت كما تبني عدم انتظام وتيرة تطبيق الزيادة
في قيمة رسم االستغالل املؤقت للملك العام البلدي على بعض املستغلني بالرغم من تنصيص بعض قرارات
الترخيص ودفاتر التحمالت على زيادة قدرها  % 10على رأس كل ثالث سنوات في حالة متديد مدة االستغالل املؤقت
التي تسمح بها تلك الدفاتر .ونذكر حالة الدكانني رقم  20ورقم  21بشارع موالي يوسف اللذين متت مراجعة إتاوة
االستغالل بخصوصهما مرة واحدة ،رغم أن استغالل امللك اجلماعي ما زال مستمرا منذ  .2003/01/01ونفس األمر
يهم الدكان رقم  11املتواجد بشارع آللة أمينة الذي عرف زيادة وحيدة رغم استغالله منذ 2004/10/01؛
— — 3أكشاك تستغل دون التوفر على قرارات الترخيص كما أن اجلماعة لم تعدل قيمة رسم االستغالل املؤقت للملك
العام البلدي بالنسبة ألحد األكشاك ،فقد استمرت في حتصيل هذا الرسم على أساس  5درهم /م ²والذي يستغل
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الكشك باعتباره يدخل في صنف األنشطة التجارية رغم أن القرار اجلبائي رقم  11الذي ابتدأ العمل به في فاحت
يناير  2011رفع سعر هذا الرسم املتعلق بصنف األنشطة التجارية والصناعية واملهنية املتواجدة بالشوارع
الرئيسية إلى  20درهم /م .²وجتدر اإلشارة إلى أن الفصل التاسع من قرار االستغالل املؤقت ينص على أنه في حالة
تعديل القرار اجلبائي يتعهد املستغل بدفع الرسم اجلديد؛
— —استمرار االحتالل املؤقت للدكاكني واألكشاك بالرغم من انقضاء فترة االستغالل املرخص بها واحملددة في  9سنوات.
وقد اكتفت اجلماعة مبراسلة املعنيني قصد تسوية وضعيتهم القانونية جتاهها دون جدوى.
الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا مبنقوالت أوعقارات ترتبط مبمارسة أعمال
جتارية أوصناعية أومهنية
أسفرت مراقبة عملية استخالص هذا الرسم عن املالحظات التالية:
— —بلغت املداخيل الباقي استخالصها بخصوص هذا الرسم بوكالة املداخيل إلى حدود  2012/10/10ما مجموعه
 70748,10درهم وتهم  407مدينا 269 ،من بينهم تعود ديونهم لسنة واحدة.
— —ال يتوفر مستغلواألمالك اجلماعية العامة املتعلقة باملنقوالت والعقارات املرتبطة مبمارسة أعمال جتارية وصناعية
ومهنية على الترخيص خالفا ملقتضيات املادة  190من القانون رقم  30-89التي توجب هذا الرسم على املستفيدين
من رخص شغل امللك اجلماعي العام بصورة مؤقتة؛
— —ضعف قيمة هذا الرسم بالنسبة لغالبية امللزمني وعدم تصفيته على أساس املساحة احلقيقية ،حيث إن% 60
منهم ( 240ملزما) يؤدون أقل من  30درهم عن كل ربع سنة .وفي بعض احلاالت ،يتم تطبيق سعر الرسم باعتماد
املبلغ الثابت احملدد في  150درهم بدعوى أن املساحة ال تتعدى  0,5م ،²في حني املعاينة امليدانية أثبتت وجود لوحات
تتجاوز هذه املساحة ،حيث كان على اجلماعة تطبيق  % 0,25من القيمة اإليجارية احلالية عن كل متر مربع كما
تنص على ذلك مقتضيات املادة  192من القانون رقم 30- 89؛
— —عدم تصفية الرسم على أساس قيمة كراء احملالت التجارية الصادرة عن إدارة الضرائب خصوصا فيما يتعلق
بلوحات اإلضاءة ،أطناف وستائر الدكاكني ،...حيث تقوم اجلماعة حني تصفية هذا الرسم بتطبيق قيمة كرائية
ضعيفة في غالب األحيان خالفا ملقتضيات املادة  191من القانون رقم  30 - 89املتعلق باجلبايات احمللية حيث لم
تشرع مصلحة الوعاء بتصفية هذا الرسم باالعتماد على القيمة الكرائية املعتمدة من طرف إدارة الضرائب إال
ابتداء من فاحت يناير 2013رغم توصلها بها خالل .2011
الضريبة على عمليات جتزئة األراضي
لم يتم استخالص الشطر الثاني من الضريبة على عمليات جتزئة األراضي (الرصيد املتبقي) بخصوص  4جتزئات وهي
‘‘ن’’و ‘‘أف’’ و’’أم’’ و ‘‘ن.ت’’ رغم مرور عدة سنوات على حصولها على التسلم املؤقت .ومت حتصيل الشطر األخير من هذه
الضريبة بعد مرور مدة كبيرة من تاريخ التسلم املؤقت بالنسبة ل  9جتزئات وهي ‘‘إ.ص’’ و ‘‘ص ’’ 1 .و ‘‘ص  ’’2و ‘‘ح ف’’ و ‘‘ي’’
و ‘‘م  ’’2و ‘‘م’’ و ‘‘أ.ط’’ و ‘‘م.ج’’ وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة األخيرة من املادة  173من القانون رقم  30-89املتعلق باجلبايات
اجلماعات احمللية ومجموعاتها وكذا املادة  63من القانون رقم  47-06املتعلق باجلبايات احمللية.
الرسم على عمليات البناء
مت تسجيل خطأ في حساب تصفية هذا الرسم بالنسبة لعشر بقع أرضية مخصصة لبناء فيالت بتجزئة النور إذ قامت
اجلماعة ،بشكل استثنائي ،باحتساب سعر  10درهم/م ²بخصوص الطابق حتت األرضي بدعوى أنه غير مخصص للسكن
بل ألغراض صناعية أوجتارية أومهنية أوإدارية في حني كان يجب تطبيق سعر  20درهم/م ²لكون هذا الطابق يتعلق
مبساكن فردية .وقد بلغ ما لم يتم حتصيله من جراء هذا اخلطأ ما مجموعه  9.770,00درهم.
الرسم على األراضي احلضرية غير املبنية
تبني بخصوص هذا الرسم عدم قيام وكالة املداخيل باإلحصاء السنوي للعقارات اخلاضعة لهذا الرسم والذي نصت
عليه مقتضيات املادة  93من القانون رقم  30-89واملادة  49من القانون رقم  47-06وذلك بدعوى عدم كفاية الوسائل
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املادية والبشرية املسخرة للقيام بهذه العملية .ونتيجة لذلك تقتصر هذه املصلحة على استخالص هذا الرسم من
امللزمني عند طلبهم رخص البناء أوالشهادات اإلدارية املتعلقة بإبراء الذمة.
الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء
تبني بالنسبة لهذا الرسم عدم األخذ بعني االعتبار للمساحة احلقيقية املشغولة وال املدة احلقيقية لعملية البناء
حني تصفية هذا الرسم إذ تتم التصفية على أساس جزافي ،حيث يتم استخالص مبلغ  320درهم عند طلب رخصة
البناء ،على أساس مساحة قدرها 8م ، 2سواء تعلق األمر بسكن من طابق واحد أوطابقني أوثالثة طوابق أوبناء مجموعات
سكنية أوبناء وحدات صناعية أوبناء محطات التزود بالوقود ...،الشيء الذي يخالف مقتضيات املادتني  181و 182من
القانون رقم  30-89املتعلق باجلبايات احمللية.
الرسم على محال بيع املشروبات
يتواجد بتراب اجلماعة  67محال خاضعا لهذا الرسم ويتعلق األمر ب  39مقهى و 28محلبة .وقد لوحظ ضعف في أرقام
املعامالت التي يصرح بها اخلاضعني لهذا الرسم ،حيث ال تتجاوز بخصوص مجموعة منهم مبلغ  6000,00درهم سنويا
أي  16,5درهم/يوم  ،في حني لم تقم اجلماعة مبمارسة حق االطالع ( املادة  151من القانون رقم  )47-06وحق املراقبة (املادة
 149من القانون رقم  )47-06وعند االقتضاء تصحيح هذه التصريحات وفقا ملقتضيات املادة  158من نفس القانون.
الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل العام
للمسافرين
بلغ عدد امللزمني  60بخصوص سيارات األجرة من الصنف األول و 15فيما يتعلق بسيارات األجرة من الصنف الثاني
باإلضافة حلافلتني .وقد أسفرت مراقبة عملية استخالص هذين الرسمني عن تسجيل املالحظات التالية:
— —إلى غاية  31/12/2012بلغت الذيون الباقي استخالصها املتعلقة بهذين الرسمني لدى وكالة املداخيل 71.870,00
درهم.وقد تبني أن  25مدينا والتي بلغت ديونهم  68.780,00درهم يرفضون األداء في حني تكتفي اجلماعة مبكاتبتهم
من أجل ذلك دون جدوى؛
— —لم يتم أداء هذا الرسم من طرف  15سيارة أجرة كانت تابعة مجاليا للجماعة القروية عني الضربأن  ،وبعد
التقسيم اإلداري لسنة  2008أصبحت تابعة لبلدية بن احمد .ويفوت استمرار هذه الوضعية مبالغ مهمة على
اجلماعة ،علما أن املادة  83من القانون رقم  06-47املتعلق باجلبايات احمللية تنص على أن الرسم على النقل العمومي
للمسافرين على نشاط سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين يفرض على أساس اجملال الترابي
الستغاللها وأن املادة  69من القانون رقم  30-89تنص بخصوص الرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل
العام للمسافرين على أن دفع هذا الرسم يتم لفائدة اجلماعة الوقع بها املقر الرئيسي ملؤسسة النقل العام
للمسافرين إذا كانت الناقالت تقوم باملواصالت بني عدة جماعات أوإلى اجلماعة املعنية إذا كان استغالل الناقلة
مقتصرا عليها.
كراء احملالت التجارية أواخملصصة ملزاولة نشاط مهني
تتوفر اجلماعة على  109محال مخصصا لألنشطة التجارية .وقد أسفرت املراقبة عن املالحظات التالية:
— —بلغ الباقي استخالصه املتعلق بهذه املداخيل إلى غاية  2012/11/14ما مجموعه  1.201.373,58درهم لدى وكالة
املداخيل تهم  88مدينا .وقد طال التقادم اخلماسي جزءا من هذه الذيون .وجتدر اإلشارة إلى أن حجم الذيون
املتعلقة بكراء احملالت التجارية أو اخملصصة ملزاولة نشاط مهني الوارد باحلساب اإلداري ال يعكس حجمها احلقيقي.
حيث إنه منذ  2004رفض احملاسب العمومي التكفل بأوامر التحصيل املتعلقة بهذه املداخيل بدعوى عدم
إبرام اجلماعة لعقود الكراء في أغلب احلاالت أوعدم تفعيلها للبنود التعاقدية التي تقتضيها عقود الكراء أودفاتر
التحمالت السارية املفعول (احلرص على األداء الشهري وفسخ العقود)؛
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— —عدم قيام اجلماعة باإلجراءات الالزمة في حق املدينني املتقاعسني عن األداء حيث تنص عقود ودفاتر التحمالت على
فسخ عقد الكراء في حالة عدم أداء واجب الكراء ملدة ستة أشهر .إال أن اجلماعة لم تباشر اإلجراءات القانونية
الالزمة رغم توفرها على مصلحة مكلفة باملنازعات وفضال عن وجود عقدة تربطها مبحام؛
— —تأخر اجلماعة في القيام باإلجراءات لسحب مبالغ مالية مودع لفائدتها بصندوق احملكمة االبتدائية والتي تهم
واجبات كراء الدكان رقم  17التابع للملك البلدي الكائن باحملطة الطرقية  ،مما ساهم في تراكم الباقي استخالصه
الذي بلغ بخصوص هذا احملل  195.657,00درهم حلدود مارس 2013؛
— —عدم استغالل  24دكانا متواجدا بالسوق البلدي حلي بام حتمل األرقام التالية ( )23_18_16_15_10_9_3منذ
التنازل عنها أوإفراغها؛
— —وضع احملالت رقم  28و 30و 31املتواجدة باحملطة الطرقية رهن إشارة الغير دون سند أوإطار تعاقدي؛
— —تقاعس اجلماعة في إبرام عقود الكراء مع املكترين مبا يضمن حقوقها ،حيث تكتفي بتوجيه استدعاءات إليهم من
أجل تسوية وضعيتهم .وفي هذا الصدد قامت بالترخيص بإصالح وتوسيع احملالت املتواجدة باحملطة الطرقية دون
أن تلزم أصحابها الذين ال يتوفرون على عقود بتسوية وضعيتهم؛
— —ضعف قيمة السومة الكرائية املطبقة وقصور في مراجعتها كل ثالث سنوات كما تنص على ذلك املقتضيات
التعاقدية الواردة بالعقود وبدفاتر التحمالت .حيث إن مجموعة من الوجيبات الكرائية لم تراجع منذ قيام العالقة
الكرائية .ويصل معدل القيمة الكرائية إلى  368,35درهم شهريا مع قيمة دنيا قدرها  55درهم وقيمة قصوى تصل
ل  2700درهم ،بحيث يبلغ عدد املكترين الذين تتراوح وجيباتهم الكرائية الشهرية من  50درهم إلى  400درهم 68
مكتريا وهوما يشكل حوالي  % 70من عدد املكترين .ويصل عدد احملالت املكتراة مببلغ ال يتجاوز  100درهم شهريا
إلى حوالي .% 9,18
واجبات كراء مرافق السوق األسبوعي
تبني عدم احلرص على تطبيق مقتضيات دفتر التحمالت والشروط اخلاصة بكراء مرافق السوق األسبوعي ونذكر على
سبيل املثال كراء مرفق سوق البهائم بالسوق األسبوعي برسم السنة املالية  2009لشركة «ر.ج» التي يوجد بذمتها
دين بلغ  68.100,00درهم  .فبالرغم من تنصيص الفصل السادس من دفتر التحمالت والشروط اخلاصة برسم  2009على
إمكانية فسخ العقدة بدون أي تعويض مهما كانت طبيعته وبدون إخبار سابق ،وبالرغم من متاطل الشركة املعنية
في األداء منذ أبريل خالل سنة  2009حيث كان القابض اجلماعي قد أخبر اجلماعة عبر مجموعة من املراسالت برجوع 3
شيكات دون رصيد بنفس القيمة  58100,00باسم الشركة ،لم يتخذ رئيس اجمللس البلدي قرار فسخ عقد الكراء مع
الشركة املعنية إال في .2009 /10/09
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —بدل مجهود لتحصيل الباقي استخالصه؛
— —احترام قواعد تصفية الرسوم والضرائب ( املساحات احلقيقية والتسعيرات القانونية والقيمة الكرائية)... ،؛
— —ممارسة حق املراقبة وحق االطالع وتصحيح اإلقرارات عند االقتضاء؛
— —تطبيق التسعيرات احملددة في القرار اجلبائي اجلاري به العمل؛
— —احلرص على ربط تسليم شهادة االستالم املؤقت بأداء املبلغ اإلجمالي للضريبة ،بخصوص الضريبة على
عمليات جتزئة األراضي؛
— —القيام باإلحصاء السنوي للملزمني وفقا ملقتضيات املادة  49من القانون رقم 47-06؛
— —تسوية وضعية املستغلني للملك العمومي ألغراض جتارية ومهنية ،وذلك بإصدار الرخص املتعلقة بهم ؛
— —إبرام عقود الكراء مع املكترين مبا يضمن حقوق اجلماعة ؛
— —تفعيل املراجعة الدورية للوجيبات الكرائية وإبرام عقود بالنسبة للملك الغير مستغل من أجل تثمني أكثر
للملك اجلماعي؛
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— —إيجاد إطار اتفاقي مع اجلهات املوضوعة رهن إشارتها احملالت اجلماعية لتأطير استغاللها؛
— —التقيد مبقتضيات دفتر التحمالت والشروط اخلاصة بكراء مرافق السوق األسبوعي.

خامسا  -تدبير النفقات عبر سندات الطلب
عدم التحديد املسبق للحاجيات السنوية
تقوم اجلماعة بتلبية حاجياتها من التوريدات واألشغال واخلدمات كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،في غياب أية استراتيجية
تتولى التحديد الدقيق لهذه احلاجيات في بداية السنة ،مما يؤدي غالبا إلى اللجوء بشكل متكرر إلى سندات الطلب
القتناء توريدات من نفس النوع ،ويتعلق األمر على اخلصوص بشراء أدوات املكتب وشراء مواد البناء وتنظيم احلفالت
الوطنية (االستقبال واإلقامة واإلطعام) وإجناز بعض أشغال التهيئة.
عدم إعمال شروط املنافسة بشكل كاف مع اللجوء خلدمات نفس املمونني
يتم في العديد من احلاالت التعامل مع نفس املمونني ،وتتوصل مصلحة النفقات بالبيانات املتعلقة باألثمان واملواصفات
من رئيس اجمللس أونوابه أوالكاتب العام عند مرحلة األداء وليس قبل إعداد االلتزام بالنفقات ،مما يفيد أن بيانات األثمان
التي تدعم النفقات املنجزة ال تعكس وجود منافسة حقيقية حول طلبيات اجلماعة .ويتجلى ذلك بالنسبة للممون
ع.أ.ب .الذي استفاد خالل الفترة املمتدة من  2003إلى  2012من  121سند طلب (همت اخلدمات واألشغال والتوريدات
متنوعة) من أصل  249أي بنسبة  ٪ 48,6وحقق رقم معامالت بلغ  4.463.962,80درهم أي حوالي  ٪43من قيمة مجموع
سندات الطلب .ومن جهة أخرى تقوم اجلماعة في بعض األحيان بالشروع في استالم املواد (مواد البناء مثال) قبل االلتزام
القانوني بالنفقة والتأشير عليها من طرف مراقب االلتزام بالنفقات كما تؤكد ذلك مقارنة تواريخ إصدار مجموعة من
سندات الطلب وتواريخ تسجيل املقتنيات املتعلقة بها بسجل اخملزن .وجتدر اإلشارة أن بيانات األثمان ( ) devisالتي يتم
تقدميها لدعم هذه النفقات تكون صورية وال تعكس وجود منافسة حقيقية.
قيام رئيس اجمللس باإلشهاد على إجناز اخلدمة عوض رئيس املصلحة اخملتص
قام رئيس اجمللس اجلماعي باإلشهاد على إجناز اخلدمة بخصوص مجموعة من املقتنيات املتعلقة بشراء لوازم العتاد
التقني واملعلوماتي ولوازم املكتب عوض رئيس املصلحة اخملتص الشيء الذي يخالف مقتضيات املادة  57من املرسوم
رقم 2-76-576بتاريخ  1976/09/30اخلاص بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها وكذا املادة  53من املرسوم رقم
 2.09.441الصادر بتاريخ  2010/01/03املتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
التقصير في مراقبة استهالك املاء للسوق األسبوعي
تبني أن استهالك املاء بالسوق األسبوعي خالل سنة  2007بلغ مستوى مرتفع مقارنة مع السنوات الفارطة وقد أدت
اجلماعة مبلغ  204.119,98درهم مقابل  39.699,20درهم خالل سنة  2006وقد مت تبرير ذلك بإتالف قناة ماء باطنية نتج
عنه تسرب للماء لم تتمكن اجلماعة من معاينته في آنه .وهذا ما يفيد أن اجلماعة ال تقوم بتتبع استهالكها الشهري
للماء حتى يتسنى لها مراقبة ارتفاع االستهالك والتأكد من أسبابه واتخاذ اإلجراءات الضرورية لترشيده.
أداء النفقات قبل إجناز اخلدمة
لقد تبني بالنسبة لالسمنت (وبالنسبة كذلك للرمل واحلصى واألتربة خالل سنة  )2005أن اجلماعة كانت تلجأ قبل سنة
 2011للسندات ألجل  »bons d’avoir»:تستعملها حسب احلاجة .إذ تقوم باألمر بأداء هذه النفقات قبل تسلمها الكامل
لإلسمنت مما يعد خرقا ملقتضيات املادة  69من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  2010/01/03بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها (ومن قبل سنة  2010مخالفا ملقتضيات املادة  62من املرسوم رقم 2.76.576
الصادر في  1976/09/30بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية وهيأتها).
مسك سجل اخملزن
ال تشير سجالت اخملزن بصفة عامة ملراجع سندات الطلب أوالصفقات التي تتعلق مبا مت تخزينه من مقتنيات وتوريدات.
وباإلضافة لذلك متت مالحظة تسجيل دخول بعض املواد إلى اخملزن دون أن يكون لها مقابل على مستوى النفقات
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املصروف برسم نفس السنة كما هواحلال بالنسبة لتسجيل دخول  300كلم من اجلير بتاريخ  2006/06/26و 600كلم
من احلديد بتاريخ  . 2008/03/10كما أنه خالل سنة  ،2009مت تسجيل دخول وخروج كميتي  12و 8طن من اإلسمنت على
التوالي من نوع  45و 35في نفس اليوم  2009/12/18من اخملزن دون حتديد استعمال هذا اإلسمنت .وجتدر اإلشارة أنه خالل
سنة  2012لم يتم تسجيل دخول وخروج االسمنت واألجور في السجل اخلاص باخملزن علما أنه مت أداء نفقة بهذا اخلصوص.
إجناز النفقات في غياب االعتمادات املالية الالزمة
بناء على حكم قضائي صادر بتاريخ  2011/07/13القاضي بأداء اجلماعة مبلغ  172.258,70درهم كدين لفائدة شركة «
أ ».باإلضافة إلى مبلغ  20.000,00درهم كتعويض عن الضرر .تبني أن الشركة سلمت اجلماعة خالل سنة  2006مقتنيات
متعلقة بعتاد للتزيني بقيمة  405.987,00درهم بناء على سندات طلب تفوق االعتمادات املفتوحة اخملصصة لذلك.
وقد كان الرصيد املتبقى عند نهاية السنة واملتعلق بهاته املقتنيات هو 737,88درهم .مما يفيد أن اجلماعة ساعتها قد
تسلمت املقتنيات دون احترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية والسيما توفر االعتمادات الكافية ،كما تنص على ذلك
مقتضيات املادتني  54و 66من املرسوم رقم  2-76-576بتاريخ  5شوال  1396بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها.
عدم تطابق التوريدات املتوصل بها وتلك املطلوبة من حيث املواصفات التقنية أومن حيث الكمية
ويتعلق األمر خصوصا:
— —بشراء قطع الغيار (سند الطلب رقم  31/2012حيث بلغ الفرق بني محضر التسلم وسندات الطلب ما مجموعه
 37.056,00درهم).
— —باقتناء عتاد إعالمياتي (سند الطلب رقم  21/2011يشير لست ( )6طابعات من نوع «» HP LASER JET P 1505
في حني يشير محضر االستالم والفاتورة عدد  180/2011إلى التوصل بست طابعات من نوع «HP LASER JET
 ،» 1566سند الطلب رقم  13/2010يشير خلمس طابعات من نوع « » HP LASER JET P 1505في حني يشير محضر
االستالم والفاتورة عدد  82/2010إلى التوصل بخمس طابعات من نوع «.)» HP LASER JET 1566
إجناز أشغال أوتوريدات من دون استعمالها
يتعلق األمر بشراء اجلير(سند الطلب عدد  11بتاريخ  2009/06/01بقيمة  9804,00درهم أثبتت املعاينة امليدانية وجوده
باخملزن وعدم قابليته لالستعمال) ،بحفر بئر بتجزئة اإلصالح (سند الطلب عدد  2بتاريخ  2009/02/20بقيمة 61.200,00
درهم لم يتم استغالله بسبب عدم جتهيزه مبضخة لضخ املياه) وبشراء عربات يدوية « ( »brouettesسند الطلب عدد
 4بتاريخ  2011/06/20بقيمة  49.388,40درهم أثبتت املعاينة امليدانية عدم استعمالها النعدام جودتها وعدم مالءمتها
الحتياجات عمال النظافة).
أداء نفقات في غياب إجناز اخلدمة
يتعلق األمر باخلصوص بتهيئة احملجز البلدي (سند الطلب رقم  15املؤرخ في  2009/11/21بقيمة  149.961,30درهم)
حيث أثبتت املعاينة غياب أشغال احلفر والردم بالنسبة للحائط والتبليط الداخلي (  )enduit intérieurبالنسبة للسقف
والدعامات مبا مجموعه  15.647,00درهم في غياب إجناز اخلدمة.
عدم تبرير النفقات املتعلقة بإجناز بعض األشغال والتوريدات واخلدمات
يتعلق األمر باخلصوص باملصاريف املتعلقة باإلقامة واإلطعام واالستقبال وشراء قطع الغيار لآلليات واملركبات (سند
طلب رقم  21بتاريخ  ) 2011/09/12إذ لم يتم حتديد املركبات التي همتها العجالت املقتناة.
أداء نفقات ال تندرج ضمن حتمالت اجلماعة
يستفيد أعوان وموظفي اجلماعة وأحيانا أشخاص وهيئات ال تربطهم باجلماعة أية صلة من بعض االمتيازات ،الشيء
الذي يشكل خرقا للمادة 21من الظهير الشريف رقم  1 - 76 - 584وللمادة  39من القانون رقم  45 - 08املتعلق بالتنظيم
املالي للجماعات احمللية ومجموعاتها .وتتمثل هذه النفقات في:
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— —خالل الفترة ما بني  2003و ،2012حتملت اجلماعة نفقات استهالك املاء والكهرباء لفائدة مجموعة من املؤسسات
واإلدارات في غياب أي إطار تعاقدي .وقد بلغ مجموع ما أدته اجلماعة  1.671.017,85درهم.
— —حتملت اجلماعة خالل سنة  2004نفقات متعلقة بإيجار منزلني ،وضعا رهن إشارة الكاتب العام السابق للجماعة
وطبيب تابع للمستشفى احمللي البن أحمد .وقد بلغ مجموع ما أدته اجلماعة  27.600,00درهم.
— —مت وضع مجموعة من أثاث ومعدات املكتب وعتاد احلفالت والتزيني بقيمة  79.337,33درهم (دون احتساب الرسوم)
رهن تصرف باشوية أبن أحمد.
— —حتملت اجلماعة نفقات استهالك احملروقات استفادت منها سيارات جهات خارجية أوموظفني جماعيني حيث بلغ
خالل الفترة املمتدة من  2006إلى  2010ما مجموع  96.000درهم .
عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —حتديد احلاجيات السنوية بشكل واضح وتفادي تعدد إصدار سندات الطلب تتعلق بنفس نوع نفقات.
— —إعداد قاعدة للمعطيات بأسماء املوردين واألثمان املرجعية خملتلف التوريدات واألشغال واخلدمات.
— —اللجوء ملنافسة حقيقة ومتكني جل املمونني احملتملني من إمكانية االستفادة من طلبياتها.
— —التتبع الدوري الستهالك املاء للتمكن من ترشيد استعماله.
ويذكر ب:
— —احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية وال سيما قواعد االلتزام بالنفقات وتوفر االعتماذات واألمر باألداء على
أساس حقيقة الذين واخلدمات املنجزة والتنزيل املالي للنفقات؛
— —تطبيق مقتضيات املادة  53من املرسوم املتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها ،واملتعلقة باإلشهاد على إجناز اخلدمة من طرف رئيس املصلحة اخملتص؛
— —احترام مقتضيات املادة  39من القانون رقم  45-08املتعلقة بتحديد حتمالت اجلماعة ومقتضيات املادة  36من
امليثاق اجلماعي املتعلقة بإبرام الشراكات واالتفاقيات.

سادسا  -تدبير الصفقات
عدم إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة وعدم إجناز املراقبات والتدقيقات الداخلية اإلجبارية
خالل الفترة املمتدة من  2004إلى  2012بخصوص الصفقات التي تفوق قيمتها  1.000.000,00درهم لم تقم اجلماعة
بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ كل صفقة واملنصوص عليه على التوالي باملادة  85من املرسوم رقم  2 .98 .482الصادر
في  1990/12/30واملادة  91من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  2007/02/05واملتعلقني بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وكذا املقتضيات املتعلقة مبراقبتها ويتعلق األمر بالصفقات التالية ،03/BAH/ 02،07/BAH/06 ،01/BAH/ 04 :
 .02/BAH/ 09 ،06/BAH/ 08 ،05/BAH/ 08وبخصوص الصفقات التي تفوق قيمتها  5.000.000,00درهم لم يتم إجناز املراقبات
والتدقيقات الداخلية املنصوص عليها على التوالي باملادة  86من املرسوم رقم  2 .98 .482الصادر في  30/12/1998واملادة
 92من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  2007/02/05واملتعلقني بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا
املقتضيات املتعلقة مبراقبتها.ويتعلق األمر خصوصا بالصفقة  05/BAH/ 08والصفقة.06/BAH/ 08
عدم احترام أجل الضمان املنصوص عليه باملادة  68من دفتر الشروط اإلدارية العامة
قامت اجلماعة بأجناز التسلم املؤقت والتسلم النهائي للصفقة رقم 04/BAH/ 07املتعلقة بشراء شاحنة من أجل
مصلحة النظافة في نفس اليوم  2007 /12/ 27 :دون االستفادة من مدة للضمان التي تستوجبها طبيعة التوريدات.
نفس الشيء سجل بخصوص الصفقة رقم 01/BAH/ 06املتعلقة بشراء شاحنة من أجل مصلحة النظافة (التسلم
املؤقت والتسلم النهائي كانا بتاريخ  .) 2006/03/29ولقد تبني أن املادة  16من دفتر الشروط اخلاصة لم حتدد مدة للضمان
بشكل صريح وأحالت على مقتضيات املادة  68من دفتر الشروط اإلدارية العامة .حيث كان يتوجب عدم التسلم النهائي
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

357

إال بعد سنة عن التسلم املؤقت خاصة أن طبيعة موضوع الصفقة تستدعي مدة معقولة للتأكد من الصالحية
امليكانيكية للشاحنتني.
الصفقة رقم  01/BAH/ 04املتعلقة بتجهيز املنطقة الصناعية بابن أحمد -أشغال تهيئة الطرق
والتطهير
أبرمت اجلماعة هذه الصفقة بقيمة  1.667.250,00درهم مع شركة « »O-Cلتجهيز املنطقة الصناعية بابن أحمد في
مدة ال تتعدى  4أشهر .وقد مكنت مراقبة الوثائق املتعلقة بالصفقة من الوقوف على عدم إجناز األشغال داخل األجل
احملدد في الصفقة ،بحيث مت إصدار األمر باخلدمة بتاريخ  2004/06/23وانتهت األشغال بتاريخ  ،2005/10/20كما هومبني
في آخر جدول األشغال رقم  04والكشف التفصيلي واألخير رقم  04بتاريخ  2005/10/20هذا التأخير أكدته كذلك رسالة
املقاولة املؤرخة في  2005/10/24التي تخبر فيها رئيس اجمللس البلدي ببلوغ األشغال نسبة  .% 100وجتدر اإلشارة أن
التسلم املؤقت لم يتم إال بتاريخ  .2005/10/20ورغم التأخير الذي بلغ  180يوما ،لم يتم تطبيق غرامات التأخير املنصوص
عليها في الفقرة  IIIمن الفصل  9من الصفقة والتي بلغت  166.725,00درهم.
القيام بأشغال إضافية دون احترام قواعد االلتزام بالنفقات
طلب رئيس اجمللس من الشركة بتاريخ  2005/08/26إجناز أشغال إضافية متعلقة بالطريق الرابط بني الطريق الوطنية
والطريق املؤدية للمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية وذلك تنفيذا لتعليمات السيد والي اجلهة الواردة في رسالته
عدد  9942بتاريخ  ،2005/07/15إال أنه تبني أن هذه األشغال مت إجنازها في وقت سابق كما يتضح ذلك من محاضر الورش
التالية.
موضوع احملاضر

محاضر الورش
2005/02/03

اجتماع اللجنة لتدارس استئناف األشغال املتعلقة بربط املنطقة الصناعية والطريق الوطنية

2005/04/25

تسجيل انتهاء أشغال التهيئة ومالحظة أن التطهير الزال في طور اإلجناز

2005/05/09

يدعواملقاول إلى تقدمي نتائج التجارب

وقد بلغت هذه األشغال اإلضافية حسب الكشف املؤقت رقم  4واألخير قيمة  194.240,00درهم .كما لوحظ ما يلي:
— —إجناز أشغال إضافية دون إبرام عقد ملحق :مت إعطاء األمر بإجناز األشغال املذكورة التي لم تكن مضمنة في
الصفقة األصلية على أساس أشغال إضافية لكن دون إبرام عقد ملحق خالفا ملقتضيات الفقرة  7من املادة  69من
املرسوم رقم  2-98-482الصادر في .1998/12/30
— —أداء نفقة في غياب إجناز اخلدمة :بالنسبة لوحدة الثمن رقم  B9املتعلقة ب (équipement des bouches d’égout
 )–appareils syphoides et tamponsلم تعاين جلنة املراقبة سوى  22وحدة باألزقة التي شملتها الصفقة في حني
يتضمن الكشف املؤقت رقم  3إجناز  29وحدة بفارق  7وحدات مما ميثل أداء  17.500درهم دون إجناز اخلدمة.
الصفقة رقم 06/BAH/ 08املتعلقة بأعمال تهيئة الطرق احلضرية مبدينة ابن احمد (احلصة رقم )4
أبرمت اجلماعة هذه الصفقة مع شركة « « .E.A.Hمببلغ في  6.764.700,00درهم .وحددت مدة إجناز األشغال في ثالثة
أشهر وقد أسفر فحص الوثائق املتعلقة بهذه الصفقة عن املالحظات التالية:
•تسليم أوامر خدمة صورية بوقف األشغال وأخرى باستئنافها
ال تعكس فترات التوقف احملتسبة احلقيقة ،إذ أبأنت دراسة محاضر الورش أن األشغال استمرت خالل هذه الفترات.
•جودة األشغال ومطابقتها ملقتضيات دفتر الشروط التقنية اخلاصة
سجل تنفيذ هذه الصفقة عدة مشاكل أهمها :
— — لم يدل املقاول لصاحب املشروع ،في أجل  10أيام ،باتفاقية مع مختبر قصد اعتماده خالفا للمادة  46من الصفقة؛
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— — لم يدل املقاول بنتائج التجارب عن املواد املستعملة ودرجة الضغط (محاضر بتاريخ  04/ 03و 04 /13و 2009 /04 /30؛
— — لم يدل املقاول بجدول إجناز األشغال داخل أجل شهر من أول أمر باخلدمة لبداية األشغال ،وذلك خالفا للمادة 3-01
من دفتر الشروط التقنية (محضر بتاريخ  /04/ 03و)2009/04/13؛
— — متت دعوة الشركة إلى إعادة عدد من األشغال لعدم مطابقتها لدفتر الشروط اخلاصة وخاصة محضري 2009/05/07
و 2009/05/19و2009/05/26؛
— — متت دعوة الشركة في كل مرة إلى احترام التوصيات الواردة في احملاضر السابقة ليصل األمر حلد األمر بإيقاف
األشغال إلى حني االمتثال لتلك التوصيات (محضر غير مؤرخ)؛
— — وجود مراسلة صادرة عن رئيس اجمللس البلدي عدد  117بتاريخ  21يناير  2010وموجهة إلى املقاول تدعوه إلى ربط
االتصال بالقسم التقني للجماعة بهدف إصالح العيوب التي ظهرت بالورش (قبل التسلم املؤقت) ؛
— — خالل احملضر املؤرخ بتاريخ  2010/02/25والذي كان مخصصا لدراسة إمكانية التسلم املؤقت للمشروع تبني للجنة
وجود عدد من العيوب ( 17عيبا مختلفة األشكال) التي يجب إصالحها قبل التسلم املؤقت ،كما أن مراسلة عدد
 1036بتاريخ  2010/05/24تشير إلى عدم إصالح العيوب بالوثيرة املطلوبة.
وحتى بعد التسلم املؤقت بقيت بعض العيوب كما تشير إلى ذلك رسالة أخرى لرئيس اجمللس بتاريخ .2010/08/23
الصفقة رقم 02/BAH/ 09املتعلقة بوضع أعمدة وأسالك كهربائية من أجل اإلنارة العمومية
أبرمت اجلماعة هذه الصفقة بقيمة  1.562.935,20درهم مع شركة «  »Oلوضع أعمدة وأسالك كهربائية وحددت مدة
اإلجناز في  4أشهر وقد أسفر فحص الوثائق املتعلقة بهذه الصفقة وكذا املعاينات امليدانية عن املالحظات التالية:
— —إن مكتب الدراسات  B-Pحضر كل أطوار الصفقة بدءا من فتح األظرفة وكذلك اجتماعات الورش والتأشير على
الكشوف التفصيلية في غياب أية عالقة تعاقدية رسمية مع اجلماعة في مخالفة للمادة  54من الرسوم رقم
 2-76-576بتاريخ  5شوال  1396بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها.
— —اختالف ملحوظ بني الكميات املنجزة بخصوص بعض وحدة األثمان مقارنة مع جدول األثمان الشئ الذي يستدعي
التساؤل حول جدوى القيام بالدراسة التقنية السابقة لإلعالن عن طلب العروض والتي نفذها مكتب الدراسات
 B-Pوكلفت ميزانية اجلماعة  30.000,00درهم حسب سند الطلب رقم  04/2009بتاريخ  :2009/01/23فضال عن
التأثير على شروط املنافسة وخصوصا بالنسبة للثمن رقم  22املتعلق بخزانة التحكم حيث نص بيان األثمان
على  2فقط بينما األشغال الفعلية وصلت ل  4وبالنسبة للثمن رقم  23املتعلق بخزانة التحكم الذي سجل به
العكس حيث نص بيان األثمان على  3في حني بلغت األشغال الفعلية فقط . 1
 شراء الوقود والزيوت
•عدم احترام القواعد املتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية
تقوم اجلماعة باستهالك الوقود الذي تتزود به من املمون باستعمال «سندات ألجل» ( )bon pourقبل إصدار سند طلب
بشكل قانوني أواالرتباط بصفقة مصادق عليها أوالتوفر على الشيات بعد إبرام اتفاقية مع املكتب الوطني للنقل
(الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك)،حيث ال تتم تسوية النفقة إال عند رغبة اجلماعة في أداء ديونها في مخالفة
للمادة  54من املرسوم رقم  2-76-576بتاريخ  5شوال  1396بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها.
•صفقات التسوية
خالل السنوات املمتدة من  2010إلى  ،2007كانت اجلماعة تبرم سنويا صفقة مع شركة « »Sلتسوية استهالكها
من الوقود املسلم من هذه الشركة منذ نهاية السنة السالفة كما تشير إلى ذلك الوضعيات اإلجمالية لالستهالك
املوقعة من طرف الشركة املعنية .وكل اإلجراءات التي قامت بها اجلماعة من اإلعالن عن طلب العروض وواجتماع جلنة
طلب العروض ال يعكس اللجوء إلى منافسة حقيقية.
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•عدم اإلدالء ببعض الوثائق
لم تدل اجلماعة للجنة اجمللس اجلهوي للحسابات بالوثائق املثبتة لتسلم وتدبير كميات الوقود والزيوت التي مت اقتناؤها
خالل سنتي  2003و 2004وجزء كبير من سنة  2005واملقدرة على التوالي ب  346.955,50درهم و 310.000,00درهم
و 40.000,00درهم.
•اختالف بني مكونات الصفقة ومكونات وضعيات االستهالك احلقيقي
بخصوص الفترة املمتدة من  2007إلى  ،2010تبني أن الصفقات والكشوف املؤقتة تشير إلى شراء الكازوال والزيوت فقط
في حني تضمنت الوضعيات احلقيقية تسلم اجلماعة كميات من البنزين كما أنه تبني أن كمية الكازوال املسجلة في
الكشف النهائي للصفقة تفوق الكمية احلقيقية املسجلة بوضعيات االستهالك .مما قد يعني أن الفرق مت استعماله
لتغطية النفقة املتعلقة بالبنزين الذي استفادت منه جهات أخرى والذي لم يكن متضمنا في الصفقة وهوما يؤكد أن
الوثائق املقدمة من طرف اجلماعة ال تعكس حقيقة االستهالك .نفس املالحظة بالنسبة للزيوت التي تختلف من حيث
النوعية والكمية بني وثائق الصفقة ووضعيات االستهالك.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —حتديد احلاجيات بكل ما ميكن من الدقة قبل أية دعوة إلي املنافسة تطبيقا للمادة  4من املرسوم بالصفقات
العمومية.
— —احترام مبادئ املنافسة والولوج للطلبيات العمومية.
— —احترام املقتضيات املادتني  91و 92من املرسوم اخلاص بالصفقات العمومية واملتعلقتني بإعداد تقرير انتهاء
تنفيذ الصفقة وإجناز املراقبات والتدقيقات الداخلية اإلجبارية.
— —تطبيق مقتضيات املادة  68من دفتر الشروط اإلدارية العامة املتعلقة بأجل الضمان.
— —احترام آجل الصفقة احملدد في دفتر التحمالت اخلاصة واللجوء إلى تطبيق غرامات التأخير عند االقتضاء.
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بأجناز األشغال اإلضافية وخاصة املادتني  51و 52من دفتر الشروط اإلدارية
العامة املتعلقتني باألشغال اإلضافية والزيادة في حجم األشغال وضرورة إبرام عقد ملحق عند االقتضاء.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لنب احمد

لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي لنب احمد بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية هشتوكة
(إقليم اجلديدة)
أحدثت اجلماعة القروية هشتوكة التابعة إلقليم اجلديدة ،مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  .1959وتقع على مساحة تبلغ
 156كيلومتر مربع ،ويبلغ عدد سكأنها حوالي  28.939نسمة حسب اإلحصاء الوطني لسنة .2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -تنفيذ النفقات
1 .1عدم تأمني اليد العاملة وأعضاء اجمللس
لم تقم اجلماعة بصرف االعتماذات اخملصصة لتأمني اليد العاملة وتأمني األعضاء منذ  ،2006رغم أن هذه النفقات تعتبر
إجبارية طبقا ملقتضيات املادة  18من القانون 78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17-08
واملادة  41الفقرة األولى من القانون رقم  45-08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها.

2 .2تسوية النفقات املتعلقة بأدوات املكتب
ال تقوم اجلماعة بالتقيد والعمل باملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالنفقات عند صرفها بحيث تتزود من
املمونني ثم تقوم بعد ذلك بتسوية النفقات بواسطة إصدار سندات الطلب .كمثال على ذلك ميكن سرد النفقات
املتعلقة بأدوات املكتب بحيث تتوصل املصالح اجلماعية عموما ومصلحة احلالة املدنية خصوصا بأدوات ومستلزمات ثم
تقوم اجلماعة بتسوية ذلك الحقا.

3 .3صرف تعويضات ملوظفني موضوعني رهن اإلشارة
لوحظ بأن هناك مجموعة من املوظفني اجلماعيني املوضوعني رهن إشارة إدارات غير جماعية ومع ذلك فإنهم يستفيدون
من تعويضات عن التنقل وعن األشغال الشاقة وامللوثة وتعويضات عن الساعات اإلضافية من ميزانية اجلماعة.

4 .4استفادة أعوان وموظفني من التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة
يستفيد عدد من األعوان واملوظفني من هذه التعويضات رغم أنهم ال يقومون بأي من املهام املنصوص عليها في منشور
وزير الداخلية عدد  38بتاريخ  25مارس  2008حول التعويض عن األشغال الشاقة وامللوثة والتي حددت قائمة األشغال
التي تخول االستفادة من هذا التعويض ودون إصدار شواهد إدارية من لدن اآلمر بالصرف يبني طبيعة األشغال التي يقوم
بها املستفيدون.

5 .5اقتناء منظومات معلوماتية دون استغاللها
قامت اجلماعة باقتناء منظومة متعلقة باحلسابات ومنظومة خاصة بتدبير شؤون املوظفني وأخرى متعلقة مبصلحة
احلالة املدنية .إال أنه تبني أن هذه املنظومات لم يتم الشروع في استغاللها وتوجد في حالة عطلة إلى غاية تاريخ إجناز
مهمة املراقبة.
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ويبني اجلدول أسفله املصاريف التي مت أداؤها لهذا الغرض:
املنظومة

سنة االقتناء

)ثمن االقتناء املؤدى (درهم

تدبير شؤون املوظفني

2008

50.000,00

تدبير مصلحة احلالة املدنية

2010

118.000,00

تدبيراحملاسبة

2009

80.000,00

6 .6أداء تعويضات غير مستحقة في إطار التكوين املستمر
لقد مت أداء تعويضات عن التنقل لعدد من املستفيدين من التكوين املستمر رغم أن مدة التكوين جتاوزت ستة أشهر وذلك
خالفا ملقتضيات املادة الثامنة من املرسوم رقم  2-05-1366بتاريخ  2ديسمبر  2005املتعلق بالتكوين املستمر لفائدة
موظفي وأعوان الدولة .ويتعلق األمر بكل من د.م .وج.ب .وب.ج .وح.م .الذين استفادوا من تعويضات عن التنقل مببلغ
 15.840,00درهم لكل واحد منهم عن الفترة املمتدة من فاحت مارس إلى  30دجنبر . 2006
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام النصوص القانونية املنظمة ملالية ومحاسبة اجلماعات
احمللية خصوصا منها املتعلقة بأداء النفقات اإلجبارية ومسطرة االلتزام وعدم حتمل مصاريف غير مستحقة
لألعوان واملوظفني.

ثانيا – الدعم املقدم للجمعيات
تقوم اجلماعة بتقدمي دعم مالي للجمعيات احمللية إال أنها ال تعمل على تتبع كيفية صرف هذه اإلعانات وفق ما تنص
عليه مقتضيات الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1-58-376الصادر في  15نونبر  1958املتعلق بتأسيس
اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه .وقد بلغ هذا الدعم  790.000درهم ما بني  2004و 2011استفادت منه  12جمعية.
كما لوحظ غياب معايير لتقدمي هذه اإلعانات حيث لم تقم اجلماعة بالتحقيق في طلبات اجلمعيات وصياغة معايير
موضوعية وشفافة لالستفادة من اإلعانة.
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة تأسيس منح اإلعانات للجمعيات على أساس معايير
موضوعية ومضبوطة ضمانا ملبدأ الشفافية ،كما أن اجلماعة مطالبة بإجراء املراقبة والتأكد من استخدام هذه
األموال ومدى مطابقتها ألهذاف الدعم املقدم.

ثالثا -التعمير
ال تقوم مصالح اجلماعة اخملتصة بالتعمير مبراقبة وضبط عمليات البناء  ،كما لوحظ بأنها ال حتضر عمليات تسليم
قنوات الصرف الصحي بالتجزئتني املتواجدتني باجلماعة.
ولوحظ كذلك أن اجلماعة ال تقوم بطلب رأي الوكالة احلضرية عند إجنازها لبناءات سكنية أوجتارية باإلضافة إلى أن
التصاميم املتعلقة بهذه البناءات غير مصادق عليها وكمثال على ذلك  :بناء مستودع بلدي وبناء حجرة مدرسية بدوار
الداودات وبناء مساكن وظيفية وبناء  12محال جتاريا مبركز اثنني هشتوكة وبناء حجرة للتمدرس بدوار انصيرات.
وعليه فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بالعمل على مراقبة وتتبع عمليات البناء في تراب اجلماعة والعمل
مبقتضيات املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  14أكتوبر  1993لتطبيق القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير خصوصا
الفقرة األولى من املادة  32منه.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لهشتوكة
(نص اجلواب كما ورد)

أوال :تنفيذ النفقات
1 .1عدم تأمني اليد العاملة وأعضاء اجمللس
بناء على مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات  ،فقد مت تدارك األمر مبناسبة إعداد مشروع ميزانية اجلماعة برسم تدبير
.2014وذلك بتخصيص االعتماذات الكافية لذلك.

2 .2تسوية النفقات املتعلقة بأدوات املكتب

إن النفقات املتعلقة بأدوات املكتب تتم عادة وفق املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل .علما بأن حالة
تزويد مصلحة احلالة املدنية باملطبوعات التي صادفت تواجد مراقبي اجمللس اجلهوي للحسابات تسيير حالة معزولة وقع
فيها املوظف املكلف بالنفقات جاء بناء على طلب مستعجل لرئيسة مصلحة احلالة املدنية نظرا لنفاد اخملزون .

3 .3صرف تعويضات املوظفني موضوعني رهن اإلشارة

لقد مت الكف عن صرف التعويضات اخلاصة بالتنقل واألشغال الشاقة وامللوثة وتعويضات عن الساعات اإلضافية جلل
املوظفني املوضوعني رهن إشارة إدارات أخرى غير جماعية.

4 .4استفادة أعوان وموظفني من التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة
بناء على مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات في هذا الشأن فإنه مت الكف عن منح التعويضات املذكورة لغير املستحقني
لها من موظفي اجلماعة مع التقيد مبقتضيات قرار السيد وزير الداخلية في املوضوع.

5 .5اقتناء منظومات معلوماتية دون استغاللها
إن املنظومات التي مت اقتناؤها من طرف اجلماعة واملتعلقة بتدبير شؤون املوظفني وتدبير مصلحة احلالة املدنية ثم تدبير
احملاسبة قد مت إصالحها والشروع في العمل بها بناء على مالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات منذ انتهاء زيارة املراقبة.

6 .6أداء تعويضات غير مستحقة في إطار التكوين املستمر

إن صرف تعويضات التنقل التي استفاد منها بعض املوظفني الذين استفادوا من التكوين املستمر رغم أن مدة التكوين
جتاوزت ستة أشهر قد مت بناء على كون جميع اإلجراءات املتعلقة باستفادة هؤالء من التكوين متت خالل سنة  2005أي
في إطار مقتضيات املرسوم السابق رقم  2.157.184بتاريخ  1957-12-16مبا في ذلك عملية االنتقاء وتوقيع االلتزامات
اخلاص بفترة التكوين وكذا قرار السيد وزير الداخلية املتعلق بوضع هؤالء املوظفني رهن إشارة مركز التكوين  ،وكان ذلك
على الصعيد الوطني.

ثانيا  :الدعم املقدم للجمعيات

لقد قمنا ابتداء من هذه السنة بتنفيذ مقتضيات الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر
في  15نونبر  1958املتعلق بتأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه .وذلك من خالل التأسيس ملنح اإلعانات للجمعيات
على أساس موضوعي ومضبوط.

ثالثا :التعمير
بناء على توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات فإنه مت التقيد مبقتضيات املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  14أكتوبر 1991
لتأسيس القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير مبا في ذلك مراقبة وضبط عمليات البناء اخملتلفة سواء التابعة للخواص
أواجلماعة.
وبناء عليه ،فإننا اتخذنا جميع اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات الواردة في تقرير مراقبة
التسيير خملتلف مصالح اجلماعة.
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اجلماعة القروية ملهارزة الساحل
(إقليم اجلديدة)
تقع اجلماعة القروية ملهارزة الساحل بالنفوذ الترابي إلقليم اجلديدة ،جهة دكالة -عبدة ،وقد بلغ عدد سكان اجلماعة
 12,390نسمة حسب مونوغرافيا اجلماعة لسنة  .2011وفيما يخص املوارد املالية للجماعة فقد بلغت املداخيل لسنة
 ،2012ما مجموعه  25.458.771,99درهم في حني بلغت النفقات  6.601.781,05درهم وهوما أدى إلى حتقيق فائض قدره
 8.856.990,941درهم.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -حتديد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعة  -عدم اعتماد اخملطط
اجلماعي للتنمية-
ال تتوفر جماعة ملهارزة الساحل على اخملطط اجلماعي للتنمية طبقا لتوجهات وأهذاف اخملطط الوطني كما تقتضيه
املادة  36من القانون رقم  78.00املتعلق امليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتغييره بالقانون رقم .17.08
وعليه يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باعتماد اخملطط اجلماعي للتنمية الذي يشكل إطارا لضبط تدخالت
اجلماعة في مجال االستثمار مع أخذ بعني االعتبار الوسائل املالية والبشرية التي تتوفر عليها وتلك املوضوعة رهن
إشارتها وذلك حتى يكون اخملطط وعاء لتنفيذ مشاريع تنمية اجلماعة.

ثانيا  -تقييم املراقبة الداخلية
اجلمع بني مهام متنافية باملقارنة مع معايير املراقبة الداخلية
يجمع حيسوبي اجلماعة بني مهام متنافية بالنظر إلى معايير املراقبة الداخلية؛ منها مراسلة املمونني وتلقي البيانات
اخملتلفة لألثمان وإعداد سندات الطلب وتسلم املقتنيات واإلشهاد على العمل املنجز.
عدم مسك محاسبة املواد
ال تقوم اجلماعة مبسك محاسبة املواد والقيم والسندات مما يجعل تتبع املقتنيات من أجل معرفة مآلها مستحيال،
إذ تتعذر معرفة كيفية استعمال ما مت تسلمه مع حتديد اجلهات املستفيدة والكميات وتواريخ االستعمال مما يخالف
مقتضيات املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3 ( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
وفي هذا اإلطار ،ولتوضيح اخملاطر الناجمة عن عدم القيام مبسك محاسبة املواد ،لم نتمكن من تتبع استهالك األوراق
اخملصصة لألعمال املكتبية ،بحيث لم يتمكن املوظف املعني بحفظها من تبرير غياب ما يقارب  120علبة أوراق لم يوجد
لها أثر بعني املكان ،ولم يوضح مآلها.
عدم توفر اجلماعة على دفتر خاص بكل سيارة ()carnet de bord
ميكن من تتبع استهالك الوقود وتسجيل عدد الكيلومترات املقطوعة ،مما حال دون التأكد من كون احملروقات املستهلكة
في السنة قد مت استعمالها فعال ً لصالح اجلماعة.
وقد تعهد رئيس اجمللس القروي باستخدام الدفتر موضوع املالحظة في جميع السيارات والآلليات لضبط وترشيد
طريقة استهالك احملروقات.
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إن اجمللس اجلهوي للحسابات يأخذ بعني االعتبار التزام رئيس اجمللس القروي بالعمل على جتاوز هذه املالحظات
ويوصي مبا يلي:
— —احترام ضوابط ونظم املراقبة الداخلية واحلرص على عدم تكليف نفس الشخص مبهام متنافية؛
— —مسك محاسبة املواد والقيم والسندات؛
— —مسك الدفاتر اخلاصة بالسيارات التابعة للجماعة.

ثالثا  -تنفيذ النفقات العمومية
أداء نفقات ال تدخل ضمن حتمالت اجلماعة
تتحمل اجلماعة نفقات بلغت  397.250,00درهم مترتبة عن كراء منازل سكنية لفائدة رجال السلطة احمللية رغم أن
هذه النفقات ال تعد من نفقات اجلماعة التي تنص عليها املادة  21من الظهير الشريف رقم 1-76-584بتاريخ  5شوال
 30( 1396شتنبر )1976مبثابة قانون يتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها املطبق إلى غاية  23فبراير ، 2009
وكذا مقتضيات املادة  39من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.09.02بتاريخ  22صفر  1(1430فبراير  ،)2009وهذا ما كرسه القرار  973ب/ل الذي أصدرته الغرفة
اإلدارية باجمللس األعلى بتاريخ  10أكتوبر 2002امللف عدد  ،4290/1/2000والذي جاء مؤيدا لقرار اجمللس األعلى للحسابات
الذي اعتبر كراء سكنى القائد على حساب اجلماعة يشكل نفقة غير مشروعة.
أخطاء في حسابات التصفية
مت الوقوف على أخطاء في حسابات التصفية ترجع إلى عدم تطبيق السعر املناسب للضريبة على القيمة املضافة
بالنسبة لسندات الطلب رقم  259/2005و 298/2006و 300/2007و 40/2008و 86/2009و .132/2010وقد مت أداء مبالغ زائدة
غير مستحقة في إطار صرف هذه النفقات بلغت  21.572,47درهم بني سنة  2005وسنة .2010
 جتزيء النفقات
قامت اجلماعة سنة  2008بإصدار سندي الطلب رقم  19و 48مببلغ إجمالي قدره  299.334,00درهم لتوسيع شبكة املاء
الصالح للشرب ،كما أصدرت سندات الطلب رقم  25و 26و 49مببلغ إجمالي قدره  337.800,00درهم من أجل تهيئة
مبأني وصيانتها في سنة مالية واحدة .وهوما يخالف مقتضيات املادة  75من املرسوم  2.06.388الصادر في  16محرم
 05( 1428فبراير  )2007املتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها،
وامللحق رقم  3من نفس املرسوم.
املغاالة في األثمان
قامت اجلماعة بإصدار سند الطلب رقم  25بتاريخ  2008/06/13الذي كان موضوع الفاتورة رقم  02/08الصادرة عن شركة
« »J.Nبتاريخ  2008/07/17من أجل التهيئة اخلارجية ملقر اجلماعة ،وتعتبر األثمان املعتمدة في سند الطلب هذا جد
مرتفعة نظرا لطبيعتها ومقارنة مع أثمان السوق.
فمثال من أجل القيام بإزالة حائط صغير بعلو 40سنتيمتر احتسب مبلغ  30,00درهم للمتر الطولي (وهو ما سمي
خطأ في سند الطلب ب  )grattage de l’enduit existantأما بناء احلائط اجلديد فاحتسب مببلغ  150,00درهم للمتر
املربع الواحد أما قمة هذا احلائط (  )couronnement en béton armé y compris armature et enduit bâtardفتم
احتسابها مببلغ  200,00درهم للمتر الطولي الواحد ،علما أن عرضها هو 20سنتيمتر وعلوها هو  20سنتيمتر ،أي أنه مت
احتساب املتر املكعب الواحد مببلغ  5.000,00درهم وهوال يتجاوز في أقصى احلاالت  1.500,00درهم ،أما الفراش احلجري
فتم احتسابه مببلغ  50,00درهم للمتر املربع ،ثم بناء  10أعمدة صغيرة من األسمنت املسلح بعلومتر واحد وعرض 20
سنتيمتر وطول  20سنتيمتر مببلغ  900,00درهم للعمود الواحد.
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تخصيص بعض املقتنيات ملصالح غير تابعة للجماعة
قامت اجلماعة بوضع مجموعة من املقتنيات (خيمة مجهزة بجميع توابعها من زرابي وموائد وغيرها  )..رهن إشارة عمالة
إقليم اجلديدة (سندي الطلب رقم  75بتاريخ  2009/09/14مببلغ قدره  111.820,00درهم ورقم  76بتاريخ  2009/09/14مببلغ
قدره  11.520,00درهم).
في هذا اإلطار ،يأخذ اجمللس اجلهوي للحسابات بعني االعتبار اإلجراءات املتخذة من أجل تصحيح بعض االختالالت
ويوصي مبا يلي:
— —احترام مقتضيات املواد  53و 67و 68من املرسوم رقم  2.09.441وكذلك مقتضيات املادتني  91و 99من املدونة
العامة للضرائب احملددة لألسعار اخملفضة للضريبة على القيمة املضافة واملواد املعفاة منها؛
— —احترام مقتضيات املادة  49من املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  17من محرم  3( 1431يناير  )2010بسن
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها واحترام الترخيصات املقررة مبيزانية اجلماعة؛
— —احترام مقتضيات املادة  75املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  16محرم  05( 1428فبراير  )2007املتعلق بشروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها احملددة لسقف سندات
الطلب باعتبار كل آمر بالصرف بالنسبة لألعمال من نفس النوع؛
— —اللجوء إلى املنافسة املسبقة قبل إصدار سندات الطلب طبقا للمادة  75من املرسوم رقم 2.06.388؛
— —احلرص على احترام القوانني املتعلقة بالتنظيم املالي للجماعات احمللية.

رابعا  -التعمير
جماعة ملهارزة الساحل غير مشمولة مبخطط توجيه التهيئة العمرانية
ال تتوفر املنطقة الواقعة بها جماعة ملهارزة الساحل على مخطط توجيه التهيئة العمرانية املنصوص عليه باملادتني
الثانية والثالثة من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير والذي يشكل اإلطار العام الذي يجب أن تتقيد بأحكامه تصاميم
التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية ( املادة  11من القانون السالف الذكر) ،وهذا ما يتنافى مع التموقع
اجلغرافي االستراتيجي للجماعة على احمليط األطلسي ومحاذاتها للنفوذ الترابي جملموعة اجلماعات اجلديدة الكبرى،
باإلضافة للمشاريع الكبرى ذات الطابع السياحي املقامة على ترابها.
التأخر في اعتماد تصميم التهيئة:
انطلقت دراسة مشروع تصميم تهيئة ملركز ملهارزة الساحل منذ تاريخ فبراير ،2003وإلى غاية متم ماي  ،2013لم
تتم بعد املوافقة على تصميم التهيئة ،أي بعد عشر سنوات وثالثة أشهر.
التأخر في إصدار قرار جبائي يأخذ بعني االعتبار التغيرات العمرانية
لم يتم فرض الرسم على عمليات البناء إال بتاريخ  12أكتوبر  ،2009من خالل القرار اجلبائي رقم  01/09املؤرخ في
04غشت  2008املصادق عليه بتاريخ  12أكتوبر 2009الذي حدد سعر هذا الرسم بالفصل الثامن عشر املتعلق بالرسم
على عمليات البناء .وذلك رغم علم اجلماعة باإلنشاءات املزمع القيام بها في إطار مشروع تهيئة الشريط الساحلي
للمحيط األطلسي والتي بلغت  17مجموعة سكنية (قرية سياحية ،مركب سكني وسياحي ،مركب استجمامي،
مجموعة سكنية ذات صيغة استجمامية ،إقامة استجمامية ،مشروع منذمج).
حرمان مالية اجلماعة من مبالغ هامة نتيجة عدم تطبيق الرسم على التجزئات على اجملموعات السكنية
في هذا اإلطار وباستثناء اجملموعة «  “ HALF MOONالتي كانت موضوع أداء مببلغ  2.757.540,00درهم كدفعة مقدمة
على احلساب قدرها  % 75من مبلغ الرسم املستحق على عمليات جتزئة األراضي  ،لم يتم استخالص هذا الرسم بالنسبة
لباقي اجملموعات السكنية من طرف اجلماعة بدعوى غياب نص قانوني صريح يوجـب ذلك.
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وللتذكير ،فإن مقتضيات املادة من  57من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.92.7بتاريخ في  15من ذي احلجة  17(1412يونيو ،)1992تنص على أنه
“تسري على اجملموعات السكنية األحكام املقررة في الباب األول من هذا القانون.”.
ويتضمن الباب األول من القانون رقم  25.90ثمانية وأربعني مادة (من املادة األولى إلى املادة  )48مخصصة للتجزئات
العقارية ،وجاء باملادة الثانية بأن إحداث التجزئات العقارية يتوقف على احلصول على إذن سابق يتم تسليمه وفق الشروط
املنصوص عليها في الباب األول.
لإلشارة فإن جتهيز هذه اجملمعات السكنية يتم مببالغ مهمة فعلى سبيل املثال ،قدرت أشغال التجهيز  D.R.Vاملتعلقة
باجملموعة ‘‘ ’’R.Oفي مبلغ  20.000.000,00درهم ،كما أن تقديرات أشغال كهربة املشروع املنذمج الشروق لوحدها واملعدة
من طرف املكتب الوطني للكهرباء حددت في مبلغ  1.849.683,08درهم
تسليم رخصة البناء دون التحقق من توفر منظومة الصرف الصحي
خالفا ملقتضيات املادة  47من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير التي تنص على ما يلي  « :ال تسلم رخصة البناء إذا
كانت األرض املزمع إقامة املبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أوشبكة توزيع املاء الصالح للشرب»،
تقوم اجلماعة بتسليم رخص البناء في غياب شبكة الصرف الصحي .وقد همت هذه املالحظة كل اجملموعات السكنية
املذكورة أعاله.
عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة واملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتعمير
ال تقوم املصالح التقنية املكلفة مبجال التعمير بتتبع مدى مراعاة شروط اجلودة والسالمة بأوراش البناء املرخص لها
من طرف اجلماعة مبا أنها ال تتوفر على آليات للمراقبة تضمن مراقبة دائمة لكل مراحل البناء .إذ أنه ال يشتغل بهذه
املصلحة سوى تقني واحد .وجدير بالذكر أن اجلماعة تتوفر على تقني مختص في ميدان الهندسة املدنية مت وضعه رهن
إشارة قيادة ملهارزة الساحل -لغديرة منذ أواخر سنة  .2005رغم أن اجلماعة صرفت مبلغ  60.000,00درهم لتكوينه في
مجال التطهير  .وعلى سبيل املثال متكن اجمللس اجلهوي خالل شهر مارس  2013من ضبط:
— —أربعة وثالثني مخالفة للتصميم املرخص به للمركب ‘‘  ،’’ L.Bجتسدت في إضافة مسبح وسلم حديدي من الشرفة
إلى سطح الطابق األول؛
— —اثنتي عشرة مخالفة للتصميم املرخص به للمركب ‘‘ ’’R.Dجتسدت في إحداث مسبح في طور اإلجناز على مساحة
 40م ²؛ إضافة شرفة مغلقة من الزجاج واألملنيوم في إحدى عشر مسكنا وإضافة مستودع مساحته  3م²؛
— —حتويل جزء من السوق املمتاز لصالون للحالقة واستعمال  pavéعوض  bitumeبالطريق العام رقم  8ورقم  9باملركب
‘‘’’R.O؛
— —عدم وجود موقف السيارات احملدد بالتصميم املصادق عليه مبركب الشروق؛
— —تقليص املساحة اخملصصة لركن السيارات املنصوص عليها بدفتر الشروط وبضابطة التعمير ،تغيير فضاء األلعاب
مبحاذاة املسبح باملركب االستجمامي ‘‘’’D.L؛
— —أكثر من ثالثني مخالفة للتصميم املرخص به للمركب ‘‘’’G.B.1؛
— —جتاوز املساحة املسموح ببنائها ب  165متر مربع اإلقامة االستجمامية «.»AZ I
منح اإلذن بتعديل بعد االنتهاء من إجناز األشغال موضوع طلب التعديل
منح رئيس اجمللس إذن تعديل رقم  04/10بتاريخ  25يونيو 2010متعلق باملركب ‘‘ ،’’L.Bبعد يومني من انتهاء أشغال البناء
وهذا ما تثبته شهادة مؤرخة في  2010/06/23وموقعة من طرف املهندس املعماري .وقد همت هذه األشغال حتويل
املطعم ذي املساحة املبنية  621متر مربع إلى ‘‘ ’’Talasotherapieمبساحة مبنية  961متر مربع وإضافة موقفا للسيارات
حتت أرضيني مبساحة  1.181متر مربع.
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عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة باألجل الفاصل بني التصريح بأنتهاء األشغال واإلعالن عن
التسلم املؤقت
مت التصريح بأنتهاء األشغال املتعلقة ب “ ”L.Bبتاريخ  24يونيو ،2010بينما لم يتم التسلم املؤقت ألشغال التجهيزات
من طرق وشبكات من طرف جلنة البنايات اجملتمعة إال بتاريخ  06شتنبر  2010أي بعد أزيد من أربع وسبعني يوما .كما أن
إعالن التسلم املؤقت ألشغال بناء وتوسيع املشروع املنذمج الشروق الشطر األول والشطر الثاني وتوسيع الشطر الثاني
لم يتم إال بتاريخ  19شتنبر  2012أي بعد أزيد من ست وسبعني يوما عن التصريح بأنتهاء أشغال البناء ومطابقتها
املؤرخ قي  05يوليوز  2012واملوقع من طرف ممثل شركة ‘‘ ’’A.B.Pواملهندس املعماري املكلف بتتبع تنفيذ األشغال
واملهندس اخملتص.
عدم تأمني طريق الولوج لإلقامات
يتعلق األمر باملركبني ‘‘ ’’RDو ‘‘ ’’D.Dالذي التزم صاحباهما بإنشاء طريق الولوج إلى اإلقامة على التوالي باإلذن رقم 02/07
بتاريخ  10أبريل  2007واإلذن املؤرخ في  21ديسمبر  ،2010غير أنهما لم يفيا بهذا االلتزام ولم تتخذ اجلماعة في حقهما
أي تدبير.
البناء في منطقة بدون رخصة ومبخالفة الغرض اخملصص له القطاع
يتعلق األمر بإقامة ‘‘ ’’GBحيث متت إقامة محطة التصفية ملعاجلة املياه العادمة وحوض لتسريب مياه األمطار باملنطقة
اخملصصة للمؤسسة الفندقية  2Gقبل الترخيص للمعني باألمر بالبناء .باإلضافة إلى كون ما مت بناؤه يخالف الغرض
اخملصص للقطاع الواقعة فيه.
اإلذن بتوسيع اإلقامة االستجمامية « »S Bعلى أرض ليست مبلكية طالب اإلذن
أوضح فحص الوثائق املتعلقة مبلف إحداث اإلقامة األولى أن األمالك موضوع الرسوم العقارية عدد 115804/08وعدد
 115789/08وعدد  119004/08وعدد  115790/08وعدد  125034/08ال توجد باسم شركة مبأني البيضاء والودادية
السكنية للقطاع املالي واملؤسسات العمومية «  ”REFEPاللتان تقدمتا بطلب اإلذن بتوسيع وتعديل اإلقامة( .شواهد
امللكية املسلمة من طرف احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة واملتعلقة باألمالك السالفة ) ،كما أنه مت منح إذن
بتوسيع وتعديل اإلقامة بقرار لرئيس اجمللس القروي رقم  03/11املؤرخ في  19أبريل  2011رغم أن طالب اإلذن لم يسوبعد
وضعية العقار بنقل امللكية باسمه ،وذلك خالفا ملا جاء مبقتضيات املادة اخلامسة من القانون رقم  25.90املتعلق
بالتعمير .كما هوالشأن بالنسبة للقرية السياحية “ ”M.Bإذ أن اإلذن بإحداث القرية السياحية ‘‘ ’’M.Bمت بالقرار رقم
 01/09رغم أن طالب اإلذن لم يسوبعد وضعية العقار بنقل امللكية باسمه.
منح اإلذن بالبناء قبل تسوية وضعية العقار
يتعلق األمر باملركب االستجمامي ‘‘ ”SMالذي منح لصاحبه اإلذن رقم  01/08بتاريخ  13غشت  2008رغم أنه يستفاد من
شهادة خاصة بالتقييد املؤرخة في  03دجنبر  2008أن التقييد بالرسم العقاري عدد  91989/08املتعلق بالعقار املسمى
“ جميلة” مبساحة (  20.924م ) ²باسم شركة “س” لم يتم إال يوم  26شتنبر .2008
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة اعتماد مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي يشكل اإلطار العام الذي يجب أن تتقيد بأحكامه
تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وميكن من تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع املتدخلني
(الدولة ،اجلماعات احمللية ،املؤسسات العمومية ،الهيئات احلاصلة على مساعدات أومساهمات عمومية)؛
— —التقيد مبقتضيات املادة  47من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير والسيما الفقرة الثانية منه؛
— —تفعيل آليات املراقبة وزجر اخملالفات في مجال التعمير ،مع اتخاذ ما يلزم من تدابير ومن بينها توفير الوسائل
البشرية واملادية للمصالح اجلماعية املكلفة مبجال التعمير؛
— —إعمال مقتضيات الباب الرابع من القانون رقم  12-90املتعلق بالتعمير والعمل على مراقبة احترام أحكام
القانون السالف الذكر وكذا ضوابط البناء والتعمير العامة واجلماعية.
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أوال -حول عدم اعتماد مخطط جماعي للتنمية
لقد قامت املصالح اإلدارية للجماعة بتعاون مع ممثلي وكالة التنمية االجتماعية بإعداد مخطط متكامل لتنمية
اجلماعة  ،إال أنه ظل حبيس الرفوف بدون مصادقة بسبب الصراعات السياسية الدائرة بني مختلف أطياف اجمللس .

ثانيا -تقييم املراقبة الداخلية
 حول مالحظة اجلمع بني مهام متنافية باملقارنة مع معايير املراقبة الداخلية
فبمقارنة عدد املوظفني اإلداريني املمارسني فعليا مبكاتب اجلماعة – والذي ال يتعدى ثمانية موظفني – مع ما يتوفر
عليه هيكلها اإلداري من مصالح إدارية وتقنية ومالية متعددة  ،فإن اجلمع بني املهام املتنافية في ظل هذه املعادلة غير
املتكافئة يصبح شرا ال بد منه لتصريف األمور ولومرحليـا.
 حول مالحظة عدم مسك محاسبة املواد
لقد مت فتح سجل لهذه الغاية ابتداء من فاحت ابريل  ، 2012وذلك وفق ما هومنصوص عليه باملادة  111من املرسوم رقم :
 2.09.441الصادر في  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتهـا .
حول مالحظة عدم توفر اجلماعة على دفتر خاص بكل ناقلة(  ) Carnet De Bordميكن من تتبع استهالك
الوقود وتسجيل عدد الكلومترات املقطوعة .
نؤكد بهذا اخلصوص ما سبق وتعهدنا به في جوابنا األول على املالحظات العامة املضمنة في التقرير اخلاص املتعلق
مبراقبة تدبير اجلماعة من االلتزام باستعمال هذه الدفاتر .

ثالثا -تنفيذ النفقات
حول مالحظة أداء نفقات ال تدخل ضمن حتمالت اجلماعة
لقد مت الكف عن صرف هذه النفقات منذ تاريخ  6ابريل  ، 2011وذلك مباشرة بعد اطالع اجلماعة على التوصيات الصادرة
عـن اجملالس اجلهوية للحسابات في مثل هذه النازلة .
حول مالحظة أخطاء في حسابات التصفية
نؤكد بهذا اخلصوص ما ورد بجوابنا األول حول املالحظات املضمنة في التقرير اخلاص مبراقبة تدبير اجلماعة  ،كمـا تتعهد
باحترام كل املقتضيات القانونية للمدونة العامة للضرائب .
حول مالحظة جتزيء النفقات
إن جتاوز السقف املنصوص عليه باملادة  75من املرسوم املتعلق بشروط وإشكال إبرام صفقات الدولة في احلالتني معا قد
أملتـه ضرورة حتقيق املصلحة العامة املتمثلة في تعميم االستفادة من املاء الصالح للشرب بالنسبة للسندين رقم :
 19و 48واحملافظة على املمتلكات العقارية واملنقولة للجماعة بالنسبة للسندات رقم  25 :و 26و. 49
حول مالحظة املغاالة في األثمان
إن األثمان املعتمدة في سند الطلب موضوع املالحظة وان كانت تبدوجد مرتفعة مقارنة مع أثمان السوق  ،فإنها تبقى
األثمان الدنيا التي أسفرت عنها املنافسة التي مت إجراؤها في املوضوع .
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حول مالحظة تخصيص بعض املقتنيات ملصالح غير تابعة للجماعة
فعال فقد مت وضع املقتنيات املذكورة في هذه املالحظة رهن إشارة عمالة إقليم اجلديدة بطلب منها الستعمالها في
تأتيت فضاءات معرض الفرس الذي ينظم سنويا مبدينة اجلديدة .

رابعا -التعمير
حول مالحظة جماعة املهارزة الساحل غير مشمولة مبخطط توجيه التهيئة العمرانية
ال يسعنا في هذا اجملال إال أن نظيف صوتنا إلى صوت اجمللس احملترم  ،ونطالب اجلهات اخملتصة بالتعجيل بإخراج هذا
اخملطط إلى حيز الوجود .
حول مالحظة التأخر في إصدار قرار جبائي يأخذ بعني االعتبار التغيرات العمرانية
خالفا ملا جاء في هذه املالحظة فإنه لم يكن هناك أي تأخر في إصدار القرار اجلبائي  ،إمنا كان هناك تأخر في املصادقة عليه
 ،ذلك أن القرار املذكور قد صدر بتاريخ  30يناير  ، 2008أي خالل الشهر األول لدخول مقتضيات القانون رقم  47/ 06 :حيز
التطبيق  ،غير أنه لم يصادق عليه إال بتاريخ  12 :أكتوبر  2009بسبب كثرة التنقيحات والتعديالت التي كانت مصالح
العمالة تطالب في كل مرة إدخالها عليه .
حول مالحظة حرمان مالية اجلماعة من مبالغ هامة نتيجة عدم تطبيق الرسم على التجزئات على
اجملموعات السكنية
نؤكد بهذا اخلصوص للمرة الثانية بأن املرجع الوحيد لفرض واستخالص الرسوم املستحقة لفائدة مالية اجلماعات احمللية
– كما يعلم اجلميع – هوالقانون رقم  ، 47.06 :باإلضافة إلى أحكام بعض األبواب من القانون رقم  30.89 :التي ظلت
سارية املفعول بصفة انتقالية مبوجب القانون رقم . 39.07 :وان القانون املذكور ال يوجد به أي نص قانوني يشير ال صراحة
أوضمنا إلى وجوب فرض الرسم على عمليات جتزئة األراضي على عمليات إحداث اجملموعات السكنية أيضا .فاملادة 57
من هذا القانون تنص على ما يلي  “ :يفرض هذا الرسم على عمليات جتزئة األراضي “ واملادة  58تنص على أنه “ يفرض هذا
الرسم على املستفيدين من رخصة التجزئة “ .
فبأي منطق إذا ميكن تطبيق هذا الرسم حتى على املستفيدين من تراخيص إحداث اجملموعات السكنية في غياب
التنصيص صراحة على ذلك .
أما القول بوجوب فرض هذا الرسم – كما جاء في التقرير – حتى على تراخيص إحداث اجملموعات السكنية استنادا
إلى مقتضيات املادة  57من القانون رقم  25.90التي تنص على أنه تسري على اجملموعات السكنية األحكام املقررة في
الباب األول من هذا القانون “ فإنه قول مردود الن الباب األول من القانون رقم  25.90 :الذي حتيل عليه املادة  57املذكورة إمنا
يتعلق بإجراءات اإلذن بإحداث التجزئة بدءا بإيداع ملف الطلب إلى غاية التسليم النهائي  ،وال عالقة له إطالقا بالرسوم
املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية التي ينظم قطاعها القانون رقم  ، 47.06وهذا القانون اوجب الرسم على التجزئات
العقارية دون اجملموعات السكنية .
مع اإلشارة في النهاية إلى أنه ورد في مستهل هذه املالحظة خطأ ما مؤداه أنه باستثناء مجموعة «  »H.Mالتي كانت
موضوع أداء مبلغ  2.757.540.00درهم كدفعة مقدمة على احلساب قدرها  75في املائة من مبلغ الرسم املستحق على
عمليات جتزئة األراضي فإنه لم يتم استخالص هذا الرسم بالنسبة لباقي اجملموعات السكنية  ،والصحيح هوأن مبلغ
رسم التجزيء املذكور قد مت استخالصه بناء على اإلذن املمنوح للشركة املذكورة بإحداث جتزئة عقارية  ،وليس من أجل
إحداث مجموعة سكنية كما جاء في املالحظة  .وتعتبر هذه التجزئة الوحيدة التي مت الترخيص بها حلد الساعة داخل
مركز اجلماعة بناء على قرار خاص للجنة اجلهوية لالستثمار واالستثناء .
حول مالحظة تسليم رخص البناء دون التحقق من توفر منظومة الصرف الصحي
فعال فإن جماعة املهارزة الساحل قد قامت بتسليم مجموعة من رخص بناء اإلقامات االستجمامية واملركبات السياحية
في غياب وجود شبكة الصرف الصحي وذلك استنادا منها إلى :
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 1.1مقتضيات كل من منشور السيد الوزير األول عدد  2000/14 :بتاريخ  2 :أكتوبر  2000ومنشور السيد وزير إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد  2000/1500 :بتاريخ  6 :أكتوبر  2000املتعلقتني معا بتبسيط
مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات .
 2.2واستنادا كذلك إلى مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  47من القانون رقم  12.90 :التي تنص على أنه « :بيد أنه
ميكن تسليم الرخص وان لم يتوفر هذا الشرط ( أي شرط توفر شبكة الصرف الصحي ) إذا كانت طريقة الصرف
الصحي والتزويد باملاء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها النظافة العامة والصحة  ،وذلك بعد استطالع رأي
املصالح اخملتصة في هذا امليدان» .
 3.3أن املصالح اخملتصة في التطهير وهي في حالتنا الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء باجلديدة هي عضوبلجنة
الطرقات املعهودة لها بدراسة املشاريع الكبرى بالوكالة احلضرية للجديدة حسب مضمون املنشور رقم :
 2000/1500املشار إليه أعاله تشارك بأنتظام في جميع اجتماعات اللجنة املذكورة  ،ولم يسبـق لها أن اعترضت
علـى أي مشروع بدعوى غياب الضمانات التي تستلزمها النظافة العامة والصحة .
حول مالحظة عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة واملقتضيات القانونية والتنظيمية
املتعلقة بالتعمير
صحيح أن املصلحة التقنية اجلماعية ال تتوفر ال على املوارد البشرية وال على الوسائل املادية واللوجيستيكية الكفيلة
مبراقبة وتتبع أشغال األوراش الضخمة للمشاريع السياحية املرخص بها داخل مركز اجلماعة  ،باعتبار أنها ال تتوفر
إال على تقنيني اثنني  ،األول موضوع رهن الشارة قيادة جماعة املهارزة الساحل بطلب منها ملساعدتها على مراقبة
مدى احترام ضوابط البناء في غياب توفرها بدورها على تقني مختص  ،والثاني يشتغل مبكاتب اجلماعة  ،ويشرف على
املصلحة التقنية بجميع شعبها  ،ويكاد يؤمن بالكاد السير العادي لها  ،أما املراقبة املستمرة لألوراش فهي مهمة تكاد
تكون فوق طاقته  ،ولهذا السبب فما فتئنا نطالب من السيد عامل اإلقليم إيفاد جلان تقنية مختصة بني الفينة واألخرى
ملراقبة أشغال هذه األوراش  ،وذلك في أفق مال املنصبني الشاغرين مبيزانية اجلماعة  ،واملتعلقتني مبنصب مهنـدس
معماري وتقني من الدرجة الرابعة  ،واللذين بعتنا في شأنهما مؤخرا رسالة إلى السيد عامل اإلقليم  ،وأخرى من
الرسالة املتعلقة بطلب إيفاد جلنة للمراقبة .
أما فيما يتعلق باخملالفات املسجلة في املوضوع فقد عملنا على إزالة معالم بعضها وحررنا محاضر مخالفات في شان
ما يشكل منها بناء باملفهوم القانوني للبناء  ،كما ستأخذ بعني االعتبار إصالح هذه اخملالفات عند عمليات التسليـم
املؤقت .
حول مالحظة منح اإلذن بتعديل بعد االنتهاء من إجناز األشغال موضوع طلب التعديل
إن ما ورد بشهادة املهندس املعماري املؤرخة في  2010 /06 /23 :هومخالف للواقع  ،ودليل ذلك أنه بعد معاينة اللجنة
اإلقليمية للتسليم املؤقت لورش املشروع  ،تبني لها أن األشغال موضوع طلب التعديل لم تنجز بعد  ،مما حدا بها إلى
رفض تسليمها.
حول مالحظة عدم احترام املقتضيات القانونية املتعلقة باألجل الفاصل بني التصريح بأنتهاء األشغال
واإلعالن عن التسليم املؤقت
نؤكد بهذا اخلصوص ما يلـي :
1.1أن استدعاء اجلماعة للجنة اإلقليمية للتسليم املؤقت يتم عن طريق السيد عامل إقليم اجلديدة  ،الذي تبقى له
وحده الصالحية في حتديد تاريخ معاينة اللجنة للمشروع موضوع التسليم .
2.2أن أجل اخلمسة واألربعني يوما التي يجب أن تفصل بني تاريخ انتهاء األشغال وتاريخ التسيلم املؤقت املنصوص
عليهـا بالفترة الثانية من املادة  25من القانون رقم  25.90 :ال يعتبر أجل تقادم وال أجل إسقاط  ،وبالتالي فإنه ال
يترتب عليه بطالن إجراءات التسليم  ،بل كل ما في األمر أن املشرع قرره حلماية املقاولني من مطل اإلدارة  ،ولم
يثبت في حالتنا هذه أن املقاولني املعنيني باألمر قد تضررا أوتظلما من هذا التأخر البسيط في حتديد موعد إجراء
التسليم املؤقت  ،والذي يعزى سببه بالدرجة األولى في هذه احلالة إلى تزامنه مع العطلة الصيفية التي تكتر فيها
اإلجازات اإلدارية خملتلف موظفي اإلدارات املعنية.
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حول مالحظة عدم تامني طريق للولوج إلى اإلقامات
— — بالنسبة ملركب « »R.Dفقد سبق لصاحبه أن أدلى لنا باتفاقية في موضوع تامني طريق للولوج إلى مركبه
السياحي.
— — أما بالنسبة ملركب « »Pفإن صعوبة الولوج إليه ال تطرح بالنسبة للشطر األول من املشروع املسلم حاليا  ،وإمنـا
ستطرح ال حقا بالنسبة للشطر الثاني الذي هوفي طور اإلجناز  ،وتستعمل على إلزام صاحبه بتوفير الولوج
السليم إليه قبل املوافقة على تسليمه مؤقتا.
حول مالحظة البناء في منطقة بدون رخصة ومبخالفة الغرض اخملصص له القطاع
نظرا لوجاهة املالحظة فإننا سنأخذها بعني االعتبار عند عملية التسليم املؤقت كما ستعمل على تفعيل املسطرة
القضائية التي ينص عليها قانون التعمير في حق اخملالف .
حول مالحظة اإلذن بتوسيع اإلقامتني االستجماميتني « »S. Bو« »M.Bعلى ارض ليست مبلكية طالبي
اإلذن
إن اإلذنني املذكورين قد صدرا بناء على رأي جلنة الطرقات املطابق  ،وموافقة الوكالة احلضرية الصريحة على تصاميم
املشروعني بالرغم من معرفتها بأن الوعائني العقاريني اللذان سيحتضنان املشروعني ال زاال في اسم الغير وان صاحبي
املشروعني ال يتوفـران إال على وعود بالبيع في املوضوع  ،وأمام هذا الوضع فإن اجلماعة لم يكن أمامها من خيار سوى اإلذن
بإحداث االقامتني مسايرة لرأي الوكالة امللزم حسب ما تنص عليه الفقرة الرابعة من املادة الثالثة من الظهير الشريف
رقم  1.93.51 :الصادر في  10 :سبتمبر  1993املتعلق بإحداث الوكاالت احلضرية .
وينطبق هذا األمر على نفس ما جاء في املالحظة األخيرة املتعلقة مبشروع «»S.M
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اجلماعة القروية أوالد رحمون

)إقليم اجلديدة(

أحدثت اجلماعة القروية أوالد رحمون مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  .1992وتقع على مساحة تبلغ  231كيلومتر مربع،
ويبلغ تعداد سكأنها حوالي  21.300نسمة حسب إحصاء سنة .2004
وفي سنة  2012بلغت مداخيل اجلماعة  11.591.975,44درهم في حني بلغت النفقات  8.121.848,68درهم مما أدى إلى
فائض قدره  3.470.126,76درهم .

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -املراقبة الداخلية
— —اخملطط اجلماعي للتنمية  :قامت اجلماعة بوضع اخملطط اجلماعي للتنمية للفترة املمتدة من سنة  2011إلى سنة
 ،2016وقدرت امليزانية اخملصصة إلجناز هذا اخملطط ب  34.733.880,50درهم تساهم اجلماعة فيها مبقدار 21,20
باملائة أي مببلغ  7.363.880,59درهم.
•وقد تضمن اخملطط الثالثي  2013-2011حوالي  42مشروعا موزعة على عدة مجاالت:
•تثمني القدرات السياحية للجماعة :لم تنجز اجلماعة أي مشروع من املشاريع املضمنة في هذا اجملال؛
•تأهيل اجملاالت ذات التجمعات الكبيرة :لم يتم إجناز مشروعني من أصل أربعة مشاريع؛
•حتسني البنية التحتية :لم يتم إجناز خمسة مشاريع من أصل اثني عشر مشروعا؛
•حتسني املرافق اجلماعية االجتماعية :لم يتم إجناز سبعة مشاريع من أصل أحد عشر مشروعا؛
•تأهيل األمالك العامة واحلكامة احمللية :لم يتم إجناز ثمانية مشاريع من أصل ثالثة عشر مشروعا.
— —عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه :حيث أصدرت هيكلها التنظيمي مبقتضى قرار لرئيس
اجمللس اجلماعي بتاريخ  22يناير  2013لكنه غير مؤشر عليه من لدن وزير الداخلية كما هومنصوص عليه في املادة
 54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتغييره.
— —عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات :ال تقوم اجلماعة مبسك محاسبة املواد والقيم والسندات كما
هومنصوص عليه في املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها  .وقد أدى عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات إلى
عدم التأكد من حقيقة بعض نفقات التسيير.
— —عدم إرسال سجل احملتويات للمصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية :طبقا ملقتضيات الفصل األول من
املرسوم رقم  2-58-1341الصادر في  4فبراير  ،1959من أجل القيام باملراقبات املنصوص عليها في دورية وزير
الداخلية رقم  0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل .1993
— —عدم مسك السجالت والدفاتر املنصوص عليها في املواد من  117إلى  127من املرسوم رقم  2.09.441املتعلق
بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها.
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لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام التوجهات األساسية خملطط التنمية اجلماعية للجماعة للفترة  ،2016-2011أخذا بعني االعتبار
القدرات املالية للجماعة وكذا التزامات شركائها أثناء إعداد مخططات التنمية اجلماعية املقبلة أوأثناء
تعديل اخملطط احلالية؛
— —إعداد الهيكل التنظيمي للجماعة واحلرص على التأشير عليه من سلطات الوصاية طبقا للمادة  54من
امليثاق اجلماعي؛
— —ضبط حركة املواد التي تقتنيها اجلماعة ويوصي بتعميم محاسبة املواد والقيم على جميع مقتنياتها طبقا
للمادة  111من املرسوم 2.09.441؛
— —التزام اجلماعة مبقتضيات املواد من  117إلى  127من املرسوم  2-09-441سالف الذكر.

ثانيا :األمالك اجلماعية
— —عدم توفر اجلماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة باألمالك العقارية كما هو منصوص عليه في دورية وزير
الداخلية رقم  0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل  1993رغم أن اجلماعة تستغل مجموعة من األمالك منذ
إحداثها سنة .1992
— —اقتناء سيارة إسعاف :قامت اجلماعة بإقتناء سيارة إسعاف من نوع «  »Renault Master 2.5 DLبواسطة سند
الطلب رقم  17بتاريخ  09يونيو 2011مببلغ  349.000,00درهم بناء على اتفاقية أبرمت مع مورد سيارات  .غير
أن إقتناء هاته السيارة كان من قبل موضوع الصفقة رقم  1/2010والتي اقترحت فيها شركة « »Z A Sسيارة
بنفس خصائص السيارة التي اقتنيت بسند الطلب رقم  17املذكور أعاله وبثمن  325.000,00درهم فقط عوض
 349.000,00درهم أي بتخفيض  24.000,00درهم عن ثمن سيارة اإلسعاف املقتناة بسند الطلب رقم  .17وال تعرف
أسباب عدم إجنازهذه الصفقة حيث ال يوجد أي قرار بإلغائها أوتأجيلها.
— —اقتناء سيارة سياحية :قامت اجلماعة القروية أوالد رحمون باقتناء سيارة سياحية من نوع «”RENAULT SYMBOL
بواسطة سند الطلب رقم  370بتاريخ  2009/04/06مببلغ  152.300,00درهم .وقد ولوحظ أن طلبات اقتراح األثمان
الصادرة عن رئيس اجمللس اجلماعي كانت مملوءة بنفس األثمان املقترحة من طرف الشركات املتنافسة وبنفس اخلط،
مما يدل على أن إجراء املنافسة كان شكليا فقط.
— —تخصيص سيارة ألحد املوظفني :السيارة من نوع  KANGOOاملرقمة ج  139953مت تخصيصها للكاتب العام
للجماعة خالفا للمادة  6من املرسوم  2.97.1051الصادر في  04شوال  02( 1418فبراير  )1998واملتعلق مبجموعة
السيارات التابعة لإلدارات العامة التي تنص على أنه ال يجوز أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية
للموظفني واملستخدمني باإلدارات العامة .كما لوحظ تخصيص دراجتني ناريتني ملستشارين جماعيني.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعداد امللفات التقنية والقانونية املتعلقة بأمالك اجلماعة وتسوية وضعيتها؛
— —ضرورة احترام مبادئ املنافسة أثناء إصدار سندات الطلب أوالصفقات العمومية طبقا ملرسوم الصفقات
العمومية؛
— —ضبط املصاريف املتعلقة باستهالك الوقود ووضع آلية لتتبع استهالكه؛
— —عدم تخصيص سيارات اجلماعة أو دراجاتها ملوظفيها وكذلك للمستشارين اجلماعيني.

ثالثا  -تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
— —الوضع رهن اإلشارة :قامت اجلماعة بوضع خمسة موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع
العلم أن هذه الوضعية لم تكن تدخل ضمن الوضعيات النظامية للموظفني.
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— —التعويض عن األشغال الشاقة وامللوثة :قامت اجلماعة باألمر بصرف مبلغ  336.932,17درهم كتعويضات
للموظفني عن األشغال الشاقة وامللوثة بني سنتي  2008و .2012وقد لوحظ أن بعض املوظفني الذين استفادوا من
هذه التعويضات ال يقومون بأي من املهام املنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد  38بتاريخ  25مارس 2008
حول التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة والتي حددت قائمة باألشغال واألعمال التي تخول االستفادة من هذا
التعويض .كما أن البعض من املستفيدين موضوع رهن إشارة إدارات أخرى.
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تسوية الوضعية القانونية للموظفني املوضوعني رهن إشارة إدارات أخرى.
— —تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية املعمول بها في صرف التعويضات عن األشغال الشاقة وامللوثة.

رابعا  -مصاريف التسيير
— —التنصيص على نوع معني من املواد :يخص سند الطلب رقم  36بتاريخ  2012/12/04املرفق بالفاتورة رقم 05/2012
بتاريخ  2012/12/06حيث مت التنصيص على نوع معني من الصباغة وهوما يخالف املادة الرابعة من املرسوم
 2.06.388الصادر في  16محرم  05( 1428فبراير  )2007املتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها.
— —عدم بيان كيفية استعمال املقتنيات:لم تبني مصالح اجلماعة كيفية استعمال  13.550كلغ من مادة اجلير 271
اقتنتها بني سنوات  2008و 2012مببلغ  24 .970,00درهم .وال كيفية استعمال مادة الصباغة التي مت اقتناؤها بني
 2008و.2012
— —إدراجات مالية خاطئة فيما يخص شراء لوازم العتاد التقني واملعلوماتي :حيث مت شراء أوراق ومت تنزيلها باإلدراج
املالي 1-02-10-30-30/32 :املتعلق بشراء لوازم العتاد التقني واملعلوماتي عوض اإلدراج املالي1-02-10-30-30/31 :
املتعلق بشراء لوازم املكتب ،مواد الطباعة ،أوراق ومطبوعات( .سند الطلب رقم  38بتاريخ .) 2012/12/04
— —حتمل نفقات ليست من اختصاص اجمللس القروي  :ويتعلق األمر بسند الطلب رقم  303بتاريخ 2009/10/12
مببلغ  ( 39.960,00جميع املقتنيات من أشجار وأغراس زرعت مبقر قيادة أوالد رحمون) وسند الطلب رقم  8بتاريخ
 2012/03/22مببلغ  20.281,20درهم (جزء من األشغال املتعلقة بصيانة شبكة املاء أجنز مبقر قيادة أوالد رحمون).
إضافة إلى أداء مستحقات الكهرباء ملقر القيادة التي بلغت خالل الدورات الثالثة األولى من سنة  2012ما مجموعه
 2.334,25درهم.
لهذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام الترخيص املضمن مبيزانية اجلماعة من خالل تنفيذ النفقات في إطار التنزيالت املالية املتعلقة بها؛
— —احترام مقتضيات املادة  39من القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية ومجموعاتها والتي
حتدد حتمالت هذه الهيئات.

خامسا  -نفقات التجهيز
— —السوق األسبوعي جمعة أوالد رحمون  :أسفر فحص الوثائق املتعلقة بالنفقات املنجزة بالسوق واملعاينة امليدانية
لتنفيذ هذه النفقات عن مجموعة من املالحظات:
•استحالة حتديد األجزاء موضوع أشغال اإلصالح بدقة لعدم قيام التقني املعني بوضع الوثائق التوضيحية
الالزمة لتحديد املقاطع املنجزة في كل سند طلب .كما أن جودة األشغال املنجزة رديئة ،حيث يالحظ تآكل
وأنهيار في معظم األجزاء املنجزة( .سندا الطلب رقم  1433/2008ورقم .)337/2010
•املبالغة في أثمان تغطية األعمدة باخلزف املصقول (زليج عادي) من نوع  20/20بثمن  168,00درهم للمتر
376

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

الطولي ،مبعدل  39,60درهم للزليجة الواحدة (مبا مجموعه  29.030,4درهم) ،تغطية املغسل ()lavabo
بالزليج مبا قدره  6.000,00درهم وإصالح بعض األماكن املتآكلة مبا قدره  22.080,00درهم( .سند الطلب رقم
 09/2011املتعلق بإصالح اجملزرة اجلماعية)
— —النفقات املتعلقة بشراء أثاث املكتب وعتاد معلوماتي :مت اقتناء برنامجني معلوماتيني منجزين من خالل تطبيق
 VB-ACCESSعن طريق سند الطلب رقم  373/2009مببلغ  65.000,00درهم وسند الطلب رقم  327/2010مببلغ
75.999,60درهم ،وقد أبأنت املعاينة امليدانية أنه ال يتم استغالل هذان البرنامجني.
— —النفقات املتعلقة بالتجهيزات املائية :بالنسبة لسند الطلب  362/2009املتعلق ببناء وجتهيز خزان للمياه بدوار
الرغوغني ،حيث أبأنت املعاينة امليدانية أن هذا اخلزان غير مستغل وجتهيزاته توجد في حالة من التآكل .
لذا فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة متابعة إجناز األشغال ومراقبة جودتها من جهة ،وكذا بعداد
جميع الوثائق التي تساعد على هذه املراقبة في حينه من طرف اجلماعة.

سادسا  -التعمير
— —عدم تضمني رخصة البناء ملعلومات تهم العقار املراد البناء فوقه ( :عدد الرسم العقاري أومطلب التحفيظ،
مساحة العقار ) ويتعلق األمر باإلقامة السياحية «  ،»Les Falaises De Mazaganواإلقامة السياحية « .»M’HIOUL
— —عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة واملقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتعمير :حيث ال
تقوم املصالح التقنية املكلفة مبجال التعمير (التي تضم تقنية واحدة ) بتتبع مدى مراعاة شروط اجلودة والسالمة
بأوراش البناء للمشاريع السكنية والسياحية املرخص لها من طرف رئيس اجمللس القروي.
— —كما أن املصلحة التقنية لم تكن على علم باألشغال املنجزة باإلقامة «  “ M’HIOULAالتي شارفت األشغال
الكبرى فيها على االنتهاء بينما صرح تقني اجلماعة (الذي يشغل حاليا منصب وكيل املداخيل) بأن فقط األشغال
الكبرى لبناء املطعم فقط توجد في طوراإلجناز ،وفي ذلك عدم احترام مقتضيات الفصل اخلامس من رخصة
البناء التي تنص على عدم الشروع في أشغال البناء إال بعد إخبار كتابي ملصالح اجلماعة .وكذا ملقتضيات الفصل
السابع من رخصة البناء التي جاءت مبا يلي  “ :يجب قبل الشروع في إجناز وفتح الورش إيداع مبقر اجلماعة للوثائق
التقنية الالزمة املتعلقة باملبنى والتي يضعها املهندس اخملتص في البناء ولتصريح بداية أشغال البناء في ثالث
نظائر موقع عليه من طرف املهندس املعماري املكلف لوضع تصور املشروع وتتبع إجنازه.
— —عدم احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بالشروط الواجب توافرها ملنح رخصة البناء وخاصة املساحة
الدنيا للبقعة األرضية املزمع إقامة املبنى عليها وباملساحة املسموح ببنائها :ويتعلق األمر باملساكن املشيدة
على امللك املسمى « ب ق» ،خارج تصميم التنمية للجماعة القروية أوالد رحمون ،على عقار مساحته هي 7.250
متر مربع ال يحقق الشرط في أن تساوي مساحة األرض أوتفوق هكتارا واحدا كما أن املساحة القابلة للبناء فاقت
معدل  % 2املسموح به لتصل إلى معدل  ،% 11,53وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة  46من القانون
رقم  12.90املتعلق بالتعمير واملادة  34من املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع الآلخر 14 ( 1414أكتوبر
 )1993لتطبيق القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير .كما أنه مت جتاوز احلد األقصى  800متر مربع املنصوص عليه
في البند الثاني من املادة  34من املرسوم السالف الذكر .وهي نفس املالحظة التي سجلت باملساكن املشيدة على
امللك املسمى « ار» والتي مت فيها جتاوز املساحة املسموح البناء فوقها ب  176,92متر مربع.
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —دعم املصلحة التقنية باملوارد البشرية الضرورية لتمكينها من أداء املهام املنوطة بها وال سيما في مجال
املراقبة؛
— —إلزام أصحاب اجملموعات السكنية باحترام مقتضيات املادة  48من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات
العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات ،ومقتضيات الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من املرسوم
رقم  2.92.833صادر في  25من ربيع اآلخر 12(1414أكتوبر )1993لتطبيق هذا القانون ؛
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— —اتخاذ املتابعات القانونية املنصوص عليها بالباب الرابع من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير والسيما
فيما يخص مخالفة ضوابط التعمير والبناء العامة أواجلماعية .

سابعا  -املداخيل
— —كراء مرافق السوق األسبوعي  :مت كراء مرافق السوق األسبوعي واجملزرة اجلماعية بسوق جمعة أوالد رحمون ملدة
ث ُالث سنوات تبتدئ من فاحت يناير  2007وتنتهي في  31دجنبر  2009بثمن قدره  77.050,00درهم .ومت إبرام أربعة عقود
لكراء مرافق سوق جمعة أوالد رحمون  :مرفق سوق البهائم ومرفق احلنطة ومرفق الفندق واجملزرة اجلماعية بتاريخ
 23مارس  2007ومتت املصادقة على هذه العقود من طرف عامل إقليم اجلديدة بتاريخ  14يونيو.2007
وأهم ما مت تسجيله من مالحظات بهذا اخلصوص :
•بدء استغالل مرافق السوق األسبوعي جلمعة أوالد رحمون واجملزرة اجلماعية برسم سنوات  2007و2008
و 2009قبل املصادقة على محضر جلنة طلب العروض وعلى عقود كراء هذه املرافق؛
•عدم احترام املقتضيات املتعلقة بتقدمي ملف إداري متضمن لكناش حتمالت مصادق عليه من طرف السلطة
اخملتصة؛
•عدم احترام وتطبيق قواعد النظافة والصحة والسالمة العامة بالنسبة للمرافق املكتراة ،حيث أبأنت
املعاينة امليدانية ملرافق السوق األسبوعي وللمجزرة اجلماعية عن قصور في عملية النظافة وغياب شروط
الصحة والسالمة العامة املنصوص عليها بالفصل احلادي عشرمن كناش التحمالت وبالفصل العاشر من
عقود الكراء املبرمة بني رئيس اجمللس القروي جلماعة أوالد رحمون واملكتري؛
•عدم حتمل املكتري ملصاريف املاء والكهرباء :حيث أدت اجلماعة مبلغ  61.324,28درهم كمصاريف متعلقة
باملاء والكهرباء عن الفترة املمتدة من  2007إلى  2012بدل املكتري الذي عليه حتمل ذاك وفق الفصل الثاني
عشر من كناش التحمالت الفصل العاشر من عقود الكراء املبرمة بينه وبني اجلماعة.
— —استغالل السوق األسبوعي ثالثاء آزمور  :حيث وافق اجمللس القروي باإلجماع على إنشاء نقابة جماعية بني
اجلماعة القروية أوالد رحمون واجلماعة احلضرية آلزمور وذلك قصد إحداث سوق أسبوعي بتراب جماعة أوالد رحمون
منذ شهر مايو 1999كإطار للتعاون والشراكة دون تفعيله ومت إبرام اتفاقية شراكة سنة  2007متنح لبلدية آزمور
احلق في إقامة واستغالل هذا املرفق العمومي وليس للنقابة اجلماعية .وقد مت اتخاذ مقررين متعلقني بالقيام
بإجراءات نزع ملكية األراضي البالغة مساحتها  38.680متر مربع والواقعة داخل العقار املقتنى من طرف بلدية
آزمور قصد إجناز هذا املشروع وباملوافقة على ثمن التعويض املقرر من طرف اللجنة اإلدارية للتقومي اخلاص بنزع وذلك
خالل اجتماع اجمللس القروي جلماعة أوالد رحمون في إطار دورته االستثنائية لشهر مارس  .2007إال أنه لوحظ ما
يلي:
•اجلماعة احلضرية آلزمور لم تنفذ التزاماتها وخصوصا ما تعلق بتجهيز مرافق السوق األسبوعي الواردة
باملادة الثالثة من اتفاقية الشراكة والتي تنص على ما يلي  « :تتكلف اجلماعة احلضرية آلزمور وحدها،
بإنشاء السوق وجتزئته وتهيئة مرافقه ،وإجناز الدراسات املتعلقة بذلك وجتهيزه ومتويل املشروع متويال كليا،
ويجب على البلدية أن تنجز ذلك ،حسب التصاميم املرخص بها من قبل سلطة الوصاية .كما تتكلف
اجلماعة احلضرية آلزمور بتجهيز السوق األسبوعي ،وإجناز الطرقات وتعبيدها وترصيفها ،وباإلنارة العمومية
واملاء العذب وتسوير السوق وأماكن احلراسة ،والقيام بالصيانة وأشغال النظافة .وتتحمل اجلماعة احلضرية
آلزمور كذلك ،كل تبعات التجهيز واملرافق الالزمة الستغالل السوق التي تكفل تقدمي اخلدمات الضرورية
للمواطنني على أحسن وجه ممكن؛
•نقل السوق األسبوعي دون إخبار اجلماعة القروية أوالد رحمون وما نتج عن ذلك من إشكاالت تنظيمية
وصحية وبيئية وأخرى تهم سالمة املرور بالطريق العام؛
•اإلشكالية القانونية جلباية الضرائب والرسوم واحلقوق والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة خارج
مجال اختصاصها الترابي.

378

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

— —الرسم على استخراج مواد املقالع :فقد مت الترخيص الستغالل مقالع احلصى بالنفوذ الترابي للجماعة لشركة
جيطرا ،ولشركة سوطرافوم ولشركة سوجيكار .وأهم ما متت مالحظته بخصوص استغالل هذه املقالع :
•عدم إيداع املستغلني للمقالع لإلقرارات في اآلجال احملددة لها قانونا؛
•عدم أداء بعض امللزمني ملستحقات اجلماعة والتأخر في األداء( .رسالة رئيس اجمللس القروي ملدير الشركة
العامة الستغالل املقالع وبناء الطرق ‘‘ ’’SGاملتعلقة بعدم الوفاء بأداء إقرار سنة  ،1993ورسالته إلى عامل
إقليم اجلديدة بتاريخ  09مايو 2001يخبره بأن شركة ‘‘ج’’ لم تقم بتسوية وضعيتها املالية اجتاه اجلماعة
وامتنعت عن وضع اإلقرار املتعلق بالكميات املستخرجة برسم سنتي  1999و 2000رغم مراسلتها عدة مرات
في هذا املوضوع)؛
•عدم تضمن اإلقرار املدلى به للجماعة لكميات املواد املستخرجة فعليا ( مراسلة رئيس اجمللس القروي ملدير
شركة ‘‘ج’’ ( مقالع شعبة احلوالة) حتت عدد  344بتاريخ  31مايو 2005يخبره بالفرق الشاسع بني التصريح
بالكميات املستخرجة من مواد البناء برسم سنة  2004البالغة  4.088متر مربع وما أبأنت عنه املعاينة
امليدانية واملقدر في  136.000متر مربع واملراسلة عدد  418بتاريخ  05مارس  2008ليخبره أنه حسب املعطيات
املتوفرة لدى مصالح اجلماعة فإن تصريحه باستخراج كمية  31.556متر مكعب من احلصى برسم سنة
 2007من املقالع موضوع رخص استغالل عدد  3033/3020/68وعدد  3033/3020/69وعدد 3033/3020/41
وعدد  ،3033/3020/31أقل من الكميات املستخرجة فعليا من هذه املقالع ،ومطالبا إياه بتصحيح ومراجعة
الكميات املستخرجة بوضع تصاريح إضافية لكل مقلع على حدة؛
•عدم تطبيق اجلزاءات القانونية املنصوص عليها في حالة عدم اإلقرار أوفي حالة إيداعه خارج األجل احملددة
قانونا لذلك أووجود نقص فيه ؛
•عدم احترام االلتزامات الواردة بكناش التحمالت املتعلقة بشروط االستغالل واستصالح األراضي املستغلة
وهذا ما مت الوقوف عليه من طرف اللجنة اإلقليمية ملراقبة وتتبع املقالع غير الرملية بتاريخ  16دجنبر 2005
حيث أوصت بضرورة القيام بتسوية األراضي وخاصة تلك املتواجدة بقرب واد أم الربيع بدوار أوالد سيدي فارس
من طرف الشركة املستغلة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام مقتضيات كناش التحمالت وعقود كراء مرافق سوق جمعة أوالد رحمون؛
— —إلزام املكترين للمرافق العمومية بتنفيذ جميع بنود عقود كراء املرافق اجلماعية والسيما ما تعلق بتحمل
املصاريف املتعلقة باستغالل هذه املرافق مبا فيها استهالك املاء والكهرباء والصيانة االعتيادية؛
— —ضبط ومراقبة استغالل املقالع واستخالص املداخيل املتعلقة بها فور استحقاقها.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد رحمون
(نص اجلواب كما ورد)

أوال -املراقبة الداخلية
•اخملطط اجلماعي للتنمية
تضمن اخملطط الثالثي(  42 )2011/2013مشروعا ،مت إجناز  22مشروعا منها وتخص هذه املشاريع أساسا تلك املمولة من
املساهمة الذاتية للجماعة،وللتذكير فإن باقي املشاريع األخرى وعددها  20مشروعا ،لم تر النور ألنها مقترحة للتمويل
في إطار شراكات أوبدعم من املصالح اخلارجية أوتتطلب توفير مصاريف لم تقواجلماعة أولم تستطع احتوائها ،علما
أن جماعة أوالد رحمون مدعمة بأكثر من  % 77تعتمد في غالبية مداخيلها على االعتماذات احملولة من طرف الدولة
(الضريبة على القيمة املضافة).
وعلى مشارف انتهاء السنة املالية  2013سنقوم بتقييم للمخطط الثالثي  2011/2013وبالتالي تقومي هذا اخملطط وذلك
في إطار العمل على تعديله من خالل اقتراح بدائل لهذه املشاريع.
•عدم التأشير على الهيكل التنظيمي اخلاص بجماعة أوالد رحمون
أخذا بعني االعتبار املوارد البشرية التي تتوفر عليها اجلماعة وتطبيقا للمادة  54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق
اجلماعي كما مت تغييره وتتميمه،قامت اجلماعة ،وفي حينه ،بعد انتخاب اجمللس اجلماعي سنة  2009بتحيني واستصدار
هيكل تنظيمي خاص بجماعة أوالد رحمون ومت إرساله لسلطات الوصاية قصد املصادقة عليه،إال أنه قد مت إرجاعه
ملصالح اجلماعة وذلك لعدم صدور القانون التنظيمي اخلاص بإعداد الهياكل التنظيمية للجماعات احمللية حيث مت
إرجاعه إلينا مبالحظة:عدم االختصاص،وخالل بداية السنة املالية  2013توصلت اجلماعة برسالة عاملية تدعونا إلى
إرسال الهيكل التنظيمي جلماعة أوالد رحمون وذلك قصد عرضه على مصالح الوزارة إلبداء الرأي وتعليله باملالحظات
الضرورية قصد اعتماده متاشيا مع طبيعة اجلماعة احمللية وأخذا بعني باالعتبار الوسائل البشرية املتوفرة في أفق إرساء
هيكل تنظيمي يلخص هيكلة إدارية قارة وواضحة تستجيب ملعايير معقلنة ومضبوطة متكن من تدبير فعال ومتوازن
للعنصر البشري،وفعال مت إرسال هذا امللف حتت عدد  104بتاريخ  2013 .01. 23دون أي جديد في املوضوع.
•عدم مسك محاسبة املواد والقيم واملستندات
تطبيقا للمادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  03 ( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها،أعدت اجلماعة وفي حينه سجال ملسك محاسبة املواد والقيم (Registre de
 )comptabilité de matièreيستجيب لكل ما تنص عليه املادة  111من املرسوم املذكور حيث يتضمن محتويات السلع
واخملزونات التي تتوصل بها اجلماعة كما يتضمن احلركات املتعلقة بهذه اخملزونات من خالل تبيان املصلحة أومآل األدوات
التي استغلت واستعملت ،حيث يبقى مسك محاسبة املواد ذا طبيعة محاسباتية محضة علما أننا نقوم بالتنصيص
وتبيان العمليات املتعلقة باملواد املدخرة مبا في ذلك املعدات واملنقوالت مع التركيز على حركية هذه املواد ومآلها.
•عدم إرسال سجل احملتويات للمصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية
تتوفر اجلماعة على سجل للممتلكات اجلماعية يضم على التوالي:سجل للممتلكات اجلماعية اخلاصة وسجل
للممتلكات اجلماعية العامة،وتتضمن هذه السجالت محتويات األمالك والعقارات ،إال أنه لم يتم إرسالها لسلطات
الوصاية قصد املراقبة والتأشير،وسنعمل الحقا على التقيد بهذا التوجيه من خالل عرض هذه السجالت على تأشيرة
سلطة الوصاية.
•عدم مسك السجالت والدفاتر املنصوص عليها في املواد  117إلى  127من املرسوم رقم  2.09.441املتعلق
بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها
تطبيقا ملواد املرسوم رقم  2.09.441املتعلق بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها تعمل اجلماعة على
مسك،سجل للمحتويات واألثاث (،)Registre d’inventaireسجل محاسباتي يتعلق بتسجيل املداخيل اليومية
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املنجزة من طرف اجلماعة (،)Cahier Journalسجل املداخيل (،)Registre de recettes communalesسجل للمصاريف
مبوب حسب الفصول خاص بالتسيير والتجهيز عن السنوات املالية األخيرة 2008و 2009و 2010و 2011و 2012و2013
(،)Crèancierسجل خاص بتدوين أوامر االستخالص ،علما أنه قد مت عرض كافة هذه السجالت على أنظار اللجنة التي
حلت باجلماعة.

ثانيا  -األمالك اجلماعية
•األمالك العقارية
تعتبر جماعة أوالد رحمون من اجلماعات احملدثة خالل التقسيم اإلداري لسنة  1992حيث انشطرت على اجلماعة األم
احلوزية،ومنذ إحداث جماعة احلوزية خالل السبعينات وانتقالها للمقر احلالي بشعبة حلوالة خالل  1980وجماعتنا تستغل
العقار املسمى أرض الزعتر الذي تعود ملكيته لألمالك اخملزنية حيث أقيمت عليه آنذاك دار اجلماعة واملرافق التابعة لها
من دور للموظفني ومركب جتاري ومحجز وملعب رياضي،ومن خالل ذلك طالبنا باقتناء هذا العقار وتصفية وضعيته
القانونية حيث متت مراسلة مديرية األمالك اخملزنية ومن خاللها اللجنة الوزارية اخملتلطة والتي أعطت موافقتها املبدئية
شريطة تفويت العقارات املقامة عليها أبنية ،دون أي جديد في املوضوع،لقد كانت جماعتنا سباقة إلى القيام بجميع
التدابير قصد تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار حيث يقوم اجمللس بطرح هذه النقطة في عدد من دورات اجمللس
كان آخرها خالل السنة احلالية  2013وتقرر مراسلة األمالك اخملزنية من جديد قصد طلب اقتناء هذه القطع األرضية،مع
العلم أن اجلماعة قد قامت بإعداد دراسة تقنية في املوضوع مت عرضها على أنظار اللجنة التي حلت باجلماعة.
•اقتناء سيارة إسعاف
في إطار تطبيق مبدأ املنافسة الشريفة احلرة مت طرح الصفقة  1/2010من أجل اقتناء سيارة إسعاف جماعية نظرا
للضرورة امللحة التي تقتضيها املصلحة ونظرا للحالة املتهرئة التي أصبحت عليها سيارة اإلسعاف اجلماعية القدمية
والذي يعود تاريخ اقتنائها لسنة  1998أي منذ حوالي  15سنة ،وفعال مت طرح الصفقة املذكورة في إطار احترام الشروط
والكيفيات املقررة في قانون الصفقات العمومية حيث مت نشرها بالبوابة اإللكترونية واجلرائد الوطنية ،وقد تقدم لهذه
الصفقة موردين اثنني ومت عقد جلسة فتح األظرفة ومت تفويتها إلى واحد من املوردين،لكن أثناء عرض هذا امللف على
سلطات الوصاية لم يحظ باملصادقة ألن أحد املوردين قد ضمن ملفه بعرضني مختلفني.
وأمام هذا الوضع ونظرا للطابع االستعجالي الذي يستوجبه توفير سيارة لإلسعاف قمنا بإبرام اتفاقية مع شركة
مختصة ،وبعد استيفائنا جلميع الشروط القانونية في هذا الباب مت عرض هذه االتفاقية على أنظار سلطات الوصاية
حيث حظيت باملصادقة،أما بخصوص الفرق بني الثمن الذي مت طرحه بالصفقة والثمن الذي مت طرحه باالتفاقية فيعود
ألن سنة  2010قد عرفت عرضا خاصا(  ) Promotionلهذا املنتوج (رونوماستير) مت خالله تخفيض ثمن هذا النوع من
السيارات خالل فترة محدودة والتي صادفت طرح الصفقة في حني أن الثمن قد عاد ليستقر في حدود االعتماد الذي مت
به االقتناء خالل السنة املالية  2011وهذا ما يبرر هذه الزيادة.
•اقتناء سيارة سياحية
مت اقتناء هذه السيارة في إطار تنفيذ سند الطلب املعد لهذه الغاية حيث متت مراسلة ثالثة موردين واستقر الرأي على
املورد الذي قدم العرض األقل تكلفة  152.300,00درهم على أن ثمن االقتناء خالل سنة  2009مقرر وطنيا ومعتمد من
طرفة شركة رائدة في تزويد السوق احمللية بالسيارات،
أما في ما يخص طلبات اقتراح األثمان (  ) Devis Contradictoiresفإنه يعد بتعبئتها إلى الشركات التي متت مراسلتها
من طرف اجلماعة حيث ال نتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن.
•تخصيص سيارة ألحد املوظفني
كما جاء في املادة  54املكررة من امليثاق اجلماعي ،يعتبر الكاتب العام للجماعة محور العمل اإلداري اجلماعي فهو يتولى
عدة مهام :يساعد الرئيس في ممارسة مهامه ويشرف ،حتت مسؤوليته ومراقبته ،على اإلدارة اجلماعية ويتكلف بإدارتها
وتنظيمها وتنسيقها،ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات املتعلقة بتدبير شؤون املوظفني ،ويقوم بتحديد مهام األعوان
واملوظفني املعينني من طرف الرئيس وتدبير مسارهم املهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي اجلماعة،عالوة
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على هذا االختصاصات املتعلقة بالتسيير اإلداري يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية
إلعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس اجمللس املتخذة تطبيقا ملقتضيات املادتني  47و ، 54كما يتولى إرسال وثائق مداوالت
اجمللس اخلاضعة ملصادقة سلطة الوصاية طبقا ملقتضيات املادة  69من القانون وكل هذا يهدف لتقوية دوره في أفق
وجناعة اإلدارة اجلماعية حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة املواطن على أحسن وجه،وبإعطاء كل هذه
حتسني
االختصاصات العام كان لزاما علينا أن نواكب هذا التوجه من خالل إعطاء هذه املؤسسة كل الدعم اللوجيستيكي
ومن مت متكني الكاتب العام من استعمال السيارة اجلماعية ألغراض إدارية صرفة دومنا اعتبارها سيارة فردية بل هي
سيارة جماعية تستعمل ضمن العمل اجلماعي اإلداري خصوصا إدا أخذنا بعني االعتبار األشغال التي يغطيها الكاتب
العام خارج اجلماعة من خالل حضور اجتماعات أولقاءات مع املصالح اخلارجية اخملتلفة حيث متكنه هذه الوسيلة من
تسهيل وتسيير العمل اجلماعي اليومي،فالكاتب العام اجلماعي مبثابة إطار أورئيس قسم ،وإسوة بباقي الكتاب العامني
اجلماعيني باململكة ورؤساء األقسام مبختلف الدوائر احلكومية والذين يستفيدون بدورهم من سيارة املصلحة ،قمنا
بتمكني هذا األخير من السيارة اجلماعية ،وفي اعتقادنا أن هذه احلالة ليست استثناءا من القاعدة العامة حيت ال تعدوأن
تكون هذه الوسيلة أداة لتسهيل العمل اإلداري ليس إال ،بقيت اإلشارة أن هذه السيارة غالبا ما تستعمل في املهمات
اإلدارية اخملتلفة التي يتطلبها العمل اليومي اجلماعي ،أما بالنسبة الستفادة عضوين من اجمللس من دراجتني ناريتني فهو
يعود باألساس ملسؤولياتهم داخل اجمللس ناهيك عن بعد مقرات سكناهم عن مقر اجلماعة.

ثالثا  -تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
•الوضع رهن اإلشارة
يكون املوظف موضوعا رهن اإلشارة عندما يبقى تابعا إلطاره بإدارته األصلية بإحدى اإلدارات العمومية أواجلماعات احمللية
وشاغال ملنصبه املالي بها ،ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى،ومنذ إحداثها سنة  1992لم تقم جماعة أوالد رحمون
بوضع املوظفني املشار إليهم في التقرير رهن اإلشارة ،باستثناء السيدة ل.ب  ،وإمنا كان الوضع قائما منذ سنة 1988
ويتعلق األمر بخمسة موظفني.
إن هذا األمر ال يعد استثناءا بل هوموجود بغالبية ،إن لم نقل ،كل اجلماعات احمللية باململكة واإلدارات العمومية،حيث أن
املوظفني اجلماعيني يوضعون رهن إشارة إدارات أخرى لها عالقة وطيدة باجلماعة،كالعمالة والدائرة والقباضة وبالرجوع
إلى املرسوم  2.77.738املؤرخ في  1977 /09/ 27مبثابة النظام األساسي ملوظفي اجلماعات احمللية( الفصل  )10والذي ينص
على ما يلي ( :يعتبر موظف اجلماعة في وضعية ممارسة النشاط إدا كان مرسما بصفة قانونية أوفي درجة ما وكان يزاول
بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أوبعض الوقت لفائدة جماعة أوعدة جماعات غير اجلماعة املعني للعمل لديها
،ويبقى في هذه احلالة تابعا لسلطة رئيس اجلماعة األصلية) ،علما أن أغلب املوظفني الذين وردت أسمائهم بالتقرير
يعملون إما بالعمالة أوالدائرة أوالقباضة والتي هي في األصل مرافق لها عالقة وطيدة باجلماعة حيث يقوم هؤالء بدعم
عمل اجلماعة لدى هذه اإلدارات ،وغالبا ما يتم وضع هؤالء املوظفني( غالبيتهم إناث  )5/4العتبارات اجتماعية صرفة
متكنهم من تقريبهم من البيت العائلي ،من جهة ثانية وبغية احتواء هذا املوضوع بصفة نهائية فإن جماعة أوالد
رحمون تراهن على تطبيق القانون  05.05الصادر في  2011 /05/ 19املتعلق بالوضع رهن اإلشارة في انتظار صدور املرسوم
التطبيقي.
•التعويض عن األشغال الشاقة واملوسخة
كما جاء في تقريركم فإن التعويض عن األشغال الشاقة واملوسخة قد عرف تزايدا ملحوظا حيث انتقل من 25.259,56
سنة  2008ليصل إلى  101.625,96سنة  2012وهذا التزايد كان نتيجة استفادة عدد كبير من املوظفني من هذه
التعويضات وذلك في إطار تطبيق املنشور الوزاري عدد  38بتاريخ  25مارس  2008حيث تبقى غالبية هذه األشغال
مرتبطة باألرشيف اجلماعي علما أن لكل مصلحة أرشيفها اخلاص بها ،وأخذا بالتوجيهات املتضمنة للتقرير فإننا
سنعمل على التقليص من االعتماذات املرصودة في هذا الباب وبالتالي تقليص عدد املستفيدين من هذه التعويضات
باستثناء مستحقيها احلقيقيني،كما سنمتنع عن صرفها لفائدة املوظفني املوضوعني رهن اإلشارة.
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رابعا  -مصاريف التسيير
•التنصيص على نوع معني من املواد
لقد قامت اجلماعة بالتنصيص على نوع معني من الصباغة وذلك إلميأنها بجودة هذا النوع من املنتوج وإصرارا منها على
تزويد اجلماعة بصباغة ذات جودة عالية،لم تكن نيتنا مخالفة بنود املرسوم رقم  2.06.388املتعلق بشروط إبرام صفقات
الدولة وسنتفادى الحقا الوقوع في هذا اخلطأ الغير مقصود.
•عدم بيان كيفية استعمال املقتنيات
لقد دأبت اجلماعة على اقتناء كمية من اجلير في كل سنة مالية حيث تتراوح الكمية املقتناة بني  50و 70كيسا
وتستعمل هذه املادة في تبليط الواجهات اإلدارية( :دار اجلماعة بشعبة حلوالة وامللحقة اإلدارية بسوق اجلمعة) ،وفي بعض
األحيان األمالك اخلاصة إذا تعلق األمر بزيارة ملكية،كما يتم استعمال اجلير في طالء احملالت التجارية باملركب التجاري
بشعبة حلوالة أوتلك املوجودة بالسوق األسبوعي جمعة أوالد رحمون،ولإلشارة فاجلماعة تتوفر على عدة أكياس من هذه
املادة التي مت اقتنائها سابقا وهي مخزنة باخملزن اجلماعي وهذا ما سيعفينا من برمجة اقتناء مادة اجلير في السنوات
القادمة  ،أما في ما يخص الصباغة ،لقد مت األخذ بعني االعتبار كل املالحظات الواردة في التقرير .
•إدراجات مالية خاطئة شراء لوازم العتاد التقني واملعلوماتي
لقد مت تنبيه املصلحة التقنية بهذا اخلطأ الغير متعمد ،حيث كان االعتقاد السائد هوكون أوراق الطباعة تدخل في
إطار العتاد التقني واملعلوماتي ،خصوصا أن هذا التصنيف لم يالق اعتراضا من طرف القابض البلدي الذي كان يؤشر
على احلواالت التي تدرج هذه التوريدات بدون اإلدالء بأية مالحظة،سنعمل الحقا على تفادي هذا اخلطأ بإدراج توريد أوراق
الطباعة ضمن الفصل  10.30.30.31املتعلق باقتناء لوازم املكتب واألوراق ومواد الطباعة.
•حتمل نفقات ليست من اختصاص اجمللس القروي
نحن واعون كل الوعي أن اجلماعة ال ميكن لها أن تتحمل نفقات ليست من اختصاصها ،وفي هذا اإلطار وبخصوص سند
الطلب رقم  303بتاريخ  2009 /10/ 12املتعلق بشراء األغراس واألشجار بالفصل  30.10.10.11نشير أن جميع املقتنيات
قد مت زرعها مبقر دار اجلماعة بشعبة حلوالة وملحقة بني تامر بسوق اجلمعة علما أن قيادة أوالد رحمون لم تكن قد رأت
النور خالل تاريخ تنفيذ هذا التوريد وبهذا لم نقم بتوجيه هذا املصروف ملقر القيادة ،أما بخصوص سند الطلب رقم 8
بتاريخ  2012 /03/ 22املرفق بالفاتورة رقم  4/12بتاريخ  2012 /03/ 29الصادر عن شركة ‘‘ ، ’’Kولهذا فتنفيذ هذه األشغال
لم يكن موجها إلصالح وصيانة شبكة املاء بالقيادة ،الشيء الذي حصل هوأن قائد أوالد رحمون،وفي إطار حبي ،قد طلب
من املقاولة املذكورة القيام بهذه األشغال دومنا حتمل من طرف اجلماعة ،ولإلشارة فهذه األشغال قد مت تنفيذها بامللحقة
اجلماعية بني تامر ودار اجلماعة القروية ألوالد رحمون بشعبة حلوالة،وبخصوص أداء مستحقات الكهرباء ملقر القيادة
:يتعلق األمر بالعداد رقم  372435والذي لم نكن على علم بوجوده أصال ،وبعد التمحيص واملتابعة مت الوقوف على هذا
األمر وربطنا االتصال مبصالح املكتب الوطني للكهرباء قصد مدنا بكافة املعلومات عن هذا العداد حيث قمنا باملناسبة
بفسخ العقدة موضوع هذا االستهالك بتاريخ  2013 /03/ 28وذلك قبل حلول جلنة االفتحاص ،كما امتنعنا عن أداء
نفقات االستهالك السابقة أوالالحقة.

خامسا -نفقات التجهيز
•النفقات املتعلقة بالسوق األسبوعي
متت برمجة اعتماد إصالح احلائط السياجي بالسوق األسبوعي خالل سنوات  2008و 2010وكان الهدف من هذا املشروع
هوتأهيل وترميم احلائط السياجي الذي أصبح في حالة جد متدهورة حيث تساقطت بعض جنباته ليس كليا ولكن
ببعض األجزاء وخصوصا على مستوى سوق البهائم ،مع العلم أنه لم يسبق جلماعة أوالد رحمون أوجماعة احلوزية
سابقا أن قامت مبثل هذه األشغال وذلك منذ إحداث السوق األسبوعي،لقد جاء تدخل اجلماعة من خالل برمجة أشغال
بناء األجزاء املتآكلة وترميم ما كان متدهورا وقد همت هذه األشغال ما يلي:ترميم األجزاء املتدهورة،تقوية األساسات
وبناءات اإلسمنت املسلح.
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نعرف أن هذه األشغال قد متت خالل السنة املالية  2008أي مضى على إجنازها أكثر من خمسة سنوات فكان جليا أن
يتعرض مرة أخرى لإلتالف خصوصا وأن اجلزء الرئيسي من اجلدار الوقائي والذي غالبا ما يكون عرضة للتخريب واإلتالف
هو ذاك اجلزء احمليط مبرفق سوق البهائم نتيجة التساقطات املطرية الكثيرة أونظرا لالستعمال املفرط من طرف مرتادي
السوق وهذا املرفق على وجه اخلصوص،حيث يعمد بعض األشخاص إلى تخريبه ويتم جتزيئه بغية تسهيل مرور األشخاص
والعربات اجملرورة واحليوانات متفادين بذلك املرور عبر الباب الرئيسي للسوق ،علما أن هذا السور يعرف عدة تقطعات والتي
هي في احلقيقة أبواب عشوائية يتم خلقها وبهذا نفسر تعرض هذا اجلدار لإلتالف من جديد مما يستدعي تدخل اجلماعة
إلصالحه،ال بد من اإلشارة أن هذه األشغال قد أجنزت بعدة مقاطع وعدة أجزاء ومتت باحتساب الطول اإلجمالي على امتداد
احلائط السياجي الكلي مما حال دون اإلحاطة بكل األجزاء التي مت إصالحها كما صعب على التقني املتتبع لهذه األشغال
على وضع بيان توضيحي (  ) Croquis explicatifدون أن نغفل قيام هذا األخير بإجناز عدة محاضر للتتبع ( .)PV de suivi
في ما يتعلق بسند الطلب  ،09/2011مت اقتراح هذا املشروع خالل دورة فبراير العادية من سنة  2010وذلك بغية تأهيل
اجملزرة اجلماعية وذلك نظرا لإلهمال والتلف التي طالها حيث أصبحت في وضعية ال تؤهلها للقيام بدورها ،ولذا قرر
اجمللس العمل على إصالحها وإعطائها ذلك الطابع العصري اجلمالي خصوصا احملافظة على اجلانب الصحي والوقائي
للذبائح وقد شمل هذا اإلصالح :تغطية األعمدة واجلدران باخلزف ،تنقية وترميم األرضية اجلرانيتية ،إصالح وترميم اجملاري
املائية وقنوات الصرف الصحي ،وإصالح الباب احلديدي ،لقد أخذنا بعني االعتبار املالحظات الواردة في التقرير وسنعمل
على التقيد بها حرفيا أثناء تنفيذ أي مشروع ،لكننا ومع ذلك نواجه إكراهات عديدة حيث يجب األخذ بعني االعتبار أن
األشغال تتم في مجال قروي يبعد على نقط بيع املواد األولية للبناء كما أن ندرة اليد العاملة احمللية املتخصصة ساهم
ال محالة في ارتفاع تكاليف املشروع.
•النفقات املتعلقة بشراء أثاث املكتب والعتاد املعلوماتي
مت اقتراح هذا البرنامج خالل السنة املالية  2009كفائض حقيقي عن سنة  2008حيث صوت اجمللس اجلماعي على اقتناء
برنامج معلوماتي خاص بتأدية أجور املوظفني،لم تكن لنا الدراية الكافية بنوعية هذا البرنامج أوحتى طريقة استعماله
وتشغيله حيث تلقى املوظف املسؤول عن مصلحة املوظفني تكوينا أهله الستخدام هذا البرنامج،أما في ما يخص
ثمن االقتناء،فهذا هوالثمن الذي كان مطروحا آنذاك من طرف مجموعة من موردي هذه البرامج بل أن املورد الذي زودنا
به اقترح علينا العرض األقل تكلفة،وهذا ينطبق أيضا على البرنامج املعلوماتي اخلاص باحلالة املدنية،حيث نشير أنه قد
مت تشغيل هذا البرنامج خالل الفترات األولى القتنائه ومت توقيف االشتغال به نظرا لعدم إملام املوظفني العاملني بهذه
املصلحة بأبجديات النظام املعلوماتي.
•النفقات املتعلقة بالتجهيزات املائية
مت اقتراح هذا املشروع خالل السنة املالية  2009وكان الهدف منه هوتزويد دوار الركيوكني باملاء ،هذا الدوار الذي كان يعاني
من خصاص كبير في هذه املادة ،حيث مت بناء خزان مائي وجتهيزه مبضخة كهربائية  ،نشير كذلك أن بئر هذا الدوار كان
يعمل بصفة طبيعية إلى حني جفاف مياهه نتيجة لتعاقب سنوات اجلفاف ويتطلب منا التدخل قصد مباشرة أشغال
التعميق وهذا ما يفسر عدم استغالله حاليا.

سادسا -التعمير
•رخصة البناء
فعال ،فإن رخص البناء املسلمة من طرف اجلماعة ال تتضمن،معلومات عن العقار،عدد الرسم العقاري،مساحة العقار،رقم
مطلب التحفيظ،لقد مت إشعار املكتب التقني بهذه املالحظة القيمة ومت أخذها بعني االعتبار وسنعمل على التقيد بها
مستقبال.
•عدم احترام ضوابط البناء
في إطار ضبط واحترام قوانني البناء كان من الواجب القيام مبراقبة دورية ومستمرة لكل البناءات التي تقام بتراب
اجلماعة،وأمام شساعة التراب اجلماعي وارتفاع عدد مشاكل التعمير ال ميكننا بأي حال من األحوال ضبط هذا امليدان
والتحكم فيه بشكل شمولي،هذا امليدان الذي يعتر متشعبا ومشتتا يتطلب الكثير من اليقظة ويلزمنا توفير الوسائل
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املادية واللوجستيكية الحتواء كل املشاكل ،نحن على وعي تام بكل هذه األمور ومن خالل ذلك سنعمل على دعم
املصلحة التقنية باملوارد البشرية الضرورية لتمكينها من أداء املهام املنوطة بها وال سيما في مجال املراقبة.
•عدم إشهار رخصة البناء وعدم التوفر على دفتر الورش وعلى التصاميم املعمارية وعلى تصاميم
اخلرسانة املسلحة وغيرها من الوثائق بورش البناء
أثناء الزيارة امليدانية تبني أن األشغال قد أشرفت على نهايتها مع مالحظة عدم إشهار رخصة البناء وعدم توفير دفتر
الورش والتصاميم اخملتلفة ،وفي حينه مت إخبار املشرف على الورش بهذه املالحظات التي استجاب لها فورا معلال عدم
وجود هذه الوثائق بغياب املشرف على عمليات البناء الذي قام بتوفيرها حني رجوعه ،حيث متت مراقبة هاته الوثائق ومت
باملناسبة تنبيهه بضرورة إشهار رخصة البناء والتقيد بكل بنودها.
•عدم احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتوفير شروط املساحة الدنيا للبقع األرضية املراد البناء
فوقها
في إطار تبسيط املساطر املتعلقة بالترخيص بالعالم القروي،وخصوصا الدراسة واملوافقة على عمليات البناء فوق
عقارات ال تتعدى مساحتها  01هكتار ،ورغبة في إعطاء الفرصة وعدم حرمان فئة كبيرة من الساكنة التي ال تلبي
شرط توفير احلد األدنى للمساحة،مت إنشاء وتكوين جلنة االستثناءات تترأسها الوكالة احلضرية باجلديدة وتضم أعضاء
من مختلف املصالح اخلارجية من ضمنها اجلماعة  ،وتقوم هذه األخيرة بالدراسة والبث في رخص البناء على عقارات ال
تتجاوز الهكتار الواحد حيث يعود لها الرأي في إعطاء املوافقة أوعدمها إلقامة بناءات فوق عقارات ال تتوفر على املساحة
القانونية ،وفي هذا اإلطار فقد أعطت جلنة االستثناءات موافقتها على إقامة البناء فوق املسمى ‘‘ب.ق’’ و ‘‘ب.ر’’ وبالتالي
رخصت اجلماعة إلقامة هذه املساكن إضافة إلى احلائط السياجي،نذكر سيادتكم أنه قد مت فعال جتاوز املساحة احملددة
التي من الواجب استغاللها إلقامة البناء،ولكن اجلماعة ال تتحمل أي مسؤولية في هذا الباب ألنها قامت مبنح رخصة
البناء تنفيذا لرأي اللجنة التقنية اجملتمعة بالوكالة احلضرية باجلديدة والتي أعطت موافقتها إلقامة هذا املشروع،لقد
استندنا على التصاميم املعمارية املصادق عليها من طرف الوكالة احلضرية باجلديدة .

سابعا -املداخيل
•كراء مرافق السوق األسبوعي جمعة أوالد رحمون
باملناسبة نشير أنه قد جرت العادة خالل تلك الفترة (سنة  )2006أن يعني السيد العامل بصفته سلطة الوصاية ممثلني
عنه حلضور جلسات فتح األظرفة وتكون مهمة هؤالء بالدرجة األولى مراقباتية تقتصر على مراقبة سير اجللسة مع
إعداد تقرير فوري يرفع للسيد العامل يتم على إثره اإلذن باالستغالل أوعدمه،حيث غالبا ما يعطي سيادته موافقته
املبدئية بعد اإلطالع على هذا التقرير وذلك في انتظار توصله مبلف نائل الصفقة للتصديق عليه( محاضر اجللسة
وعقود الكراء)،إذن فتأخر التصديق على احملضر وعقود الكراء ال يشكالن عائقا أمام استغالل نائل الصفقة ملرافق السوق
األسبوعي علما أن عملية التصديق تأخذ وقتا ال يستهان به ،حيث أنه وبعد استيفاء جميع الشروط واستالم الضمانة
النهائية نقوم بتوجيه امللف قصد املصادقة عن طريق السلم اإلداري بدأ من السيد القائد الذي يقوم بإعداد تقرير يرفقه
بامللف ومن مت يوجهه إلى الدائرة ثم العمالة ،وهذا ما يفسر تأخير التصديق على محاضر وعقود الكراء علما أن هذا
اإلشكال يتم احتوائه ،حيث يتوصل اجمللس والسلطة احمللية باملوافقة املبدئية لسلطة الوصاية بواسطة إرسالية (Sous
 ) forme de messageوذلك قبل حلول السنة املالية موضوع كراء املرافق.
بخصوص حتمل اجلماعة ملصاريف املاء والكهرباء،نشير أن جماعة أوالد رحمون ال تتوفر على عدادات للماء حيث تستفيد
من ماء البئر املوجود بالسوق في حني تتوفر على عداد للكهرباء يشغل اإلنارة العمومية وكذا مضخة البئر العمومي،لكن
ال بد من اإلشارة أن الكهربة العمومية واملاء ال تستفيد منها مرافق السوق األسبوعي فحسب ولكن تستفيد منها دار
اجلماعة واملنطقة احمليطة بالسوق األسبوعي عالوة على أن ماء البئر يستفيد منه السكان اجملاورين لهذه املنطقة وكذا
مرتادي السوق األسبوعي وهذا ما حدا باجلماعة إلى عدم إلزام املكتري بتسديد فواتير استهالك الكهرباء حيث ال يعتبر
هواملستفيد الوحيد ،ورغم ذلك وأثناء طرحنا للصفقات املقبلة سنقوم بالتقيد بأهم ما جاء في التقرير.
أما بالنسبة لعدم التقيد باملقتضيات املتعلقة بتقدمي ملف إداري متضمن لكناش حتمالت مصادق عليه من طرف
السلطة اخملتصة،نذكر سيادتكم أن اجمللس القروي قد صادق خالل سنة  2010على كناش التحمالت املتعلق بكراء مرافق
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السوق األسبوعي برسم سنوات  2011،2012و 2013ومت توجيه كناش التحمالت إلى السيد العامل حيث متت املصادقة
عليه،وعلى إثر ذلك مت طرح هذه الصفقة( 2/2010و )3/2010من خالل نشرها في جرائد وطنية وكذا نشرها بالشبكة
العنكبوتية  marchéspublic.gov.maحيث قمنا بنشر إعالن الصفقة وضمناه بكناش التحمالت ونظام االستشارة
وجميع الوثائق الواجب تعبئتها للمشاركة في الصفقة،إذن فاملقاول لم يعد ملزما باحلضور إلى مقر اجلماعة قصد
سحب ملف الصفقة بل يتم سحب هذا امللف من البوابة اإلليكترونية وهذا هوالهدف من النشر بالشبكة العنكبوتية
التي أصبحت تيسر هذه العملية وتغني املقاولني واملوردين إلى التنقل ملقرات اجلماعة خصوصا البعيدة منها علما أنه
قد مت اإلعفاء من مصاريف اقتناء هذه الوثائق ،وهذا ما يفسر وجود كناش للتحمالت يحمل توقيع وتأشيرة نائل الصفقة
دومنا مصادقة سلطة الوصاية،مبعنى أنه قد سحب امللف من البوابة اإللكترونية وهذا غير مناف للمقتضيات املتعلقة
بتكوين امللف اإلداري.
في ما يخص اجلانب البيئي والصحي فإننا نذكر سيادتكم أن مكتري السوق األسبوعي يشغل اليد العاملة الكافية التي
متكن من احملافظة على النظافة حيث تقوم بصفة دورية ومرتني في األسبوع بتنظيف كل املرافق مبا في ذلك اجملزرة والتي
حتظى باهتمام بالغ من خالل تبليطها واستعمال املواد املطهرة في عمليات النظافة.
•استغالل سوق ثالثاء آزمور فوق تراب جماعة أوالد رحمون
لم يكن نقل سوق ثالثاء آزمور نتيجة إلرادة بلدية آزمور تفعيل وتطبيق فحوى اتفاقية الشراكة املبرمة في هذا الباب وإمنا
كان حتت الضغط الذي مورس من طرف الشركة املقاوالتية التي اقتنت العقار الذي كان يستغل سابقا كسوق أسبوعي
لثالثاء آزمور وذلك إلقامة مشروعها السكني وهذا من حقها ،وهكذا ودون سابق إشعار مت هذا النقل في ظروف جد خاصة
واستثنائية حيث لم تكلف بلدية آزمور نفسها عناء جتهيز هذا العقار وهيكلته بالطريقة الصحيحة من أجل تأهيله
لالستجابة لهذا النوع من األنشطة التجارية ،فمنذ املصادقة على االتفاقية موضوع الشراكة بتاريخ  19مايو 2006أي
منذ حوالي  6سنوات ،حيث كان لبلدية آزمور الوقت الكافي لتأهيل هذا العقار ولرصد اإلمكانيات املادية الضرورية إلجناز
املشروع لم يخطر ببال هذه األخيرة الشروع في هذه األشغال لوال الظرف الطارئ الذي أرغم بلدية آزمور عن التخلي عن
سوقها القدمي داخل مدينة آزمور،واحلالة هذه نشير أن العقار املستغل حاليا عبارة عن أرض خالء تفتقر ألدنى املواصفات
،فال وجود لصرف صحي وال إنارة وال ماء شروب وال تبليط وال طرقات أومداخل وهذا ما يطرح إشكاال حقيقيا خصوصا
على اجلانبني الصحي والبيئي واجلمالي حيث يتحول هذا السوق ومبجرد االنتهاء منه(كل أسبوع) إلى مرتع ومجمع لألزبال
واحليوانات الضالة واملياه العادمة،علما أنه يقع على الطريق اإلقليمية  3427و 3449املؤدية لدار اجلماعة ،يصعب معه
مرور وسائل النقل في ظروف عادية كما يسيء للمنظر العام ال سيما أن هذا امللتقى يعبره يوميا الوافدون على منتجع
مزكان السياحي ،نذكر باملناسبة أن بلدية آزمور ال تتوفر حلدود الساعة على قرار نقل السوق األسبوعي فوق تراب جماعة
أوالد رحمون فصياغة القرار واملصادقة عليه رهينة باملصادقة على التصاميم املتعلقة بهيكلته هذه التصاميم التي
تالقي رفضا قاطعا من طرف الوكالة احلضرية بدعوى أن هناك عقارات عالقة غير مصفاة،وأمام استحالة املصادقة على
التصاميم واستصدار قرار النقل ال ميكن جلماعة أوالد رحمون من االستفادة من حصتها املادية املتمثلة في  % 25من
املداخيل اإلجمالية ،نود باملناسبة التذكير ،حسب علمنا فإن بلدية آزمور لم تقم باستخالص مداخيل هذا األخير حيث أن
مكتري السوق لم يسدد ما بذمته منذ شهر نونبر  2011ولم تقم بلدية آزمور بفسخ عقود الكراء إال خالل شهر مايومن
سنة  2013أي منذ حوالي شهرين حيث شرعت في التسيير الذاتي لهذه املرافق ،فأين يسير إجتاه هذا السوق ياترى
؟وماذا إستفادت جماعتنا ؟وكيف ميكننا اإلستفادة من هذه املداخيل ولم يصدر قرار نقل هذا السوق حلد الساعة؟وإننا
أمام عدة إكراهات :لم يتم إصدار قرار نقل السوق وقرار إحداثه،تقاعس مكتري السوق عن أداء ما بذمته ملدة تزيد عن 18
شهرا،التسيير الذاتي اجلماعي وما ينتج عنه من تقليص في املداخيل،لقد قمنا بجميع الوسائل املتاحة :راسلنا سلطات
الوصاية،راسلنا بلدية آزمور،عقدنا عدة إجتماعات على صعيد العمالة والبلدية،طرحنا هذا اإلشكال في أكثر من دورة
للمجلس دون أية نتيجة تذكر،السؤال الذي نطرحه بإحلاح هومن له كلمة الفصل في هذه اإلشكالية ؟
•الرسم املفروض على استخراج مواد املقالع
•عدم إيداع املستغلني للمقالع لإلقرارات داخل اآلجال القانونية
في هذا اإلطار وكما متت اإلشارة له في التقرير،لقد مت الترخيص إجماال لثالثة شركات الستغالل املقالع خالل السنوات
املاضية وهي :شركة ج،شركة سط ،شركة سج ،وخالل التتبع اليومي لنشاط هذه الشركات ،كانت اجلماعة سباقة
لتذكيرها بضرورة إيداع اإلقرارات في اآلجال القانونية  ،وقد مت التأكد من هذا املعطى خالل معاينتكم للمراسالت العديدة
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التي كانت توجهها اجلماعة سواء للشركات املعنية أولسلطات الوصاية ،كما كنا نلتمس من السيد العامل إيفاد جلان
تقنية لعني املكان قصد الوقوف على املشاكل احلقيقية التي كانت تعوق تطبيق القوانني اجلاري بها العمل في هذا
الباب،علما أننا كنا نواجه مشاكل كبيرة في استخالص هذه الرسوم،حيث أن اإلشكال احلقيقي ال يقف عند حد إيداع
اإلقرارات داخل اآلجال القانونية بل يتعداه ذلك إلى:امتناع هذه الشركات عن أداء الرسوم،اإلدالء بإقرارات ال متت للحقيقة
بأية صلة ،جلئنا في غالب األحيان إلى استصدار أوامر باالستخالص وفي حالة ثانية التمسنا خروج جلان تقنية لتقييم
الكميات املستخرجة،ألن استخالص هذا الرسم يكون بناء على التصريح واإلقرار املقدم من طرف الشركة املعنية ،علما
أننا كجماعة ال نتوصل بتقارير الوزارة املعنية (وزارة التجهيز) وعليه ال ميكننا تتبع عملية توجيه اإلقرارات داخل آجالها
القانونية،حيث غالبا ما نالحظ نشاط هذه الشركة أوتلك دومنا علم اجلماعة،وال نتمكن من ضبط هذه اخملالفات إال من
خالل ربط االتصال املباشر مع املصالح املعنية.
•عدم تضمن اإلقرار املدلى به للجماعة بكميات املواد املستخرجة فعليا
كما سبقت اإلشارة إليه،فاجلماعة ال تتوفر على التصاميم املتعلقة باستخراج مواد املقالع والتي عادة ما يتم توفيرها
من طرف الشركة املعنية من خالل إعداد ملفها لتسلم رخصة األشغال ،فاملصالح املعنية ال متدنا بهذه الوثائق التي
متكن اجلماعة من معرفة الكميات احلقيقية املستخرجة وتسهل علينا عملية التتبع،علما أن الشركات املستغلة
للمقالع هي التي متد اجلماعة بتراخيص االستغالل ال غير ،هذا الترخيص الذي يشير إلى الكمية اإلجمالية التي سيتم
استخراجها دومنا أي توضيح،وهذه إشكالية حقيقية،فاجلماعة ال تشارك في اجتماعات اللجان التقنية اخملتلطة املعهد
لها مبنح الترخيص كما أنها ال تتوفر على املعطيات الكفيلة بالتتبع اليومي ناهيك عن قلة املواد البشرية اجلماعية
املتخصصة  ،عالوة على ذلك ال يكون بوسعنا تتبع عملية االستخراج اليومي دومنا توفرنا على ملف متكامل ،باعتبار
أن هذه العملية هي في حد ذاتها جد معقدة موكلة بالدرجة األولى لتقنيني متخصصني ال تتوفر عليهم اجلماعة
،وهذا ما ينتج عنه عدم توافق صحة األساس املطبق لتصفية الرسم وخصوصا التحقق من الكمية املستخرجة كل
هذه اإلكراهات تعيق االستخالص العادي لهذه الرسوم،إن ضعف التواصل في هذا اجلانب غالبا ما تكون له آثار سلبية
خصوصا على جانب االستخالص،
•عدم تطبيق اجلزاءات القانونية املنصوص عليها وذلك في حالة عدم اإلقرار أوفي حالة إيداعه خارج
اآلجال القانونية
تعتبر جماعة أوالد رحمون احللقة األضعف في هذه السلسلة من خالل :عدم ترخيصها إلقامة املقالع،إقصائها من
املشاركة في اجتماعات اللجان،عدم األخذ برأيها،عدم إطالعها أوتوصلها مبلفات الشركات املستغلة للمقالع،عدم ربط
هذه الشركات االتصال مع اجلماعة إال بإيعاز من املديرية اإلقليمية للتجهيز والتي تفرض على هذه الشركات ضرورة
وضع إقرارات باجلماعة،كل هذه املؤشرات ،تعيق بشكل أوبآخر حتقيق طفرة مهمة باملداخيل اجلماعية باعتبار أن اجلماعة
ال تتوفر على السلطة الكفيلة بتطبيق اجلزاءات القانونية ،فهذه الشركات متتنع عن تسلم كناش اإلحصاءات ورسائل
اإلعذار واالستدعاءات الصادرة عن اجلماعة حيث ال يتبقى لنا في هذه احلالة إال مراسلة سلطات الوصاية.
•عدم احترام االلتزامات الواردة في كناش التحمالت املتعلقة بشروط االستغالل واستصالح األراضي
املستغلة
إن اجلهة املعهود إليها بإلزام مستغلي املقالع بالتقيد بكناش التحمالت وخصوصا شروط االستغالل واستصالح األراضي
املستغلة،هي اجلهة التي أصدرت الترخيص،فاجلماعة ال تكون على علم بافتتاح وغلق هذا الورش أوذاك وال تتوفر على
امللفات اخلاصة بشركات االستغالل فكيف لها أن تلزم هذه الشركات باحترام القوانني اجلاري بها العمل في هذا الباب.
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اجلماعة القروية سي حساين بن عبد الرحمان
(إقليم اجلديدة)
أحدثت اجلماعة القروية سي احساين بن عبد الرحمان مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وتقع ضمن دائرة النفوذ
الترابي إلقليم اجلديدة على مساحة  115كلم مربع.ويبلغ تعداد ساكنة اجلماعة  6,507نسمة حسب إحصاء سنة 2004
موزعة على  1,155عائلة و 32دوار بكثافة سكانية قدرها  433.80نسمة لكل كيلومتر مربع.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات

أوال  -املراقبة الداخلية
•عدم توفر اجلماعة على الهيكل تنظيمي مؤشر عليه
لوحظ أن اجلماعة القروية سي احساين بن عبد الرحمان قد أصدرت هيكلها التنظيمي مبقتضى قرار لرئيس اجمللس
اجلماعي بتاريخ  04فبراير  2013لكنه غير مؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أومن يفوض له في ذلك كما هومنصوص
عليه في املادة  54املكررة من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتغييره.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يذكر بضرورة توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي ،مؤشر عليه من سلطات
الوصاية ،يبني اختصاصات املصالح اجلماعية طبقا للمادة  54املكررة من امليثاق اجلماعي.
•عدم إرسال سجل احملتويات إلى سلطة الوصاية من أجل مراقبته الدورية
ال تقوم اجلماعة بإرسال سجل احملتويات املنصوص عليه في الفصل األول من املرسوم رقم  2 - 58 - 1341الصادر في  4فبراير
 ،1959لسلطات الوصاية من أجل القيام باملراقبات املنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم  0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م
بتاريخ  20أبريل .1993
إن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي بضرورة احترام مقتضيات الفصل األول من املرسوم رقم 2-58-1341
وذلك بإرسال سجل احملتويات لسلطات الوصاية من أجل مراقبته الدورية.
•عدم تكوين الضمان اخلاص وكيل املداخيل
مت إصدار القرار رقم  111بتاريخ  2001/03/29بتعيني السيد ع.أ .وكيال للمداخيل للجماعة ابتداء من نفس التاريخ على
أساس أن يضع وكيل املداخيل ضمانة بقيمة  1,000.00درهم حسب الفصل الثاني من القرار الذي عهد إلى رئيس
مجلس جماعة سيدي عابد وكذا القابض اجلماعي بتنفيذه حسب الفصل الرابع منه.
لكن تبني أن وكيل املداخيل لم يقم بتكوين هذه الضمانة ،وكذلك لم يتخذ رئيس مجلس جماعة سيدي عابد وكذا
القابض اجلماعي أي إجراء في هذا الصدد.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يسجل التزام اجلماعة بتكوين الضمان اخلاص بوكيل املداخيل ويوصي باإلسراع
بذلك.

ثانيا :تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
تتوفر اجلماعة على أربعة عشر موظفا منهم ثالثة موظفني موضوعني رهن إشارة إدارات أخرى .ومتثل مصاريف املوظفني
نسبة  39باملائة من مصاريف التسيير كمعدل بني سنة  2008وسنة  ،2012وقد انخفضت هذه النسبة إلى  32باملائة
سنة .2012
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•الوضع رهن اإلشارة
قامت اجلماعة بوضع ثالثة موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع العلم أن الوضع رهن اإلشارة
لم يكن يدخل ضمن الوضعيات املنصوص عليها في الفصل  37الظهير الشريف رقم  1.58.008بتاريخ  4شعبأن 1377
( 24فبراير  )1958مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية والذي يطبق على الوظيفة العمومية اجلماعية مع
مراعاة مقتضيات مرسوم  27شتنبر.1977
وبذلك فهذه الوضعية كانت تعتبر غير قانونية إلى حدود تاريخ صدور القانون رقم  50.05الصادر بتاريخ  19ماي 2011
والذي نص على إمكانية وضع بعض املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى شريطة احترام الشروط املنصوص عليها باملادة 46
مكرر مرتني من القانون رقم  50.05املذكور.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي بضرورة تسوية الوضعية اإلدارية للموظفني املوضوعني رهن إشارة
إدارات أخرى وفق التشريع اجلاري به العمل.
•التعويض عن األشغال اإلضافية
يتم أداء الساعات اإلضافية دون توصل اآلمر بالصرف بالبيانات احلسابية يعدها املوظف أواملستخدم املعني باألمر
ويوقعها رئيس املصلحة التابع لها كما هومنصوص عليه مبقتضى املادة الرابعة من املرسوم رقم  2-86-349الصادر في
 2ديسمبر 1986بصرف تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح مالبس لبعض
املوظفني واملستخدمني العاملني باجلماعات احمللية وهيئاتها.
كما لوحظ أنه مت صرف تعويضات عن األشغال اإلضافية لفائدة موظفتني ال تشتغالن باجلماعة وهما السيدتان «ف.
ب» .و»ف .ن» .املوضوعتان رهن إشارة قيادة أوالد فرج منذ سنة  2000بالنسبة إلحداهما وسنة  2009بالنسبة لألخرى.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي بضرورة احترام املادة الرابعة من املرسوم رقم  2.86.349الصادر في  2ديسمبر
 1986أثناء صرف تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية.
•التعويض عن تنقالت املوظفني داخل اململكة
لوحظ ما يلي فيما يخص صرف التعويضات عن التنقالت داخل اململكة:
•إن الوضعيات املعدة ال تعكس حقيقة التنقالت ،حيث إن الوضعيات املعدة ال تطابق الفترات احلقيقية
للتنقالت؛
•ال حتتفظ اجلماعة بنسخ من األوامر باملهام وبنسخ من احلواالت؛
•إن التنقل ملدينة اجلديدة التي تبعد عن اجلماعة ب  36كلم من أجل حضور اجتماعات الوكالة احلضرية
أوعمالة اجلديدة من أجل وضع ملف أوسحب اجلريدة الرسمية ال يستلزم صرف ثالثة أسعار يومية.
وتبني هذه املالحظات أن املبالغ املصروفة كتعويضات للموظفني عن التنقالت داخل اململكة ال تعكس حقيقة تنقالتهم.
إن اجمللس اجلهوي للحسابات يؤكد على ضرورة احترام قرار الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 616.06
املتعلق بترتيب املوظفني قصد منح التعويضات عن التنقل ،وأن تعكس هذه التعويضات حقيقة التنقالت.

ثالثا :اإلعانات املقدمة للجمعيات
قامت اجلماعة باألمر بصرف إعانات سنوية لعدة جمعيات بني سنة  2008وسنة  .2012يالحظ على هذه املمارسة اخلاصة
مبنح اإلعانات ما يلي:
•عدم إبرام اتفاقات حتدد حقوق وواجبات اجلمعيات جتاه اجلماعة والعكس ،عند االقتضاء ،خاصة بالنسبة
للجمعيات التي تتلقى مساعدات مببالغ كبيرة ودورية؛
•عدم وجود معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق ومعروفة حتدد الشروط التي مبقتضاها يتم منح اإلعانات
لكل فئة من فئات اجلمعيات طالبة اإلعانات؛
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•ال تقوم اجلماعة سواء بشكل دوري أواستثنائي مبراقبة اجلمعيات املستفيدة من اإلعانات؛
•استمرار اجلماعة في تقدمي اإلعانات إلى اجلمعيات التي ال تقدم حساباتها إلى اجلماعة كما ينص على ذلك
الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  15نونبر  1958يضبط مبوجبه حق
تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بالعمل على وضع اتفاقيات مع اجلمعيات املستفيدة تبني التزاماتها
مقابل صرف الدعم املمنوح لها خصوصا اجلمعيات التي تتلقى دعما دوريا ،كما يذكر بضرورة تطبيق مقتضيات
الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  15نونبر .1958

رابعا :تنفيذ النفقات اجلماعية
•التنصيص على نوع معني من املقتنيات دون اإلشارة إلى املعادلة
قامت اجلماعة بالتنصيص على أنواع معينة من احلواسيب وآلة ناسخة ودراجات نارية في سندات الطلب التالية دون
التنصيص على املعادلة خالفا للفقرة الثالثة من املادة الرابعة من املرسوم  2.06.388الصادر في  16محرم 05( 1428
فبراير  )2007املتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها والتي
تنص على أنه« :وفي جميع احلاالت ،يجب أال تشير املواصفات التقنية إلى أية عالمة جتارية أوتسمية أوبراءة أومفهوم
أونوع أومصدر أومنتجني معينني ،إال في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات األشغال
أوالتوريدات أواخلدمات املطلوبة  ،وبشرط أن تكون التسمية املستعملة مقرونة بعبارة «أوما يعادلها»،».
ويتعلق األمر بالسندات التالية:
— —سند الطلب رقم  179بتاريخ  2009/03/31املرفق بالفاتورة رقم  65/09الصادرة عن شركة «  » .M. Bوموضوع احلوالة
رقم  183بتاريخ  2009/06/04القتناء حاسوبني من نوع «  » .Oمببلغ  30,000.00درهم ؛
— —سند الطلب رقم  06بتاريخ  2011/08/10املرفق بالفاتورة رقم  10/2011الصادرة عن شركة «  » .I.Mوموضوع احلوالة
رقم  193بتاريخ  2011/09/30القتناء ثالثة حواسيب من نوع «  » hpمببلغ  20,880.00درهم ؛
— —سند الطلب رقم  07بتاريخ  2011/08/10املرفق بالفاتورة رقم  136/2011الصادرة عن شركة «  » .B. Sوموضوع
احلوالة رقم  183بتاريخ  2009/06/04القتناء آلة ناسخة من نوع « »ARمببلغ  18,600.00درهم؛
— —سند الطلب رقم  154بتاريخ  2008/06/16املرفق بالفاتورة رقم  12/2008الصادرة عن شركة «  » .A. Fوموضوع
احلوالة رقم  361بتاريخ  2008/12/17القتناء دراجة نارية من نوع « »Pمببلغ  9,800.00درهم؛
— —سند الطلب رقم  165بتاريخ  2009/01/07املرفق بالفاتورة غير املرقمة الصادرة عن شركة «  » .T.&Dوموضوع
احلوالة رقم  93بتاريخ  2009/04/07القتناء دراجتني ناريتني من نوع « »MBمببلغ  9,800.00درهم.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي باحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من املرسوم
 2.06.388سالف الذكر.
•عدم توفر اجلماعة على تقني متخصص في تتبع األشغال
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على تقني مكلف بتتبع األشغال ،ويقوم بهذه املهمة مساعد تقني ،وتبني أثناء فترة مراقبة
تسيير اجلماعة أنه ال يتوفر على اخلبرة الكافية في هذا اجملال رغم قلة نفقات اجلماعة ،ثم أن هذا املوظف مقبل على
تقاعد بعد ثالث سنوات.
•عدم إجناز جداول املنجزات ومحاضر الورش
ال تقوم اجلماعة بإجناز جداول للمنجزات تبني الكميات املنجزة وأماكن إجنازها كما مت التنصيص على ذلك في البند األول
من املادة  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة « ...يتم شهريا،
أوكلما دعت الضرورة إلى ذلك ،انطالقا من جداول املنجزات أوالوضعيات املقبولة من طرف صاحب املشروع إعداد كشف
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تفصيلي مؤقت لألشغال املنفذة والتموينات املنجزة ،يكون مبثابة محضر عن اخلدمة املقدمة ويعتمد كأساس ألداء
دفعات مسبقة للمقاول».
كما ال تقوم اجلماعة بإلزام الشركات احلاصلة على صفقات عمومية أوسندات الطلب مبسك دفاتر ألوراش هذه الصفقات
أوسندات الطلب تضمنها محاضر زيارات الورش ومعاينتها واملالحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا
لدفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بالصفقات املبرمة أولسندات الطلب الصادرة.
في هذا اإلطار ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات املادة  57من دفتر الشروط االدارية العامة
املطبقة على صفقات االشغال املنجزة حلساب الدولة واملتعلقة بإجناز جداول املنجزات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسي حساين بن عبد الرحمان
(نص اجلواب كما ورد)

أوال -املراقبة الداخلية
عدم توفر اجلماعة على الهيكل التنظيمي مؤشر عليه
تطبيقا ملقتضيات املادة  54مكرر من القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،وضعت اجلماعة الهيكل التنظيمي الذي
ينظم مختلف املصالح اجلماعية ،وأرسل إلى سلطة الوصاية قصد املصادقة بتاريخ  04فبراير .2013
عدم إرسال سجل احملتويات إلى سلطة الوصاية من أجل مراقبته الدورية
لقد أرسلت اجلماعة سجل احملتويات إلى سلطة الوصاية قصد مراقبته الدورية بتاريخ13:غشت .2013
عدم تكوين الضمان اخلاص بوكيل املداخيل
قامت اجلماعة بتحيني قرار وكيل املداخيل ليتطابق ومقتضيات املرسوم رقم 02-09-441:بتاريخ  03يناير  2010املتعلق
بتنظيم مالية اجلماعات احمللية ومجموعاتها.

ثانيا -تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
 الوضع رهن اإلشارة
ستقوم اجلماعة بتسوية الوضعية اإلدارية للموظفني املوضوعني رهن إشارة إدارات أخرى لتتطابق ومقتضيات املادة 46
مكرر مرتني من القانون رقم 50 - 05:الذي ينظم الوضع رهن اإلشارة.
التعويض عن األشغال اإلضافية
إن اجلماعة متنح التعويضات عن اإلشغال اإلضافية بناء على معطيات حقيقية.وبيانات حسابية مضبوطة وإجناز فعلي,
وتتم االستفادة منها حسب مقتضيات املرسوم  2-86-349الصادر في  2دجنبر .1986
التعويض عن تنقالت املوظفني داخل اململكة
إن الوضعية املعدة للتنقالت تكون مبنية على معطيات حقيقية’كما أنه يجب احتساب املسافة التي تبعد عن مقر
سكن املوظفني ومدينة اجلديدة واملقدرة ب 60كلم باعتبارها نقطة انطالق رئيسية للموظفني في حالة القيام مبهام
التنقل.

ثالثا -اإلعانات املقدمة للجمعيات
إن جمعية أباء وأولياء مجموعة بئر ببوش هي الوحيدة املستفيدة من الدعم الدوري,وتقدم جميع التقارير السنوية
للجماعة .وباملوازاة ألزمت اجلماعة اجلمعيات التي تريد احلصول على الدعم بضرورة إبرام اتفاقيات تبني التزاماتها وفق
مقتضيات الفصل  32مكرر مرتني من الظهير الشريف رقم1-58-376:الصادر في  15نونبر .1958

رابعا -تنفيذ النفقات اجلماعية
التنصيص على نوع معني من املقتنيات دون اإلشارة إلى املعادلة
إن التنصيص على نوع معني من املقتنيات ،لم يكن الهدف منه إقصاء أي طرف أونوع من املناقصة .ولقد مت إصدار مذكرة
خملتلف املصالح املعنية قصد التقيد مستقبال مبقتضيات الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من املرسوم رقم2.06.388:
الصادر في  05فبراير . 2007املتعلق بشروط وإشكال إبرام صفقات الدولة.
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عدم توفر اجلماعة على تقني متخصص في تتبع األشغال
لتدارك اخلصاص باملصلحة التقنية ستقوم اجلماعة بإجراء مباراة لتوظيف تقني متخصص أو التعاقد مع مكتب
دراسات لتتبع األشغال.
عدم إجناز جداول املنجزات ومحاضر الورش
إن اجلماعة لم تقم بإبرام أية صفقة منذ  2005في إطار مدونة الصفقات العمومية.وستتقيد مستقبال مبقتضيات
الفصل  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال أثناء إبرامها ألية صفقة.
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اجلماعة القروية سيدي عابد
)إقليم اجلديدة(
أحدثت اجلماعة القروية سيدي عابد مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992وتقع ضمن دائرة النفوذ الترابي إلقليم اجلديدة
على مساحة  120كلم مربع .يبلغ تعداد ساكنة جماعة سيدي عابد  20.854نسمة حسب إحصاء سنة .2004
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عابد على تصميم للتهيئة متت املوافقة عليه مبوجب املرسوم رقم  2.05.1371الصادر في
 23من رمضان  27( 1426أكتوبر  .)2005كما مت حتديد احمليط احلضري ملركز سيدي عابد باملرسوم رقم  2.08.539الصادر في
 14من شوال  14( 1429أكتوبر  )2008حيث بلغت مساحة املنطقة احملددة  170هكتار.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -املراقبة الداخلية
•عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات
ال تقوم اجلماعة القروية سيدي عابد مبسك محاسبة املواد والقيم والسندات كما هومنصوص عليه في املادة  111من
املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها..
•عدم إرسال سجل احملتويات للمصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية
ال تقوم اجلماعة القروية سيدي عابد بإرسال سجل احملتويات املنصوص عليه في الفصل األول من املرسوم رقم 2.58.1341
الصادر في  4فبراير  ،1959لسلطات الوصاية من أجل القيام باملراقبات املنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 0218
م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل .1993
•عدم مسك بعض الدفاتر والسجالت املنصوص عليها باملرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17من محرم
 3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
لوحظ أن اجلماعة القروية سيدي عابد ال تقوم مبسك الدفاتر التالية:
•الدفتر اليومي للحقوق املثبتة لفائدة اجلماعة واملنصوص عليه باملادتني  117و 122من املرسوم املذكور أعاله؛
•دفتر احلسابات حسب نوعية املداخيل واملنصوص عليه باملادة  117من املرسوم املذكور أعاله؛
•الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة واملنصوص عليه باملادة  120من املرسوم املذكور أعاله؛
•الدفتر اليومي للحقوق املثبتة لفائدة اجلماعة القروية واملنصوص عليه باملادة  122من املرسوم املذكور أعاله؛
•دفتر احلسابات حسب أبواب النفقات واملنصوص عليه باملادة  118من املرسوم املذكور أعاله؛
•سجل محاسبة النفقات امللتزم بها واملنصوص عليه باملادة  124من املرسوم املذكور أعاله؛
•دفتر تسجيل الطلبات أوالتوريدات أواألشغال واملنصوص عليه باملادة  125من املرسوم املذكور أعاله؛
•السجالت املتضمنة لبيانات أصول وخصوم اجلماعة واملنصوص عليه باملادة  126من املرسوم املذكور أعاله.
•عدم توفير اإلمكانيات اللوجستيكية لتتبع األشغال املتعلقة بسندات الطلب والصفقات العمومية
وتتبع تنفيذ رخص البناء والوقوف على مخالفات التعمير
لوحظ أن اجلماعة القروية ال توفر سيارة لتنقل تقنيي اجلماعة من أجل تتبع األشغال املتعلقة بسندات الطلب والصفقات
العمومية وكذلك من أجل الوقوف على مخالفات التعمير وتتبع تنفيذ رخص البناء التي تسلمها اجلماعة .وقد صرح
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املوظفإن اجلماعيان أنهما يضطران للتنقل بالوسائل اخلاصة للمقاولني عند مراقبة تنفيذ سندات الطلب والصفقات
العمومية ،وهوما يعيق عملية املراقبة.
كما صرح التقني املكلف بتتبع مخالفات التعمير بأنه يعتمد على توجيهات السلطات احمللية في شأن حترير مخالفات
التعمير النعدام وسائل النقل ،وأنه ال يتنقل ألجل التأكد من ذلك.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة مسك محاسبة املواد والقيم والسندات وجميع السجالت املذكورة باملواد من  117إلى  127من املرسوم
 2.09.441سالف الذكر؛
— —توفير الوسائل اللوجستيكية للموظفني وذلك لتمكينهم من القيام بواجباتهم الرقابية في أحسن الظروف.

ثانيا  -تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عابد على تسعة عشر موظفا منهم أربعة موظفني موضوعني رهن إشارة إدارات أخرى.
•الوضع رهن اإلشارة
قامت اجلماعة القروية سيدي عابد بوضع ثالثة موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع العلم
أن الوضع رهن اإلشارة لم يكن يدخل ضمن الوضعيات املنصوص عليها في الفصل  37الظهير الشريف رقم 1.58.008
بتاريخ  4شعبأن  24( 1377فبراير  )1958مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية والذي يطبق على الوظيفة
العمومية اجلماعية مع مراعاة مقتضيات مرسوم  27شتنبر.1977
وبذلك فهذه الوضعية كانت تعتبر غير قانونية إلى حدود تاريخ صدور القانون رقم  50.05الصادر بتاريخ  19ماي 2011
والذي نص على إمكانية وضع بعض املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى شريطة احترام الشروط املنصوص عليها باملادة 46
مكرر مرتني من القانون  50.05املذكور .يشار إلى أن هذا الفصل اشترط بأنه ال يجوز الوضع رهن اإلشارة إال للحاجيات
الضرورية للمصلحة من أجل إجناز مهام معينة وخالل مدة محددة .
•التعويض عن األشغال الشاقة واملوسخة
قامت اجلماعة القروية سيدي عابد باألمر بصرف مبلغ  172.812,66درهم كتعويضات عن األشغال الشاقة واملوسخة،
بني سنة  2008وسنة  ،2012ملوظفني ال يقومون بأي من املهام املنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد  38بتاريخ
 25مارس  2008حول التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة والتي حددت قائمة باألشغال واألعمال التي تخول االستفادة
من هذا التعويض.
•التعويض عن األشغال اإلضافية
قامت اجلماعة القروية سيدي عابد باألمر بصرف مبلغ  66.680,00درهم كتعويضات عن األشغال اإلضافية ،بني سنة
 2008وسنة .2012
وقد الحظ اجمللس اجلهوي أنه يتم أداء التعويضات عن الساعات اإلضافية دون توصل اآلمر بالصرف بالبيانات احلسابية
الواجب إعدادها من طرف املوظف أواملستخدم املعني باألمر وتوقيعها من قبل رئيس املصلحة التابع لها كما هومنصوص
عليه مبقتضى املادة الرابعة من املرسوم رقم  2-86-349الصادر في  2ديسمبر  1986بصرف تعويضات عن ساعات العمل
اإلضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح مالبس لبعض املوظفني واملستخدمني العاملني باجلماعات احمللية
وهيئاتها.
إن صرف هذه التعويضات ال يستند على أساس على اعتبار أن التعويضات احتسبت على أساس عمل أكثر من  30ساعة
إضافية في الشهر (وسنة  2012على أساس  40ساعة) مما يعني أن جميع املوظفني الذين استفادوا من التعويضات عن
األشغال اإلضافية يشتغلون أربعة أوخمسة أيام إضافية في الشهر أوأكثر دون أيام العمل الرسمية وهوأمر لم تثبته
اجلماعة بأي وثيقة قانونية أو إدارية.
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كما لوحظ أنه مت صرف تعويضات عن األشغال اإلضافية لفائدة املوظفة السيدة ع.ع سنة  2008وهي موظفة موضوع
رهن إشارة دائرة اجلديدة منذ سنة .2005
•عدم وجود معايير واضحة لتوظيف املوظفني العرضيني
تقوم اجلماعة القروية سيدي عابد باللجوء إلى خدمات بعض املوظفني العرضيني لسد حاجياتها من اليد العاملة ،والذي
بلغ عددهم سنة  2013تسعة موظفني عرضيني .لكن املالحظ على عملية التوظيف هذه أنها ال تخضع ملعايير واضحة
وال تتولى املصالح اإلدارية باجلماعة أي دور فيها حيث يتكلف رئيس اجمللس اجلماعي بعملية االنتقاء شخصيا دون إشراك
للمصالح اجلماعية وبدون مسطرة واضحة.
• التعويض عن تنقالت املستشارين داخل اململكة
تبني من خالل فحص الوثائق املتعلقة أن بعض املستشارين قد استفادوا من التعويضات عن التنقالت داخل اململكة
بالرغم من أنهم ال يزاولون أية مهمة رسمية ملصلحة اجلماعة القروية سيدي عابد ،وقد صرح الكاتب العام للجماعة
أن صرف هذه التعويضات سنة  2011كان بناء على مطالبة هؤالء املستشارين باالستفادة من بعض التعويضات حيث
أنهم يقومون ببعض املهام اجلماعية في إطار اللجان.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —تسوية الوضعية القانونية للموظفني املوضوعني رهن إشارة إدارات أخرى؛
— —احترام منشور وزير الداخلية عدد  38بتاريخ  25مارس  2008حول التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة؛
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة بصرف التعويضات عن الساعات اإلضافية؛
— —وضع معايير واضحة لتوظيف املوظفني العرضيني حرصا على شفافية هذه التوظيفات؛
— —تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بصرف التعويضات عن التنقالت للرئيس واملستشارين داخل اململكة.

ثالثا  -اإلعانات املقدمة للجمعيات
قامت اجلماعة القروية سيدي عابد باألمر بصرف إعانات سنوية لعدة جمعيات بني سنة  2008و 2012مببلغ 328.625,00
درهم .وقد لوحظ في شأن صرف هذه اإلعانات ما يلي:
•عدم إبرام اتفاقيات حتدد التزامات اجلمعيات جتاه اجلماعة ،خاصة بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات
مببالغ كبيرة ودورية؛
•عدم وجود معايير ثابتة ومعروفة وموضوعة بشكل مسبق حتدد الشروط التي مبقتضاها يتم منح اإلعانات
لكل فئة من فئات اجلمعيات طالبة اإلعانات؛
• عدم قيام اجلماعة سواء بشكل دوري أواستثنائي مبراقبة اجلمعيات املستفيدة من اإلعانات؛
•استمرار اجلماعة في تقدمي اإلعانات إلى اجلمعيات التي ال تقدم حساباتها إلى اجلماعة كما ينص على ذلك
الظهير املتعلق باجلمعيات في الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في 15
نونبر  1958يضبط مبوجبه حق تأسيس اجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه.
في هذا الصدد ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات بإبرام اتفاقيات مع اجلمعيات التي تستفيد من مبالغ
كبيرة وبوضع معايير محددة لصرف هذه اإلعانات.

رابعا  -تنفيذ النفقات
•عدم استعمال إحدى القاعات الدراسية التي قامت اجلماعة ببنائها
قامت اجلماعة القروية ببناء حجرة دراسية بدوار لكرينات بواسطة سند الطلب رقم  802بتاريخ  05يناير  2010املرفق
باحلوالة رقم  91بتاريخ  12أبريل  2010موضوع الفاتورة رقم  19/10الصادرة عن شركة «  » .Kبتاريخ  15أبريل  ،2010على
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أساس أن تشكل هذه القاعة نواة مدرسة جديدة بالدوار الذي لم يكن يتوفر على مدرسة ،إال أنه لوحظ عدم استعمالها
إلى تاريخ إجراء مهمة الرقابة رغم استكمال جميع أشغال البناء املتعلقة بها منذ  15أبريل  .2010فقد كان لزاما على
اجلماعة دراسة جدوى إجناز هذه القاعة قبل بنائها ،كما كان عليها التنسيق مع النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية
لكي تتمكن اجلماعة من حتقيق األهذاف املنشودة من اإلجناز هذا املشروع.
•التنصيص على عالمات جتارية دون اإلشارة إلى املعادلة
خالفا للفقرة الثالثة من املادة الرابعة من املرسوم  2.06.388الصادر في  16محرم  05( 1428فبراير  )2007املتعلق بشروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها ،قامت اجلماعة القروية سيدي عابد
بطلب نوع من احلواسيب « »Compaqومن الطابعات « »hpبواسطة سند الطلب رقم  849بتاريخ  02دجنبر  ،2010وكذلك
سند الطلب رقم  282بتاريخ  04دجنبر  2008دون اإلشارة إلى إمكانية توريد حواسيب وطابعات مماثلة.
•تسلم حواسيب مبواصفات مختلفة عن املواصفات املطلوبة
أصدرت اجلماعة القروية سيدي عابد سند الطلب رقم  849بتاريخ  02دجنبر  2010من أجل اقتناء ثالثة حواسيب محمولة
بذاكرة حجمها  4جيكا وقرص صلب حجمه  500جيكا ،لكن املواصفات التقنية للحواسيب التي مت تسلمها هي  2جيكا
بالنسبة للذاكرة و 320جيكا بالنسبة للقرص الصلب.
وبذلك فلم يتم احترام املقتضيات املتعلقة باإلشهاد على إجناز اخلدمة وفق املادة  53من املرسوم  2.09.441املتعلق
باحملاسبة العمومية للجماعة احمللية ومجموعاتها.
•تقصير في إعداد محاضر األوراش
بالرغم من أن تقنيي اجلماعة القروية سيدي عابد السيدين ‘‘ع.ب’’ و‘‘ع.ع’’ يقومان بإعداد محاضر الورش اخلاصة بالصفقات
وسندات الطلب ،إال أنه لوحظ ما يلي في شأن هذه احملاضر:
— —عدم ترقيم هذه احملاضر بأرقام متتابعة لكل محضر؛
— —عدم وضع تواريخ احملاضر بنفس الوقت الذي أجنزت فيه حيث يترك فراغ باحملضر ثم ميلئ بالتاريخ املراد فيما بعد؛
— —قلة عدد احملاضر املنجزة لكل سند طلب ولكل صفقة حيث ال يتعدى عددها ثالثة بالنسبة لسندات الطلب مثال
رغم أن تتبع األشغال يكون بصفة منتظمة ويكون إجباريا في بعض احلاالت كتسلم األساسات وتسلم إجناز احلديد
بالنسبة لالسمنت املسلح واألشغال التي ستغطى فيما بعد.
•تعثر تنفيذ الصفقة  1/2010املتعلقة بأشغال تهيئة املسالك اجلماعية مببلغ  1.187.664,00درهم
لوحظ أنه مت توقيف تنفيذ الصفقة رقم  01/2010بسبب احتوائها على مسلك لم يبق ضمن النفوذ الترابي جلماعة
سيدي عابد وهواملسلك الرابط بني دوار الطيايبة ودوار أوالد حمودة والذي أصبح ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية
أوالد عيسى ،لكن صاحب املشروع أغفل إصدار أمر باخلدمة بإيقاف تنفيذ األشغال وتوجيهه لصاحب الصفقة.
وقد مت اقتراح توقيف األشغال إلى حني املصادقة على اتفاقية بني اجلماعتني القرويتني سيدي عابد وأوالد عيسى تتولى
مبوجبها جماعة سيدي عابد إجناز املسلك املذكور في إطار الصفقة املذكورة .لكن طول املدة الذي استلزمها إعداد
االتفاقية واملصادقة عليها جعل املقاول يتخلى عن املشروع.
ويذكر أن هذا املسلك غير املنجز بطول  3.180متر ميثل حوالي  30باملائة من طول املسالك املنجزة بالصفقة والذي يبلغ
 10,620متر.
اعتبارا ملا سلف ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —ضرورة تطبيق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية املتعلقة باملنافسة وإصدار سندات الطلب؛
— —التنسيق مع املصالح اخلارجية عند إجناز بعض املشاريع؛
— —تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من املرسوم  2.06.388الصادر في  16محرم  05( 1428فبراير
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 )2007املتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها؛
— —ضرورة أن تطابق اخلصائص التقنية للمعدات التي تتسلمها اجلماعة تلك التي مت التنصيص عليها في
الصفقات التي أبرمتها أوسندات الطلب التي أصدرتها؛
— —ضرورة مسك دفتر الورش عن كل صفقة عمومية أوسند طلب ،وأن يتم إجناز محاضر الورش عند كل زيارة وأن
يتم تأريخ هذه احملاضر.

خامسا  -تدبير املداخيل اجلماعية
•عدم استغالل مؤهالت اجلماعة لتطوير مداخيلها الذاتية
تقع اجلماعة القروية سيدي عابد في منطقة إستراتيجية بني ميناء اجلرف األصفر ومدينة الواليدية ،إضافة إلى أنها ال
تبعد عن مدينة اجلديدة إال بثالثني كيلومتر كما تعتبر وجهة سياحية مهمة في فصل الصيف وتشتهر بغنى ثروتها
السمكية خصوصا بعد إجناز محطة التفريغ مبركز اجلماعة ،ولوحظ أن اجلماعة لم تستغل هذه املؤهالت التي تتوفر
عليها حيث إنها ال تتوفر مثال على سوق أسبوعي علما أن األسواق األسبوعية اجملاورة تعقد أيام اجلمعة والسبت واألحد
وتبعد عن اجلماعة بأكثر من خمسة عشر كيلومتر.
•عدم تكوين الضمان اخلاص بوكيل املداخيل
مت إصدار قرار رقم  195القاضي بإحداث وكالة املداخيل باجلماعة القروية سيدي عابد من طرف عامل إقليم اجلديدة بتاريخ
 2009/06/22وذلك تعويضا للقرار رقم  179الصادر بتاريخ .2008/07/10
وكذلك مت إصدار القرار رقم  181بتاريخ  2008/06/05بتعيني السيد (ع .ب ).وكيال للمداخيل ابتداء من  2008/06/27على
أساس أن يضع وكيل املداخيل ضمانة بقيمة  1.000,00درهم حسب الفصل الثاني من القرار الذي عهد إلى رئيس
مجلس جماعة سيدي عابد وكذا القابض اجلماعي بتنفيذه حسب الفصل الرابع منه.
لكن تبني أن وكيل املداخيل لم يقم بتكوين هذه الضمانة ،وكذلك لم يتخذ رئيس مجلس جماعة سيدي عابد وكذا
القابض اجلماعي أي إجراء في هذا الصدد.
•مداخيل كراء املنازل اجلماعية
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عابد على أربعة منازل جماعية يكتريها موظفون جماعيون .ولوحظ في شأن كراء هذه
املنازل ضعف سومتها الكرائية عدم مراجعتها وتقاعس املدينني عن أداء ما بذمتهم للجماعة .كما يشار إلى أن هؤالء
املدينني هم موظفون جماعيون بنفس اجلماعة ،وعلى مصالح األخيرة العمل على فسخ عقود الكراء معهم لثبوت
متاطلهم عن األداء وإعادة كرائها من جديد عن طريق سمسرة عمومية خصوصا أن سوماتها الكرائية هزيلة.
•مداخيل كراء الدكاكني اجلماعية
تتوفر اجلماعة القروية سيدي عابد على تسعة وأربعني دكانا ،تستغل منها اجلماعة أربعة دكاكني كمخزن جماعي في
حني مت تخصيص دكانني كمقر موسمي للدرك امللكي في فترة العطلة الصيفية ،فيما مت كراء الدكاكني املتبقية .وتبني
من خالل فحص وضعية هذه الدكاكني املالحظات التالية:
— —ضعف السومة الكرائية لهذه الدكاكني التي ال تتجاوز  125,00درهم؛
— —عدم مراجعة السومات الكرائية لهذه الدكاكني كل ثالث سنوات؛
— —تراكم الذيون على بعض احملالت التجارية ،وعدم قيام اجلماعة باتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املكترين
املتماطلني عن األداء مبا في ذلك املستشارين اجلماعيني السيد (م .س ).الذي بذمته  19.375,00درهم والسيد
(م.أ ).الذي بذمته  53,300.00درهم؛
— —تقادم بعض الذيون حيث جتاوزت ستني شهرا.
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•الرسم على استخراج مواد املقالع
يوجد بتراب اجلماعة القروية سيدي عابد مقلع واحد تستغله شركة ( .)P. Bوقد لوحظ بشأن استغالله املقلع عدم
مراقبة اجلماعة للتصريحات الربع سنوية التي تتقدم بها الشركة املستغلة للمقلع وال سيما تصريحها بعطالة املقلع
من  2010/01/01إلى .2011/03/17
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على تطبيق مقتضيات قرار تعيني وكيل املداخيل فيما يخص تكوين الضمان ويوصي باإلسراع في
ذلك؛
— —اتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل الذيون اجلماعية املتعلقة بكراء الدكاكني واملنازل اجلماعية ،ويوصي
مبراجعة السومة الكرائية لهذه احملالت طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

سادسا  -التعمير
•احملطة السياحية «سيدي عابد»
قامت اجلماعة القروية بتاريخ  10أبريل  2009بالترخيص بإحداث احملطة السياحية سيدي عابد املدرجة في إطار مخطط
بالدي على مساحة  39هكتار و 78آر و 96سنتيار (أي  397.896متر مربع) ،ويقع جزء من هذا املشروع داخل املركز احملدد للجماعة
القروية سيدي عابد واملنطقة احمليطة به مبساحة قدرها  97.486متر مربع لفائدة شركة تهيئة وتنمية سيدي عابد.
•منح الرخصة بالتجزئة رغم عدم إثبات ملكية األرض
خالفا ملقتضيات املادة اخلامسة من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم
العقارات والتي تنص على أنه« :ال يقبل طلب التجزئة املنصوص عليه في املادة  4أعاله إذا كانت األرض املراد جتزئتها
ليست محفظة وال بصدد التحفيظ ،وال يكون الطلب مقبوال إذا تعلق األمر بصدد التحفيظ إال إذا كان األجل احملدد
لتقدمي التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقدمي أي تعرض على حتفيظ العقار املراد جتزئته ،»)...( .فقد مت منح ترخيص
بإحداث جتزئة «س.ع» بتاريخ  10أبريل  2009دون أن تدلي شركة «ت.ت.س.ع» التي حصلت على هذا الترخيص بأية وثيقة
تثبت ملكيتها لألرض املراد جتزئتها.
•الترخيص بالبناء مبنطقة خضراء حسب تصميم التهيئة للجماعة القروية سيدي عابد
مت الترخيص بإحداث التجزئة في املنطقة  V6الواقعة بني الطريق اجلهوية رقم  301واحمليط األطلسي رغم كونها ،حسب
تصميم التهيئة ،منطقة خضراء غابوية مبساحة  2,227هكتارا .وسيقام في هذه املنطقة حسب معطيات املشروع
املقدم منطقة التخييم املذكورة أعاله مبساحة  20,000متر مربع وجزء من املنطقة العقارية للسكن من فئة سفلي
وطابقني على  2,227متر مربع املتبقية.
وبذلك فقد مت منح اإلذن بإحداث هذه التجزئة خالفا للمادة السادسة من القانون رقم  25.90املتعلق بالتجزئات العقارية
واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تنص على أنه« :يسلم اإلذن في القيام بالتجزئات إذا كانت التجزئة املراد
إحداثها تتوافر فيها الشروط املقررة في األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ،خصوصا األحكام التي
تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.»)...( .
•اإلذن بإحداث التجزئة رغم عدم تنصيص املشروع على إحداث بعض التجهيزات اجلماعية
بالرغم من أن املشروع ميتد على مساحة  39هكتار و 78آر و 96سنتيار (أي  397.896متر مربع) على طول  4كلم امتدادا
على شاطئ سيدي عابد وعرض متوسط يبلغ  100متر فإنه لوحظ أن املشروع ال يحتوي على بعض التجهيزات اجلماعية
كمسجد ومدرسة ومستوصف بالرغم من أن املشروع يتضمن مناطق عقارية للسكن ومنطقة للسكن السياحي
األفقي ومنطقة للسكن السياحي العمودي ،وهوما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  18من القانون رقم 25.90
املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تنص على أنه« :ال يجوز اإلذن في إحداث جتزئات
عقارية إال إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي .)...( :املساحات اخملصصة للتجهيزات اجلماعية واملنشآت ذات املصلحة
العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة من مركز جتاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة
للنشاطات الرياضية (.»)...
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(نص مقتضب)
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أوال  -احملور املتعلق باملراقبة الداخلية
•عدم مسك محاسبة املوارد والقيم والسندات
نؤكد بأن اجلماعة ينقصها التكوين والتأطير في مجال احملاسبة العمومية ،وكل اجملهودات التي يبدلها املوظفون تبقى
متوسطة وال ترقى إلى مستوى املهنية املطلوبة  ،وستعمل اجلماعة مستقبال على معاجلة هذا النقص وذلك بتنسيق
مع السلطات اإلقليمية اخملتصة.
•عدم إرسال سجل احملتويات للمصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية
بالرجوع إلى مقتضيات املرسوم  2 -58 - 1341الصادر في  1959 /2/ 4وكذلك الدورية الوزارية رقم  0218بتاريخ 1993/ 4/ 10
أدركنا أن إرسال هذا السجل إلى سلطة الوصاية للمصادقة يعتبر واجبا قانونيا  ،ومن مت فإننا سنتقيد مستقبال على
التطبيق السليم لهذه املقتضيات القانونية.
•عدم مسك بعض الدفاتر والسجالت املنصوص عليها في املرسوم  2 -09- 441الصادر في  3يناير 2010
املتعلق بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
كما سبق اإلشارة إلى ذلك سابقا ،فإن اجلماعة تفتقد إلى التكوين والتأطير في مجال احملاسبة العمومية ،والسجالت
الواجب مسكها بالنسبة ملصلحة احلسابات  ،ومن مت فإننا سنعمل مستقبال على التنفيذ السليم للمقتضيات
القانونية اجلاري بها العمل بهذا اخلصوص .
•عدم توفير اإلمكانيات اللوجستيكية لتتبع األشغال ا ملتعلقة بسندات الطلب والصفقات العمومية
وتتبع تنفيذ رخص البناء والوقوف على مخالفات التعمير
إن اجلماعة ستعمل على توفير سيارة مصلحة توضع رهن إشارة املوظفني املكلفني بتتبع األشغال املتعلقة بسندات
الطلب والصفقات العمومية وذلك من أجل السهر على توفير الظروف املناسبة للعمل وإلجناز األشغال وفق الشروط
التي يتطلبها القانون.

ثانيا  :احملور املتعلق بتدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
•الوضع رهن اإلشارة
نظرا لكون الوضعية القانونية للموظفني املوضوعني رهن اإلشارة قد مت تنظيمها مبوجب القانون رقم  50 - 05املؤرخ في
 19ماي  ،2011فإن اجلماعة ستتقيد مستقبال بالتنفيذ السليم للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل في هذا اإلطار.
•التعويض عن األعمال الشاقة واملوسخة
لقد تبني بعد مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات بأن صرف التعويضات عن األعمال الشاقة واملوسخة لبعض الفئات
من املوظفني ال يتفق مع املقتضيات الواردة في املنشور الوزاري عدد  38بتاريخ  ، 2008 /03/ 25لذلك نؤكد بأننا سنسهر
مستقبال على إنهاء هذه اخملالفة والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية اجلاري بها العمل في هذا اإلطار.
•التعويض عن األشغال اإلضافية
لقد تبني بعد مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات بأن صرف التعويضات عن األشغال اإلضافية غير سليمة وال تتفق وروح
القانون اجلاري به العمل ،لذلك فإن اجلماعة ستسهر على إنهاء هذه اخملالفة والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية
اجلاري بها العمل في هذا اإلطار.
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•عدم وجود معايير واضحة لتوظيف املوظفني العرضيني
لقد دأبت اجلماعة على اختيار األعوان العرضني دون مسطرة واضحة ومدققة جلهلها إلى حدود الساعة باملعايير
والشروط املطلوبة في ذلك وستقوم اجلماعة بالبحث عن املساطر القانونية اجلاري بها العمل في ما يتعلق بهذا النوع
من التوظيفات .
•التعويض عن تنقالت املستشارين داخل اململكة
لقد دأبت اجلماعة على صرف التعويضات عن تنقالت األعضاء واملستشارين ممن يتطوعون ألداء املهام املرتبطة بتسيير
الشأن احمللي  ،ففي واقع األمر فإن التنقالت ال تقتصر على الرئيس ونوابه بل هناك رؤساء اللجان وبعض املستشارين
كذلك الذين يجد فيهم اجمللس سندا قويا في أداء بعض األعمال التي تنعكس ايجابيا على سير اجمللس  ،ومن مت بات
تعويض كل هؤالء األعضاء واملستشارين اعترافا من اجمللس باجملهودات التي يقومون بها من أجل تشجيعهم على مزيد
من العمل واجلهد.
وستحرص اجلماعة مستقبال بإنهاء جميع اخملالفات املسجلة والتطبيق السليم للقوان اجلاري بها العمل .

ثالثا  -احملور املتعلق باإلعانات املقدمة للجمعيات
إن اجلماعة تتقيد بقواعد الشفافية واملساواة أثناء تقدمي اإلعانات للجمعيات حيث يتم إخبار جميع اجلمعيات العاملة
بدائرة نفوذ اجلماعة  ،وذلك عن طريق إعالنات وغيرها من وسائل اإلخبار ويتم مطالبة اجلمعيات باإلدالء بالوثائق الضرورية
املدعمة لطلبها لكن يغيب عنها مطالبة هذه اجلمعيات بتقدمي احلسابات وكذلك إبرام اتفاقيات بني اجلماعة واجلمعيات
املستفيدة من الدعم مببالغ كبيرة  ،وهواألمر الذي سنعمل على تفعيله مستقبال .

رابعا  -احملور املتعلق بتنفيذ بعض النفقات
•عدم استعمال إحدى القاعات الدراسية التي قامت اجلماعة ببنائها
لقد قامت اجلماعة ببناء حجرة مدرسية بدوار الكرينات الذي ال توجد به أية وحدة مدرسية  ،حيث يدخل ذلك في إطار
تقريب املدرسة من التالميذ ومحاربة الهذر املدرسي  ،إال أنه مع األسف فرغم استكمال البناء في شهر ابريل  2010فقد
لوحظ عدم استعمالها إلى يومنا هذا .
وللجواب على هذه املالحظة يجدر بنا أن نؤكد بأن اجلماعة سبق أن اتخذت جميع اخلطوات واإلجراءات املتعلقة ببرمجة
هذا املشروع ومنها ربط االتصال بالنيابة اإلقليمية للتعليم التي أكدت لنا احلاجة إلى هذا املشروع حسب املشار إليه
مبوافقتها الكتابة .
إال أن واقع احلال والذي تتحكم فيه عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية حال دون حتقيق األهذاف املنشودة
فالعدد املطلوب للتالميذ واملقرر على إثره افتتاح هذه الوحدة املدرسية وتوفير التأطير والتجهيزات الالزمة لم يتم بلوغه
 .وإننا نتطلع إلى بلوغ العدد املقرر للتالميذ في السنوات القليلة القادمة ليتم استعمال هذه احلجرة املدرسية في
الغرض الذي من أجله مت إحداثها.
•التنصيص على نوع معني من املقتنيات
سوف تلتزم اجلماعة مستقبال في ما يخص هذه املقتنيات التي تتم بواسطة مسطرة سندات الطلب على التقيد
باملقتضيات القانونية املنصوص عليها في املرسوم  2 -06 - 388الصادر في  5فبراير  2007املتعلق بشروط إبرام صفقات
الدولة والتي تنص على أن املواصفات التقنية يجب أن ال تشير إلى أية عالمة جتارية أوغيرها.
•تسلم حواسيب مبواصفات مختلفة عن املواصفات املطلوبة
حقيقة فإن ضعف التأطير في اجملال املعلوماتي هوالسبب في عدم االنتباه إلى املواصفات التقنية املطلوبة بالنسبة
لهذا النوع من املقتنيات ،وعليه فإن اجلماعة ستأخذ كامل انتباهها مستقبال للتأكد من كون مشترياتها من العتاد
املعلوماتي مطابقة متاما للمواصفات املطلوبة .
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•محاضر الورش
لقد مت تنبيه تقنيي اجلماعة املكلفني بالصفقات وسندات الطلب إلى ضرورة التقيد باملالحظات التي وردت في تقرير
اجمللس اجلهوي للحسابات بخصوص إعداد محاضر الورش.
•تعثر تنفيذ الصفقة 01/2010
بالفعل إن الصفقة رقم  01/2010عرفت بعض املشاكل واملعوقات التي لم تكن في احلسبأن أدت إلى تعثر تنفيذها
بالشكل املطلوب واملرغوب فيه من طرف اجمللس ،وهذه املشاكل تتلخص في ما يلي :
•طول املدة التي تطلبها إعداد اتفاقية شراكة واملصادقة عليها بني جماعة سيدي عابد وجماعة أوالد عيسى
بخصوص إجناز املسلك الرابط بني دوار أوالد حمودة والطيايبة هذا األخير الذي أصبح مبوجب التقسيم اإلداري
اجلديد تابعا جلماعة أوالد عيسى وقد مت برمجته أنذاك خالل الوالية االنتخابية السابقة من طرف مجلس
جماعة سيدي عابد .
•اعتراض ساكنة احد الدواوير املعنية بهذه الصفقة على إجناز مسلك بدوار الدحامنة تقدر مسافته بنحو400
متر تقريبا لعدم رغبتهم في هذا املشروع الذي سيضطرهم إلى التنازل على بعض األمتار من أجل توسيع
عرض الطرق املعنية باملشروع واستحالة اجمللس في إقناع الساكنة في سحب تعرضهم واملساعدة في إجناح
هذا املشروع .
كل هذه العوامل والتي كانت خارج إرادة اجمللس أثناء عملية برمجة املشروع أدت إلى توقف عملية تنفيذ الصفقة من
طرف املقاولة املعنية التي أصبحت ترى بأن رجوعها إلى إمتام األشغال املتبقية عدمي الفائدة.
إال أن اجلماعة الزالت متمسكة بإمتام األشغال وماضية في دراسة السبل الكفيلة لبلوغ ذلك.

خامسا  -احملور املتعلق باملداخيل اجلماعية
•عدم استغالل مؤهالت اجلماعة لتطوير مداخيلها الذاتية
لقد ظلت اجلماعة القروية سيدي عابد منذ إحداثها تعمل كل ما في وسعها من أجل تنمية مواردها الذاتية حيث
قامت بالعديد من املبادرات تستهدف تطوير املداخيل الذاتية للجماعة لكن مع األسف هذه املبادرات بقيت دون املستوى
املطلوب  ،وستستمر اجلماعة في سعيها من أجل تنمية مداخلها الذاتية في املستقبل القريب .
•عدم تكوين الضمان اخلاص بشسيع املداخيل
إن اجلماعة لم تكن تعلم بإلزامية تكوين الضمان اخلاص بشسيع املداخيل  ،وان اجلماعة ستعمل بتنسيق مع القابض
اجلماعي والسلطة اإلقليمية اخملتصة من أجل تسوية الوضعية املتعلق بهذه املالحظة .
•مداخيل كراء املنازل اجلماعية
ستعمل اجلماعة على تطبيق الزيادة في السومة الكرائية لهذه املساكن حسبما تقضي به القوانني اجلاري بها العمل.
وبالنسبة للديون املستحقة فستتم مطالبة املكترين بأداء ما بذمتهم  ،وتسوية وضعيتهم املالية في اقرب اآلجال .
•مداخيل كراء الدكاكني اجلماعية
لقد لوحظ بالنسبة لهذه املالحظة ضعف السومة الكرائية للدكاكني اجلماعية وتراكم الذيون على أصحابها .
فبالنسبة للنقطة املتعلقة بتراكم الذيون فإن اجلماعة باشرت بخصوصها املسطرة اإلدارية املتضمنة ملكاتبة هؤالء
املدينني من أجل تسوية وضعيتهم املالية  ،وان هذه املسطرة مت االنتهاء منها  ،واجلماعة بصدد مباشرة املسطرة القضائية
إلجبار املتقاعسني على أداء ما بذمتهم.
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• الرسم على استخراج املواد من املقالع
لقد لوحظ بأن اجلماعة ال تقوم مبراقبة التصريحات الربع سنوية وكذلك قلة الكميات املصرح بها من طرف الشركة
املستغلة ،وفي هذا اإلطار فإن اجلماعة سوف تبدل مجهوداتها بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والنقل من أجل دراسة
السبل الكفيلة بإحكام املراقبة وجعلها مطابقة للواقع .

سادسا  -احملور املتعلق بالتعمير
— —احملطة السياحية سيدي عابد
•منح الرخصة بالتجزئة رغم عدم إثبات ملكية األرض
إن ملكية األرض املراد إقامة املشروع السياحي فوقها تعود إلى إدارة املياه والغابات  ،وهذه القطعة األرضية ال زالت في
طور التحفيظ  ،وأنه تعذر على الشركة املعنية بأجناز األشغال عليها تسلم الرسم العقاري نظرا للمشاكل الناجمة
عن تعرضات بعض األشخاص الذين يدعون ملكية أراضي بنفس القطعة األرضية وان امللفات املتعلقة بهذه التعرضات
الزالت معروضة على أنظار احملاكم اخملتصة.
ونظرا لكون املساطر القضائية تتطلب حيزا كبيرا من الوقت  ،والشركة قبلت الشروع في التجهيز بالرغم أنها سوف
تستثمر مبالغ مالية طائلة في غياب رسم عقاري يؤمن مصاريفها االستثمارية  ،فإن اجلماعة لم جتد مانعا في املساعدة
في التعجيل بإخراج هذا املشروع إلى حيز الوجود والذي تعلق عليه الساكنة واجلماعة آمالهما في التنمية احمللية
للمنطقة .
()...
•اإلذن بإحداث التجزئة رغم عدم التنصيص على إحداث بعض التجهيزات اجلماعية
إن مجموع الترخيصات التي سمحت بها اجلماعة في ما يخص إحداث مشروع احملطة السياحية « س.ع» كانت مطابقة
للتصاميم املصادق عليها من طرف اجلهات املعنية  ،فاملشروع السياحي هومشروع وطني جاء بناء على اتفاقية شراكة
بني جميع الوزارات املعنية وبالتالي فجميع الترخيصات متت بعد أخذ رأيها في املوضوع مبا في ذلك الوكالة احلضرية وهي
اجلهة الوصية األولى املوكول إليها ضمان احترام التصاميم والقوانني اجلاري بها العمل سواء تعلق األمر باحترام تصميم
التهيئة أوإجناز التجهيزات اجلماعية .
()...
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اجلماعة القروية السوالم الطريفية

)إقليم برشيد(

أحدثت اجلماعة القروية للسوالم الطريفية على إثر التقسيم االنتخابي لسنة  ،2009وتقع باجلانب الغربي إلقليم
برشيد وتبلغ مساحتها  160كلم مربع وتقدر ساكنتها ب  21.839نسمة حسب إحصاء  .2004يتألف اجمللس اجلماعي
للسوالم الطريفية من خمسة وعشرين عضوا كما يبلغ عدد املوظفني العاملني بها خمسة وعشرين. .

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  -حتصيل املداخيل
1 .1عدم سلوك مسطرة فرض الرسم على محالت بيع املشروبات بصورة تلقائية على الرغم من عدم
إيداع اإلقرارات السنوية اإلجبارية
تبني من خالل الوثائق املدلى بها من طرف وكيل املداخيل أن مجموعة من مستغلي محالت بيع املشروبات لم يقوموا
بإيداع اإلقرارات السنوية املتعلق بهذا الرسم منذ سنة  2010لوكالة املداخيل التابعة جلماعة السوالم الطريفية ،كما
تقتضي ذلك املادة  67من القانون  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .بالرغم من ذلك ،فإن وكيل املداخيل لم يقم
باإلجراءات املتوجبة لتحصيل املبالغ املستحقة لفائدة اجلماعة من قبيل الفرض التلقائي للضريبة املنصوص عليه في
املادة  158من القانون  47-06سالف الذكر.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بالعمل على حتصيل املبالغ املستحقة وفرض الرسم بصورة تلقائية
في حالة عدم اإلدالء باإلقرار وذلك قبل أن يطال هذه الذيون أمد التقادم.

2 .2غياب إحصاء محالت بيع املشروبات
لوحظ على إثر مقارنة اإلحصاءات املتوفرة لدى وكيل املداخيل مع نتائج املعاينة امليدانية حملالت بيع املشروبات املتواجدة
بتراب اجلماعة واملنجزة مبناسبة القيام مبراقبة التسيير من لدن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات في أبريل  ،2013أن
اجلماعة ال تقوم بإحصاء دوري لتلك احملالت بهدف حتيني املعطيات املتوفرة لديها.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يدعواجلماعة بالقيام بإحصاءات دورية حملالت بيع املشروبات املتواجدة في
دائرة نفوذها من جهة للوقوف على املرخص لها من غيرها ,وحتديد امللزمني بالرسم على بيع املشروبات من جهة
أخرى.

 3 .3قصور في اتخاذ التدابير لتحصيل منتوج كراء احملالت التجارية وحتيني سومتها الكرائية
تكتري اجلماعة القروية السوالم الطريفية خمس محالت جتارية من بني مجموع األمالك اخلاصة التابعة لها .وقد لوحظ
بخصوص هذه احملالت ،أنه وبالرغم من عدم أداء مجموعة من مستغلي هذه احملالت لواجباتهم الكرائية منذ سنة ،2011
لم يقم وكيل املداخيل بأي إجراء من أجل حتصيل هذه الواجبات والتي بلغت ما مجموعه  45.602,00درهم إلى حدود 31
مارس .2013
كما لوحظ عدم حتيني السومة الكرائية اخلاصة بأربعة محالت والتي يتراوح مبلغها ما بني  605,00و 1.331,00درهم
بالرغم طول املدة الزمنية التي تفصلها عن تاريخ إبرام العقود شأنها والتي تعود بالنسبة لبعضها إلى سنة .1983
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يدعواجلماعة التخاذ اإلجراءات القانونية لتحيني السومة الكرائية لتلك
احملالت
404

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

4 .4قصور في اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل منتوج كراء الدور السكنية ومواجهة حاالت عدم أداء
واجبات الكراء
تكتري جماعة السوالم الطريفية على  12محال معدا للسكن .وفي هذا الشأن ،الحظ اجمللس اجلهوي للحسابات أن
املصالح اجلماعية اخملتصة ال تقوم باإلجراءات الضرورية من أجل حتصيل الواجبات الكرائية في حق املكترين اخلواص ،حيث
بلغ مجموع األكرية غير املؤداة إلى غاية  31مارس  2013ما مجموعه  66.081,50درهم .كذلك،وبالرجوع إلى نسخ من
عقود الكراء املتعلقة بهذه احملالت ،تبني أنها ال تتضمن أي إشارة إلى اإلجراءات القانونية التي ستتخذها اجلماعة اجتاه
املكترين في حالة تخلفهم عن أداء ما بذمتهم.
كما جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة قامت بتوجيه أوامر بالتحصيل إلى السيد قابض برشيد املتعلقة بأربعة مكترين خالل
فترة سريان مهمة مراقبة التسيير باجلماعة.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بسلوك جميع السبل القانونية املتاحة لتحصيل باقي املبالغ
املستحقة.

5 .5عدم حتصيل منتوج كراء مقر إداري ودور سكنية لفائدة مصالح تابعة للدولة
قامت جماعة السوالم الطريفية (اجلماعة األم) ببناء مقر إداري باإلضافة إلى سبع دور سكنية مببلغ  1.500.000,00درهم
سنة  ,1983والتي اكترتها لفائدة الدرك امللكي احمللي مقابل سومة كرائية شهرية مببلغ  7.500,00درهم حددت بناء على
محضر عدد  22/1984بتاريخ  29ماي  1984من طرف جلنة التقييم .وقد وضعت اجلماعة الدور السكنية واملقر اإلداري رهن
إشارة الدرك امللكي ابتداء من فاحت مارس  1983غير أنه لوحظ في مقابل ذلك ،عدم حتصيل الواجبات الكرائية اخلاصة
بها انطالقا من ذلك التاريخ .وقد لوحظ عالوة على ذلك،أن اجلماعة ال تتوفر على عقد كراء كتابي يحدد التزامات كل
طرف فيما يتعلق استغالل الدور املذكورة واملقر اإلداري من طرف الدرك امللكي ،الشيء الذي قد يبرر العجز املسجل في
حتصيل الواجبات الكرائية في غياب هذا السند القانوني  .وقد قدر املبلغ املستحق لفائدة اجلماعة اعتماذا على السومة
الكرائية التي حددتها جلنة التقييم في ما مجموعه  2.760.000,00درهم إلى غاية  30أبريل .2013
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يدعواجلماعة إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها القانونية
وباستخالص مستحقات كراء الدور السكنية واملقر اإلداري لفائدة الدرك امللكي .

ثانيا  -تنفيذ النفقات
1 .1اإلشهاد على إجناز اخلدمة من طرف رئيس اجمللس اجلماعي
قام رئيس اجمللس اجلماعي بالتأشير على إجناز اخلدمة ظهر الفاتورات في غياب تأشير رئيس املصلحة املعني بتلك النفقة،
مما يتعارض مع مقتضيات املادة  53من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات احمللية ومجموعاتها ,والتي تنص على أن “رئيس املصلحة اخملتصة هوالشخص املؤهل ليتسلم األشغال
أوالتوريدات أواخلدمات وليشهد على تنفيذ اخلدمة قبل اإلشهاد من طرف اآلمر بالصرف” .ويتعلق األمر بعدة مشتريات
مت اقتناؤها ما بني  19و 30دجنبر  2010مببلغ إجمالي قدره  856,52 432درهم
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة االمتثال لضوابط الرقابة الداخلية السليمة والضوابط
القانونية املنظمة لعملية اإلشهاد على إجناز اخلدمة.

2 .2عدم مسك محاسبة املواد
ال تقوم اجلماعة مبسك محاسبة املواد تطبيقا ملقتضيات املادتني  56و 58من املرسوم رقم  330-66وتطبيقا كذلك
ملقتضيات املادتني  111و 112من املرسوم  2-09-441الصادر في  03يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات
احمللية ومجموعاتها من أجل تسجيل وكذا تتبع توريدات اجلماعة.
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وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي بالعمل على مسك محاسبة املواد طبقا ملقتضيات
املادتني  111و 112من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  1431املوافق ل( 03يناير  )2010بسن النظام العام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

3 .3صرف مبالغ مقابل أشغال لم يثبت إجنازها من خالل املعاينة امليدانية
يتعلق األمر باحلوالة رقم  55بتاريخ  10أبريل  2012حيث اقتنت اجلماعة ثالثني ( )30شجرة من النوع "Washingtonia
 "robustaمببلغ أحادي يقدر ب  1620.00درهم أي ما مجموعه  48.600.00درهم .باإلضافة إلى احلوالة رقم  254بتاريخ 29
أغسطس  2011املتعلقة مبائة وسبعة عشر( )117شجرة مقتناة من نفس النوع وبنفس الثمن أي مببلغ إجمالي قدره
 189.540.00درهم.
غير أن املعاينة امليدانية لألمكنة التي خصصت لغرس هاته األشجار أبأنت عن وجود  77شجرة فقط من أصل  147أي
بفارق  70شجرة تقدر قيمتها ب  113.400,00درهم.
كذلك ،قامت اجلماعة بأداء مجموعة من النفقات املتعلقة بإصالح ( )Tableau et armoire principalاخلزانة الكهربائية
الرئيسية باإلضافة إلى أشغال صيانة شبكة اجلهد املنخفض ( )BTمبقر اجلماعة ,مببلغ إجمالي قدره  19 980,00درهم
غير أن املعاينة التي متت مبعية املسؤول الذي قام باإلشهاد على صحة إجناز اخلدمة واملوظف املكلف بتتبع وإصالح
الكهرباء باجلماعة أثبتت عدم وجود بعض من هذه األجهزة والتي تقدر قيمتها ب  13.700,00درهم.

4 .4منح التعويض عن الساعات اإلضافية ملوظفني موضوعني رهن إشارة إدارات عمومية أخرى
قامت اجلماعة مبنح تعويض عن االشغال اإلضافية ملوظفني موضوعني رهن إشارة إدارات عمومية برسم سنوات
 2010و 2011و .2012ويتعلق األمر بأربعة موظفني صرفت لفائدتهم على التوالي مبالغ قدرها  4480درهم عن سنة
 2010و 4000درهم عن سنة  2011و 4000درهم أخرى عن سنة  2012أي ما مجموعه  12480درهم.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي باتخاذ التدابير الكفيلة بالتأكد من صحة العمل املنجز قبل
إصدار احلواالت املتعلقة بأداء النفقات.

5 .5اللجوء إلى سندات الطلب للتسوية
ثبت من خالل التحريات مبقر اجلماعة بأن هذه األخيرة تقوم بصفة متكررة باستالم بعض املعدات واملقتنيات وبعد ذلك
تقوم بإصدار سندات لتسوية الوضعية املتعلقة بها ،مما يشكل خرقا ملبدإ املنافسة ولقواعد االلتزام بالنفقة ويعرض
اجلماعة خلطر جتاوز االعتماذات  .ويتعلق األمر باحلوالتني رقم  214و 213عن السنة املالية  2012واحلوالتني رقم  402و395
عن السنة املالية  2011واحلوالتني رقم  384و 392عن سنة  2010مببلغ إجمالي قدره  169.678,00درهم.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يوصي باحترام قواعد االلتزام بالنفقات العمومية كما تنص عليها
القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل

6 .6عدم تتبع الدعم املقدم للجمعيات
بلغ مبلغ اإلعانات املقدمة للجمعيات ما بني  2009و 2012ما قدره  880 000,00درهم موزعة على  5جمعيات .في هذا
اإلطار ،لوحظ أن اجلماعة ال تقوم بتتبع كيفية صرف اإلعانات التي تقدمها للجمعيات املستفيدة مما يخالف مقتضيات
الفصل  32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  15نونبر  1958املتعلق بحق تأسيس اجلمعيات
كما مت تعديله وتتميمه.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باحلرص على تتبع أوجه صرف اإلعانات املمنوحة مبا يضمن التأكد من
استخدامها وفق األهذاف املتوخاة.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للسوالم الطريفية
(نص مقتضب)
()...

أوال :حتصيل املداخيل
1 .1عدم سلوك مسطرة فرض الرسم على محالت بيع املشروبات بصورة تلقائية على الرغم من عدم
إيداع اإلقرارات السنوية اإلجبارية
إن مصلحة املداخيل باجلماعة قامت بتوزيع اإلقرارات على مستغلي محالت بيع املشروبات كما قامت مبراسلتهم
لتسوية وضعيتهم جتاه اجلماعة ومن مت أصبح حتصيل املبالغ املستحقة لفائدة اجلماعة عن طريق الفرض التلقائي
للضريبة أمرا ضروريا الشيء الذي تعمل عليه اجلماعة اآلن طبقا للقانون.

2 .2غياب إحصاء محالت بيع املشروبات
تقوم املصالح اجلماعية في بحر كل سنة بعملية اإلحصاء مبحالت بيع املشروبات وذلك بصفة منتظمة والتي تتوفر
على رخصة االستغالل إال أن هناك بعض املستغلني يفتحون محالتهم بدون تراخيص االستغالل من اجلماعة وستعمل
املصالح اجلماعية سواء التقنية أواملالية على حتديد امللزمني بهذا النوع من االستغالل حتى يتسنى إحصاء جميع احملالت
املرخصة والغير املرخصة حيت ستقوم املصالح اجلماعية بإحصاء جلميع محالت بيع املشروبات بتراب اجلماعة بهدف
حتيني املعطيات املتعلقة بها .

3 .3قصور في اتخاذ التدابير لتحصيل منتوج كراء احملالت التجارية وحتبني سومتها الكرائية
لقد مت حتصيل جميع منتوج كراء احملالت التجارية  ،كما ستعمل اجلماعة على حتبني السومة الكرائية للمحالت التجارية
طبقا للقانون اجلاري به العمل في هذا الشأن بعد تداول اجمللس اجلماعي بهذا الشأن في اقرب دورة.

4 .4قصور في اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل منتوج كراء الدور السكنية ومواجهة حاالت عدم أداء
واجبات الكراء
لتسوية الوضعية اخلاصة بالباقي استخالصه للدور السكنية التابعة للجماعة فقد مت مكاتبة مستغليها لألداء كل
املتأخرات املترتبة عن هذه السنة والسنوات السابقة وقد سبق للجماعة أن قامت بتوجيه أوامر بالدخل إلى السيد
قابض برشيد تخص بعض املستغلني املتقاعسني عن األداء أما فيما يخص املالحظة املتعلقة بتحيني عقود الكراء
سواء املتعلقة باحملالت التجارية والدور السكنية فإن اجلماعة ستعمل على حتيينها مع وضع دفتر حتمالت حتدد الشروط
العامة للعالقة بني املكتري واجلماعة بعد تداول اجمللس اجلماعي بهذا الشأن في اقرب دورة،كما أن اجلماعة قامت بتوجيه
أوامر بالتحصيل إلى السيد القابض احمللي ببرشيد بتاريخ  ، 01-04-2013كما عملت اجلماعة على تقليص متأخرات
األداء اخلاص مبنتوج الدور السكنية  ،فيما ستعمل اجلماعة على إحالة ملف املتقاعسني عن األداء حملامي اجلماعة ملباشرة
املسطرة القانونية في هذا الباب.

5 .5عدم حتصيل منتوج كراء مقر إداري ودور سكنية لفائدة مصالح تابعة للدولة
ان الدور السكنية واملقر اإلداري للدرك امللكي آلت جلماعة السوالم الطريفية منذ التقسيم اإلداري األخير لسنة 2009
وبالتالي فعدم تأدية مصالح الدرك امللكي للواجبات املفروضة على استغالل الدور السكنية وإدارة الدرك امللكي والتي
تكفلت اجلماعة بتمويل أشغال بنائها وشرعت املصالح املذكورة باستغالل هذه املرافق بدءا من شهر مارس  1983بدون
أن تعمد إلى تأدية املستحقات إلى يومنا هذا باملبلغ الشهري قدره  7500.00درهم بالرغم من التذكيرات املتعددة في
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شأن هذه العملية التي طاملا عرفت تأخرا كبيرا والتي أصبحت تشكل عائقا ماليا في وجه تسيير مالي عادي ومنتظم
مبالية اجلماعة وبناء عليه فقد سبق للجماعة أن راسلت في هذا املوضوع السلطة الوصية على مستوى عمالة
سطات سابقا أوبعد إحداث عمالة برشيد الحقا وذلك في إطار احلمالت التي يتم اعتمادها محليا الستخالص الرسوم
والضرائب املستحقة لفائدة اجلماعة وذلك بناء على إرسالياتي عدد 235/2012وعدد  ، 230/2013كما اتخذ اجمللس في
هذا اإلطار خالل دورته العادية لشهر ابريل لسنة  2013مقررا يقضي مبراسلة السلطات اإلقليمية وإحالة هذا امللف على
محامي اجلماعة ملباشرة رفع دعوى قضائية في مواجهة الدرك امللكي .

ثانيا :تنفيذ النفقات
1 .1اإلشهاد على إجناز اخلدمة من طرف رئيس اجمللس اجلماعي
لقد مت التأشير على إجناز اخلدمة من طرف اآلمر بالصرف ببعض احلواالت وليس كل احلواالت املشار إليها باجلدول وان
هذا التأشير جاء تطبيقا ملقتضيات املادة  53من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  03يناير  2010بسن نظام احملاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها التي تقول :وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص ،يتولى اآلمر بالصرف
اخملتص مباشرة وحتت مسؤوليته ،القيام بالتصفية واإلشهاد على تنفيذ اخلدمة،أما وان اجلماعة عملت على تعيني رئيس
مصلحة فإنه سيتولى هذه املهمة.

2 .2عدم مسك محاسبة املواد
إن اجلماعة تتوفر على سجل جردوتتبع توريدات اخلاصة باجلماعة _  _REGISTRE D’INVENTAIREكما عملت اجلماعة
على تكليف موظف لإلشراف على اخملزن اجلماعي لتتبع جميع توريدا ت ومقتنيات اجلماعة وإعداد سجل خاص بها.

3 .3صرف مبالغ مقابل أشغال لم يتم اجنازها من خالل املعاينة امليدانية
يتعلق األمر ب:
— —النفقة اخلاصة بتوريد أشجار النخيل:لقد مت زرع  147نخلة كلها بالطريق اجلهوية رقم  320إلى أن بعض أشجار
النخيل التي يبست مت إيداعها مبقر قيادة السوالم الطريفية .
— —النفقة اخلاصة بإصالح  tableau et armoire principal de la communeباإلضافة إلى أشغال صيانة شبكةBT
باجلماعة فقد مت ربط االتصال بالعون الذي كان مكلفا باألشغال اخلارجية باجلماعة فتبني لي بأ ن �tableau et ar
 moire principal de la communeمت اقتناؤه ،لكن اجلماعة استعملته لإلنارة مبوسم موالي التهامي بدوار اخلاليف
عوض استعماله مبقر اجلماعة وأنني رهن إشارتكم للتأكد من ذلك.

4 .4منح التعويض عن الساعات اإلضافية ملوظفني موضوعني رهن إشارة إدارات عمومية أخرى
لقد مت صرف التعويض عن األشغال اإلضافية لفائدة األعوان املوضوعني رهن إشارة قيادة السوالم الطريفية من منطلق
قيامهم بأعمال لفائدة مواطني اجلماعة خصوصا وان قيادة السوالم الطريفية ال تتوفر على العدد الكافي من املوظفني
الشيء الذي يضطرهم إلى القيام بأعمال إضافية،هذا وانطالقا من هذه املالحظة فإن اجلماعة لن تصرف مستقبال أي
تعويض عن األشغال اإلضافية لفائدة هؤالء األعوان.

5 .5اللجوء إلى سندات الطلب بالتسوية
بهدف احلفاظ على السير العادي للعمل باملصالح اجلماعية التجأت اجلماعة إلى هذا اإلجراء في بعض االقتناءات
البسيطة والضرورية مع مراعاة االعتماذات اخملصصة لهذه االقتناءات ،كما أن اجلماعة لن تلجأ مستقبال ملثل هذا اإلجراء.
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6 .6عدم تتبع الدعم املقدم للجمعيات
لقد قامت اجلماعة منذ  2009بتقدمي الدعم جلمعية ‘‘أ.م.ت’’ وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة
السوالم الطريفية واجلمعية املغربية لدعم التمدرس والكائن مقرها بالرباط والتي لم تستفد من دعم ولكن من
مساهمة جماعة السوالم الطريفية في املبادرة امللكية =مليون محفظة= باعتبار هذه اجلمعية ممثال لإلدارة املركزية
في تنفيذ هذه املبادرة ،واجلمعيتني الرياضيتني النادي الرياضي الساملي واحتاد السوالم الرياضي ،وقد قدمت جمعية
‘‘أ.م.ت’’ وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة السوالم الطريفية حساباتها للجماعة ،أما جمعية النادي
الرياضي الساملي وجمعية احتاد السوالم الرياضي فإن اجلماعة ستقوم مبراسلتهما في هذا الباب لتقدمي حساباتها
للجماعة بخصوص الدعم املقدم لهما من طرف جماعة السوالم الطريفية.
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اجلماعة القروية زاوية سيدي بن حمدون
(إقليم برشيد)
تقع اجلماعة القروية زاوية سيدي بن حمدون التي أحدثت سنة  1992جنوب إقليم برشيد ,حتدها شماال جماعة
الغنيميني ,وجنوبا جماعتي اكذانة وأوالد سعيد ٬وشرقا جماعتي أوالد سعيد وسيدي العايدي وغربا سيدي عبد اخلالق
وبلدية أوالد عبو .يقدر عدد سكان هذه اجلماعة ب  10039نسمة (حسب إحصائيات سنة  )2004تتوزع بني  29دوارا ,كما
تقدر مساحتها ب  290كلم .²ويتكون اجمللس القروي جلماعة سيدي بن حمدون من خمسة عشر عضوا ,كما تشمل على
تسعة عشر موظفا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -املراقبة الداخلية
أعدت اجلماعة القروية زاوية سيدي بنحمدون مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية برسم السنوات من  2011الى
 ،2016املنصوص عليه في املادة  36من امليثاق اجلماعي  78-00كما مت تغييره وتتميمه بالقانون  ،17-08يشمل جميع
املشاريع التنموية املزمع إجنازها بتراب اجلماعة على مدى الست سنوات .ويضم هذا اخملطط خمسة محاور تنموية وهي :
— —التزود باملاء الشروب ,تهيئة املسالك الطرقية ,وتعميم التغطية بالشبكة الكهربائية ,وحتسني ظروف التغطية
الصحية ثم تعميم التعليم والرفع من جودته؛
— —دعم القطاع الفالحي وحتسيس الفالحني عن طريق تنظيمهم في إطار تعاونيات فالحية ثم تشجيع غرس أشجار
الزيتون واألشجار املثمرة؛
— —دعم البنايات السوسيوثقافية والرياضية عن طريق بناء ناد نسوي وإحداث ملعب للقرب ؛
— —االهتمام باجملال البيئي عن طريق تنظيم حمالت حتسيسية للبيئة باملدارس والتجمعات السكنية ,وكذلك تشجير
املمرات الرئيسية بتراب اجلماعة؛
— —تنمية املوارد البشرية عن طريق إجناز دورات تكوينية لألعضاء واملوظفني.
إال أنه لوحظ عدم إجناز أي مشروع من املشاريع املقرر تنفيذها في الفترة احملددة لها وذلك لعدم متكن اجلماعة من توفير
االعتماذات الضرورية الالزمة لذلك.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة األخذ بعني االعتبار الوسائل املالية والبشرية التي تتوفر عليها
اجلماعة وذلك حتى يكون اخملطط أرضية لتنفيذ مشاريع تساهم في الرفع من مستوى األداء التنموي للجماعة .
تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي إال أنه غير مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية ,كما هومنصوص عليه في الفقرة
الثالثة من املادة  54من القانون رقم 00ـ 78املتعلق بامليثاق اجلماعي.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات يأخذ بعني االعتبار جواب رئيس اجمللس اجلماعي ويوصي بضرورة
العمل على تنظيم إداري ومالئمة بنياته على أساس هيكل تنظيمي مصادق عليه من لدن السلطات املعنية كما
هومنصوص عليه في الفقرة الثالثة من املادة  54من امليثاق اجلماعي.
لوحظ غياب دور مؤسسة الكاتب العام ,حيث أنه ال يقوم باالختصاصات اخملولة له كاملة طبقا للمادة  54مكرر من
امليثاق اجلماعي  78-00املشار إليه أعاله،وعلى سبيل املثال يقتصر دور الكاتب العام في اإلشراف على تتبع سير مكتب
الضبط دون سواه بدل اإلشراف على اإلدارة اجلماعية وتنظيمها وتنسيقها.
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وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يأخذ بعني االعتبار جواب رئيس اجمللس اجلماعي ويذكر بضرورة إشراك
مؤسسة الكاتب العام في التسيير اإلداري للجماعة ,وتفعيل مقتضيات املادة  54مكرر من امليثاق اجلماعي 78 - 00
املشار إليه أعاله،
لوحظ عدم قيام اآلمر بالصرف مبسك محاسبة املواد تطبيقا ملقتضيات الفصلني  56و 58من املرسوم امللكي رقم
 330.66بتاريخ  21ابريل  1967وكذلك املادتني 111و 112من املرسوم رقم  2.09.441الصادر بتاريخ  03يناير  2010بسن
نظام احملاسبة العمومية.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات:بالعمل على مسك محاسبة املواد طبقا ملقتضيات املادتني 111
و 112من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  1431املوافق ل( 03يناير  )2010بسن النظام العام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

ثانيا -تنفيذ النفقات
التأشير على إجناز اخلدمة من طرف أشخاص غير مؤهلني
مت الوقوف على عدد كبير من النفقات همت شراء عتاد صغير للتزيني ،قطع الغيار واإلطارات املطاطية للسيارات واآلليات،:
عتاد تقني ومعلوماتي ..،مت التأشير عالى إجنازها من طرف املكلف مبهام ضابط احلالة املدنية واإلشهاد على صحة اإلمضاء
بالتفويض.
أداء نفقات عن أشغال غير منجزة
يتعلق األمر بإصالح آلتني كاتبتني من نوع  OLIVETTIعن سنوات  2008و 2009و 2010مببلغ إجمالي قدره 491,00 11
درهم (حواالت األداء حتت عدد  355/2008و 127/2009و ،)234/2010إذ أوضحت املعانية أن اآللتني معطلتني منذ سنة 2007
ولم يتم إصالحها منذ ذلك احلني لعدم حاجة اجلماعة لهما إذ مت تعويضهما باحلاسوب  .وهذا ما أكدته املوظفتني التني
كانتا تستعمألنهما بتصريح كتابي.
غياب عدة مقتنيات
أثبتت املعاينة أن بعض املقتنيات غير متواجدة مبخزن اجلماعة أوباملكان اخملصص لها،ويتعلق األمر باملقتنيات موضوع 21
حوالة مت أداؤها خالل الفترة املمتدة من  2004الى  .2012ويقدر املبلغ اإلجمالي لهذه املقتنيات مبا مجموعه 149.577,56
درهم
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبا يلي:
— —احترام املقتضيات القانونية املتعلقة باإلشهاد على إجناز اخلدمة والذي يجب أن يتم من قبل املصلحة اخملتصة؛
— —استرداد جميع املقتنيات التي مت أداؤها من ميزانية اجلماعة.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لسيدي بن حمدون
(نص مقتضب)

أوال  -املراقبة الداخلية
إني أشكر اجمللس اجلهوي بوقوفه على حقيقة افتقاد اجلماعة للموارد املالية الكافية لتحقيق تلك الطموحات املدرجة
مبخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  ,وباملقابل سآخذ بعني االعتبار توصية اجمللس اجلهوي حتى يكون اخملطط
أرضية لتنفيد املشاريع .
()...
( )...أؤكد اعتزامي تفعيل مقتضيات املادة  54مكرر من امليثاق اجلماعي 78 - 00
إني أؤكد من جديد أن سجل اجلرد األدوات واألشياء املنقولة متوفر مبصالح هذه اجلماعة  ,أما اجلانب املتعلق بالبضائع
املدخرة  ,فتح مؤخرا مسك محاسبة املواد بناء على مالحظة اجمللس اجلهوي في هذا املوضوع .

ثانيا -تنفيذ النفقات
1 .1التأشير على إجناز اخلدمة من طرف أشخاص غير مؤهلني
لقد مت األخذ بعني االعتبار هذه املالحظة ,حيت أسندت هذه املهمة إلى املصلحة التقنية  ,وأرفقت نسخة من قرار إسناد
مهمة التأشير مبذكرتي اجلوابية املشار إليها أعاله .

2 .2أداء نفقات عن أشغال غير منجزة
إن الغاية من إصالح اآللتني الكاتبتني ,واللتني كانتا معطلتني بشكل مؤقت ,هواالستعانة بهما ولوبشكل محدود في
األعمال اإلدارية وخاصة عند فترة نهاية السنة املالية.

3 .3غياب عدة مقتنيات
إن األمر يتعلق بفاكس وضع حتت تصرف قائد قيادة أوالدعبوالهذامي  ,والذي يوجد مكتبه داخل بناية اجلماعة ولقد متت
مراسلته في هذا املوضوع  ,وأرفقت نسخة من رسالتي باملذكرة اجلوابية عدد  378بتاريخ . 08/08/2013
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اجلماعة القروية بني سمير

)إقليم خريبكة(

أحدثت اجلماعة القروية لبني سمير سنة  1957وهي تقع بإقليم خريبكة وتتبع إداريا إلى دائرة وادي زم .تبلغ مساحتها
 192كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكأنها  7261نسمة حسب معطيات إحصاء سنة  .2004يحد اجلماعة القروية لبني
سمير شماال اجلماعة القروية «املعادنة» واجلماعة القروية «أوالد طرش» وجنوبا عمالة «الفقيه بن صالح» وشرقا اجلماعة
القروية «تاشرافت» وغربا كل من اجلماعة القروية «بئر مزوي» واجلماعة القروية» أوالد عزوز».
تتميز اجلماعة بعجز محاسباتي بنيوي استمر حتى حدود سنة  2010التي ستعرف ألول مرة حتقيق فائض بقيمة
 61,189.35درهم ومرده توقيف اإلستغالل مبناجم الفوسفاط الذي أثر بشكل كبير على ميزانية اجلماعة إثر تراجع
املداخيل املترتبة عن الرسوم املتعلقة باإلستغالل مما استدعى تدخل سلطات الوصاية لدعم اجلماعة عبر منح الضريبة
على القيمة املضافة والدعم عن طريق الترخيصات اخلصوصية.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات  
أسفرت مراقبة تدبير اجلماعة القروية بني سمير ،والتي شملت الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2012عن تسجيل مجموعة
من املالحظات نوردها وفقا للمحاور التالية:

أوال  -اخملطط اجلماعي للتنمية وأداء اللجان
— —غياب مخطط استراتيجي للتنمية مما يعد خرقا ملقتضيات املادة  36من القانون 78-00  املتعلق بامليثاق اجلماعي
كما مت تتميمه وتعديله وفق القانون .17-08  وهذا يعني أن تسيير اجلماعة يتم بدون رؤية واضحة حتدد املشاريع
واألهذاف التنموية الضرورية للنهوض باجلماعة.
— —عدم تفعيل اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية
وكذا اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية باعتبارهما جلنتني دائمتني
مشكلتني بتاريخ  20يونيو 2009وذلك خالفا ملقتضيات املادة  14من امليثاق اجلماعي .إذ يقتصر عمل اللجنة األولى
فقط على املساهمة في إعداد مشروع امليزانية وكذا احلساب اإلداري في حني لم تفعل الثانية منذ تشكيلها.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —احترام مقتضيات املادة  36من القانون 78-00  املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتعديله وفق
القانون  17-08وذلك بإعداد مخطط للتنمية للنهوض باجلماعة اقتصاديا واجتماعيا؛
— —تفعيل دور اللجنتني سالفتي الذكر من أجل مساعدة اجمللس ورئاسته في تدبير شؤون اجلماعة كما يسجل
التزام اجلماعة مستقبال بتدوين أعمال هذه اللجان في محاضر.

ثانيا  -الهيكل التنظيمي للجماعة واملراقبة الداخلية
عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وعلى قرارات تعيني موافق عليها
حيث لوحظ بهذا اخلصوص أن اجلماعة القروية لبني سمير ال تتوفر على هيكل تنظيمي صادر مبقتضى قرار لرئيس
اجمللس اجلماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أوالعامل كما هومنصوص عليه في املادة  54مكررة من القانون رقم 78.00
املتعلق بامليثاق اجلماعي املذكور أعاله .من جهة أخرى ،لوحظ بأن رؤساء املصالح واألقسام ال يتوفرون على مقررات تعيني
موافق عليها من طرف وزير الداخلية خالفا ملا تنص عليه مقتضيات الفصل  15من املرسوم مبثابة النظام األساسي
ملوظفي اجلماعات.
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غياب بعض املصالح وتراكم االختصاصات لدى مصلحة واحدة
بعد مقاربة الهيكل التنظيمي الشكلي للجماعة مع واقع احلال ،تبني أن اجلماعة ال تتوفر على مصلحة مكلفة بتتبع
املمتلكات اجلماعية وكذا مصلحة مكلفة بتتبع املنازعات القضائية والشكايات وهوالدور الذي يقوم به املكتب التقني
واملتكون من أربعة موظفني فقط يتقاسمون مكتبني بغرفة واحدة جد صغيرة في حني أن اجلماعة تتوفر على عدد كبير
من املوظفني.
عدم مسك محاسبة املواد والقيم
ال تقوم اجلماعة مبسك محاسبة املواد والقيم املنصوص عليها في املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في 17
محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها .حيث تبني للجنة املكلفة
باملراقبة أن اللوازم واألدوات املكتبية مخزنة في مكتب الرئيس الذي يشرف على توزيعها شخصيا وذلك حرصا على
ترشيد استهالكها .إال أنه في مقابل ذلك ،ال يتم مسك سجل تدون فيه عمليات اقتناء واستهالك هذه املواد والتي متكن
من تتبعها ومعرفة مآلها وكمية استهالكها .إذ أن توزيعها يتم بطريقة سيئة بناء على طلب شفوي من املوظفني دون
تثبيت ذلك بتوقيعات على السجل الغير املمسوك أصال.
عدم مسك مصالح اجلماعة لبعض الدفاتر
يتعلق األمر بدفتر تسجيل الطلبات أوالتوريدات أواألشغال الذي يجب أن يتم بشكل تسلسلي ويتضمن كافة املعلومات
املتعلقة بالنفقات كما هومنصوص عليه في املادة  125من املرسوم رقم  2.09.441السالف الذكر .وكذا كناش تسجل
فيه الفاتورات واملذكرات املتلقاة يوما بيوم.
يسجل اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات التدابير املتخذة من طرف اجلماعة من أجل تصحيح الوضعية بخصوص
النقطتني الثانية والرابعة ويوصي ب :
— —احترام مقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم  2-77-738بتاريخ  13شوال  27( 1397شتنبر  )1977مبثابة النظام
األساسي ملوظفي اجلماعات كما مت تعديله وتتميمه باملرسوم رقم  2-85-265بتاريخ  21ذي احلجة 31 ( 1400
أكتوبر  )1980واملرسوم رقم  2-85-265بتاريخ  29ربيع األول  2( 1407دجنبر )1986؛
— —توزيع املهام على املصالح اجلماعية وذلك وفق االختصاصات اخملولة لكل واحد منها وكذا بتجهيز هذه املصالح
باملكاتب قصد متكينها من مباشرة مهامها على أكمل وجه؛
— —احترام مقتضيات املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها واملتعلقة مبسك محاسبة املواد والقيم والسندات
والتي تهدف إلى جرد اخملزونات املوجودة واحلركات املتعلقة بها؛
— —ضرورة مسك اآلمر بالصرف للسجالت املشار إليها في املادة  125من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في 17
محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها وذالك وفق
الكيفيات املشار إليها في نفس املادة.

ثالثا  -الصفقات العمومية
أبرمت اجلماعة سبعة صفقات عمومية ما بني  2004و 2006مببلغ إجمالي قدره  1.828.068,45درهم أسفر افتحاصحها
عما يلي :
عدم مسك السجل اخلاص باملتنافسني
ال يقوم املكتب التقني باجلماعة واملعهود له بتتبع الصفقات العمومية مبسك السجل اخلاص الذي تدون فيه بالترتيب
أسماء املتنافسني الذين سلموا أظرفتهم قصد املشاركة في الصفقات والذي يجب أن يسجل به كذلك تاريخ وساعة
التوصل بهذه األظرفة طبقا ملقتضيات املادة 32  من املرسوم رقم  2-98-482الصادر بتاريخ  30دسمبر  1998احملدد
لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
414
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غياب الدراسات األولية
كل املشاريع املتعلقة بإجناز أشغال من إصالح مسالك وبناء قناطر وكذا من بناء وإصالح مدارس لم تكن مسبقة
بدراسات أولية حتدد احلاجات األولية واألساسية املراد تلبيتها ،ونتيجة ذلك جل املشاريع عرفت تغيرا أثناء إجنازها كإلغاء
بعض األثمان وفي بعض الصفقات تغيير موضوع الصفقة .ويتعلق األمر على سبيل املثال بالصفقات رقم ،02/2004
 03/2004و 1/2006والتي عرفت عدة تغيرات إما بسبب احلالة اجليولوجية لألرض أوبسبب متطلبات تصميم اخلرسانة
املسلحة أو بسبب اعتراض الساكنة.
عدم حتقيق األهذاف املنشودة من املشروع مع اإلشهاد على خدمات ناقصة اإلجناز
يتعلق األمر بأربع صفقات أجنزت خالل سنة  2006متعلقة ببناء وإصالح ستة مدارس وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية
شراكة بني نيابة وزارة التربية الوطنية خلريبكة واجلماعة القروية لبني سمير بتاريخ  26يونيو 2000واخلاصة بتأهيل
املؤسسات التعليمية باألرياف واملمولة من طرف صندوق جتهيز اجلماعات احمللية .ونذكر على سبيل املثال:
•الصفقة عدد  :01/2006املتعلقة بإعادة تأهيل مدرسة «احلمري»  ،حيث أثبتت املعاينة امليدانية انعدام
الكهرباء في املدرسة نتيجة عدم تركيب األلواح الشمسية ،علما بأن محضرا التسليم املؤقت والنهائي
املنجزين على التوالي في  29/11/2006و 29/11/2007يشهذان على صحة واستكمال إجناز األشغال مما يعني
منطقيا معاينة جلنة التسليم لتركيب األلواح الشمسية واشتغال املصابيح الكهربائية داخل األقسام.
•الصفقة عدد :07/2006املتعلقة ببناء وإصالح مدارس أهل سوس ،أوالد بوعلي واحلمريات ،حيث أثبتت املعاينة
أن مدرستا «أهل سوس» و»احلمريات « لم يتم تزويدهما بالكهرباء ،كما لم يتم تزويد مدرسة «احلمريات»
باملاء الشروب والقاعة املتعددة االختصاصات ملدرسة أهل سوس في حالة جد سيئة وأصبح سقفها قابال
لألنهيار في أي وقت ويشكل بالتالي خطورة جدية على تالمذة ومعلمي املدرسة.
إجناز مشروع من ميزانية اجلماعة خارج نفوذها الترابي
يتعلق األمر بالصفقة رقم  03/2004املتعلقة بإجناز أربعة قناطر بكل من أوالد حداد الواد ،الطواهرية ،سيدي عيش ،سيدي
احمد الذيهى مببلغ  386.784,67درهم واملصادق عليها بتاريخ  04غشت  2004وهي املالحظة املفصلة كما يلي:
إن املعاينة امليدانية لقنطرة أوالد حداد الواد والتي كانت الغاية من تشييدها الربط بني مسلك وادي زم والتجمع السكاني
«سيدي عيش» من جهة والطريق اجلهوية رقم  309الرابطة بني مدينتي «وادي زم» و«الفقيه ابن صالح» من جهة أخرى،
قد أجنزت في واقع األمر داخل جتمع سكاني يتواجد به منزل الرئيس السابق وأفراد عائلته «حي العماريني» ،حيث قام
الرئيس السابق ببناء سور حول موقع القنطرة وأغلقها ببابني حديديني من الشمال من جهة املسلك السالف الذكر
ومن اجلنوب من جهة الطريق اجلهوية رقم  309والذي كتب عليه «ملكية خاصة» وحرم بذلك املارة وساكنة اجلماعة
االستفادة من منافع هذه القنطرة.
باإلضافة إلى ذلك ،اتضح عبر التحريات التي أجرتها جلنة االفتحاص لدى مصالح عمالة إقليم خريبكة والوكالة
احلضرية واملنذوبية اجلهوية للتخطيط بسطات أن جزءا من دوار أوالد حداد الواد وبالضبط «فخدة آيت بوعزة»
املعروفني بالعماريني وهوالذي أجنزت به القنطرة مت إحلاقه إضافة إلى كل من حيي املطوع وسكيكيمة باملدار احلضري
ملدينة وادي زم إثر مراجعة التقطيع االنتخابي اجلماعي إلقليم خريبكة لسنة  ،2002كما أن القنطرة ذات اإلحداثيات
المبير  X=390122,58و ( Y=250066,88حسب نظام اإلسقاط  mochichاملنطقة  )1تقع داخل محيط تهيئة مدينة وادي
زم وبالضبط على طريق تهيئة بعرض  30متر وذاك حسب مقتضيات تصميم تهيئة املدينة املذكورة لسنة  .1998من
جهة أخرى ،وطبقا للمرسوم رقم  2 .98 .357الصادر ب  9محرم26( 1420أبريل  )1999املتعلق بتحديد احمليط البلدي ملدينة
وادي زم بإقليم خريبكة فإن هذه اإلحداثيات تقع بإسقاطها وفقا لبيانات اخملطط رقم  96/1داخل اخلط املضلع  اخلماسي
الذي مير بالنقط ذات اإلحداثيات اآلتية:
)A (x= 388358 ; y= 250430
)B (x=392220 ;y= 249610
C (x=392810 ;y= 253090) 
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D (x=390830 ;y= 255260) 
E (x=388310 ;y=253340) 
انطالقا مما سبق ،يتضح أن الرئيس السابق صرف اعتماذات من ميزانية اجلماعة من أجل إجناز مشروع شخصي يتواجد
خارج النفوذ الترابي للجماعة وبالضبط بتراب اجلماعة احلضرية ملدينة وادي زم .وهوما يخالف مقتضيات املادة  21من
القانون رقم  30( 1-76-584شتنبر  )1976املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها بحكم أن النفقة املبينة
أعاله ال تدخل في حتمالت اجلماعة ويخالف أيضا ،وبشكل تراتبي ،مقتضيات املادتني  53و 67من املرسوم رقم 2.09.441
املتعلق بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها واملتعلقتني بضرورة التأكد من حقيقة الذين وإثبات حقوق
الدائن.

رابعا – االقتناء عن طريق سندات الطلب
لقد أسفر فحص سندات الطلب املنجزة عن الفترة املمتدة من  2004الى  2012وكذا املعاينة امليدانية للمواد املقتناة
واألشغال املنجزة عما يلي :
احتكار مورد واحد جلميع طلبات اجلماعة
حيث إن اجلماعة تتعاقد مع نفس املورد بالنسبة لكل املقتنيات عن طريق سند الطلب بحيث إن شركة «  » Rهي التي
أجنزت كل طلبات اجلماعة خالل سنة  2011مببلغ إجمالي قدره  168.431,00درهم مبا فيها نفقات اجلزء الثاني من امليزانية
باستثناء مبلغ  1998,00درهم املتعلق باقتناء الطوابع البريدية .وبالرغم من أنه في سنتي  2010و 2012تعاقدت اجلماعة
مع شركتي « س.ع .ا» وشركة «  » Rإال أن التحريات أثبتت أن الشركتني هما في ملك نفس الشخص « س.ع .ا».
 أداء نفقات ألشغال غير منجزة
ويتعلق األمر مبا يلي:
•اقتناء مجموعة من مواد البناء :اإلسمنت ،اجلير ،الصباغة خالل سنوات متتالية ()2007-2006-2005-2004

مببلغ إجمالي قدره  108.542,20درهم دون توضيح احلاجة منها وتبيان أوجه استعمالها.

•اقتناء مجموعة من املعدات الصحية مببلغ ناهز  22.908,00درهم خالل سنوات  2004و 2006و .2008غير
أن املعاينة أثبتت عدم وجود املقتنيات موضوع هذه النفقات ويتعلق األمر على سبيل املثال بكرسيني
للمراحيض من النوع الفرنسي وخمسة من النوع التركي باإلضافة إلى أربع   lavabo blancبقيمة إجمالية
قدرها  9.960,00درهم  .وهوالشيء الذي يؤكده إشهاد السيدة الكاتبة العامة املنجز بتاريخ  15مايو.2013
•اقتناء حاسوب مببلغ  20.400,00درهم (سند الطلب  ،)64/2004اتضح من خالل املعاينة غياب األجهزة
التالية barrette mémoire ;lecteur CD graveur; :كما أن شاشة احلاسوب ليست من نوع  LCDكما
هومبني بالفاتورة ،باإلضافة إلى ذلك فهذا اجلهاز معطل وال يشتغل.
•قامت اجلماعة سنة  2006بعملية تشجير املقر الفرعي سيدي عيش مببلغ إجمالي قدره  9.997,80درهم عبر
سند الطلب رقم  09/2006وقد مت اإلشهاد على صحة إجناز اخلدمة من طرف تقني اجلماعة .إال أنه سنتان
بعد ذلك (أي في سنة  )2008قامت اجلماعة بإصدار سند طلب ثاني من أجل تشجير نفس املقر الفرعي
مببلغ إجمالي قدره  9906,00درهم (عن طريق سند الطلب  13/2008ب  2008/11/11لفائدة املورد شركة «أ.ع»
حوالة رقم  422ب  )2008/12/19وبنفس نوعية األشجار الواردة في سند الطلب األول .وقد تبني من خالل
املعاينة عدم وجود األشجار واملغروسات موضوع سند الطلب الثاني ،علما أن األمر يتعلق بكميات كبيرة
وبأنواع أشجار معروفة بتحملها ألحوال طقس املنطقة.
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حتمل اجلماعة لنفقات ال تخصها
تهيئة منزل غابوي ليس في ملكية اجلماعة متواجد بالغابة القريبة من مقر اجلماعة من ميزانية اجلماعة وهذا يخالف
مقتضيات املادة  21من الظهير الشريف مبثابة قانون رقم  1.76.584الصادر في  30سبتمبر  1976املتعلق بالتنظيم
املالي للجماعات احمللية وهيئاتها.
املبالغة في األثمان
حيث قامت اجلماعة سنة  2004باقتناء عتاد معلوماتي تضمن حاسوبني مببلغ  25.200,00درهم وحاسوب ثالث مببلغ
 20.400,00درهم .وهي أثمان مبالغ فيها بالنظر للمواصفات التقنية العادية للحواسيب الثالثة ونظرا لكون هذه
األجهزة من النوع الهجن.
; (- 02 Micro-ordinateurs P4 2,8 GHZ Boitiers ATX(MSYS) Disque dur 80 Go
)- 01 Micro-ordinateur P4 2,8 GHZ Boitiers de luxe ATX(MSYS Disque dur 80 Go
املبالغة في استهالك الوقود
تضم حظيرة السيارات سيارة إسعاف غير مشغلة وسيارة من نوع  UNOوجرار نادري االستعمال وسيارة للنقل املدرسي
يتم إعداد ملفها إضافة إلى سيارة الرئيس من نوع « بوجوبارتنر» املسجلة حتت رقم . J151707
وقد لوحظ من خالل تصفح كناش األذونات املتعلق بسيارة بوجوبارتنر عن الفترة املمتدة من  2009/07/05إلى 2011/12/13
أن متوسط االستهالك بلغ  % 16.4خالل سنة  ،2011في حني أن االستهالك املتوسط لهذا النوع من السيارة ال يتعدى
 % 7حسب اجلدادة التقنية للسيارة.
لهذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي مبايلي:
— —ضرورة احترام مقتضيات املادتني  30و 31من املرسوم  2.06.388الصادر في  16من محرم  05 ( 1428فبراير )2007
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛
— —مسك السجل اخلاص بتدوين املعلومات املتعلقة بأظرفة املتنافسني مع األخذ بعني االعتبار مبقتضيات
املادتني  19و 31من املرسوم اجلديد املنظم للصفقات العمومية الصادر في  04أبريل  2013والذي سيدخل حيز
التنفيذ بتاريخ  01يناير 2014؛
— —ضرورة حتديد احلاجيات األساسية قبل الدعوة إلى أي منافسة مت إجناز الدراسات األولية قبل إبرام أي صفقة
أشغال وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية التي ينص عليها مرسوم الصفقات العمومية؛
— —إعطاء األهمية للدراسات األولية للمشاريع املزمع إجنازها وذلك قبل إبرام الصفقات من أجل تفادي قدر
اإلمكان التغيرات غير املتوقعة أثناء إجناز املشاريع وذلك احتراما ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم 2.06.388
( 05فبراير  )2007املتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها؛
— —مراسلة اجلهات اخملتصة قصد التدخل العأجل من أجل إغالق القاعة املتعددة االختصاصات ملدرسة أهل
سوس أمام التالميذ واألطر املدرسية مع التعجيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح وضعيتها؛
— —احترام وحتقيق موضوع الصفقات املبرمة واحلرص على احترام مبدأ الشفافية واملنافسة الفعلية كلما دعت
الضرورة إلى تغيير موضوع الصفقة؛
— —التقيد مبقتضيات املادتني ( 65التسلم املؤقت) و( 67التسلم النهائي) من دفتر الشروط اإلدارية العامة-أشغال
وكذا باحترام مقتضيات املادة 53من املرسوم  2.09.441الصادر في  17محرم  03( 1431يناير  )2010بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ؛
— —التأكد من صحة الذين قبل اإلشهاد على إجناز اخلدمة؛
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— —إجناز جدول املنجزات وذلك وفق مقتضيات املادة  56من دفتر الشروط اإلدارية العامة املتعلق باألشغال؛
— —احترام مقتضيات املادة  39من القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية وهيئاتها الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.09.02بتاريخ  22صفر  18 (1430فبراير  )2010وذلك بتحميل ميزانية اجلماعة
فقط النفقات التي تدخل في نطاق نفوذها الترابي.

خامسا  -تدبير املمتلكات اجلماعية
عدم حتيني املعلومات املضمنة في سجل املمتلكات اجلماعية
ونذكر على سبيل املثال الدكاكني املتواجدة ببني حسان قرب سوق اجلمعة ،حيث لم يتم حتيني املعطيات املتعلقة
بالسومة الكرائية ،مدة الكراء وأسماء املكترين احلاليني  .كما أن سجل املمتلكات اجلماعية يتضمن بعض املمتلكات
دون حتديد مصدرها.
ضم سجل املمتلكات اجلماعية لعقارات في غياب الوثائق القانونية التي تثبت ملكية اجلماعة لها
ويتعلق األمر ب:
— —مساحة أرضية تقدر ب  20متر مربع قرب السوق اجلماعي ببني حسان ،حيث قامت اجلماعة بحفر بئر للماء بها
وإنشاء خزان مائي وكذا غرفة تقنية بها محرك ومضخة؛
— —منزل للسكنى عبارة عن فيال باحلي اإلداري مبدينة وادي زم مساحتها  240متر مربع مكتراة من طرف اخلليفة السابق
للسيد القائد مببلغ  600,00درهم في الشهر ،في حني أن اجلماعة ال تتوفر على ما يثبت ملكيتها لهذا العقار ،كما
أنها لم تستطع حتديد مصدره؛
— —أرض مبساحة  6000متر مربع بدوار أوالد بوعلي شيدت عليها ستة دكاكني وأربعة دور سكنية باإلضافة إلى مقهى
ودار للعالج وبئر وخزان مائي في غياب ما يثبت ملكية اجلماعة لهذا العقار.
بناء واستغالل بعض األراضي التابعة للجماعات الساللية دون أي سند قانوني ودون احترام املسطرة
القانونية
ويتعلق األمر ب :
— —أرض مبساحة  20متر مربع شيد بها بئر ومورد للماشية بدوار «لقدادرة الطلبة بني حسان» التابعة ألراضي اجلموع
بني حسان؛
— — أرض مبساحة هكتار شيد بها املكتب الفرعي للجماعة بسيدي عيش واملرافق التابعة له من منزل للسكنى
ومستودع بلدي وحضانة؛
— —أرض تقدر ب  4000متر مربع الواقعة مبنطقة «سيدي احمد الذيهى» وهوعقار تابع ألراضي اجلماعة الساللية ذات
التحديد اإلداري  A/104شيدت عليها مقهى مبساحة  79,43متر مربع باإلضافة إلى بئر وخزان للماء في مساحة
قدرها  6,88متر مربع ورشاشات على مساحة  52,2متر مربع؛
— —منتزه عني قيشر واملمتد على مساحة أربع هكتارات والتابع ألراضي اجلماعة الساللية لبني سمير ذات التحديد
اإلداري  A/104والذي أقامت عليه اجلماعة مقهى على مساحة  70متر مربع؛
— —قاعة العالج املتواجدة بدوار أهل سوس والتي شيدت على مساحة  70متر مربع فوق أرض تابعة للجماعة الساللية
ذات التحديد اإلداري .B/104
فكل هذه العقارات دونت في سجل املمتلكات اجلماعية على أنها ملك صافي خالص وقانوني للجماعة ،في حني أن
الوعاء العقاري هوملك للجماعات الساللية لم تسووضعيته القانونية بعد .خصوصا وأن الفصل الرابع من الظهير
الشريف املؤرخ في  26رجب  1337املوافق ل  27أبريل  1919بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على اجلماعات وضبط تدبير
شؤون األمالك اجلماعية وتفويتها كما مت تعديله وتتميمه ،يشير إلى أن أراضي اجلماعات الساللية غير قابلة للتقادم وال
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للتفويت وال للحجز .كما يعطي الفصل  11من نفس الظهير اإلمكانية للجماعات احمللية والدولة واملؤسسات العمومية
(خالفا ملقتضيات الفصل الرابع السالف الذكر) حق االقتناء إما باملراضاة إذا حدث االتفاق بني اجلماعة الساللية املالكة
ومجلس الوصاية وإما عن طريق نزع امللكية في حالة العكس وهواألمر الذي لم تسلكه اجلماعة.
عدم ضبط مسطرة الهبات وعدم احترام محتوى عقود الهبات
فقد استفادت اجلماعة القروية لبني سمير من مجموعة من الهبات عبارة عن قطع أراضية .إال أنه لوحظ بهذا اخلصوص،
أن هذه الهبات لم تخضع ملصادقة اجمللس اجلماعي قبل قبولها ،مما يخالف مقتضيات الفقرة اخلامسة من املادة  37من
الظهير الشريف رقم  1.02.297الصادر في  25رجب  03( 1423أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون  78-00املتعلق بامليثاق
اجلماعي.
تعرض املمتلكات العقارية للجماعة (البنايات) للتدمير واإلتالف واالستغالل غير املقنن في غياب اتخاذ
اإلجراءات الالزمة من أجل حمايتها
بينت املعاينة امليدانية للبنايات اجلماعية أنها تفتقد للحراسة والعناية كما تبني ذلك األمثلة التالية:
— —الدور اجلماعية املتواجدة بأوالد بوعلي التي يستفيد منها السيد «م.س» والتي ميكن وصف حالتها باملهترئة وبدون
باب واقي.
— —البئر والغرفة التقنية املتواجدان بأوالد بوعلي :حيث تعرضت الغرفة التقنية للتخريب كما سرقت بعض أجزاء
مضخة املاء.
— —مقر اجلمعية اإليطالية املغربية :الذي بني فوق أرض السوق اجلماعي على مساحة تقدر ب  300متر مربع في
حني أن مصالح اجلماعة ال تتوفر على أي ملف أووثائق تشير إلى وجود اتفاقية أوترخيص للجمعية املذكورة من
أجل استغالل امللك اجلماعي .كما أنها ال تتوفر على أي معلومة متكن من الوصول إلى مسؤولي اجلمعية قصد
االستفسار حول مصيرها خصوصا أنها لم تعد تباشر أي نشاط جمعوي وبنايتها مقفلة.
ضياع أموال اجلماعة نتيجة إجناز مشروع يتعلق بحمامات «سيدي أحمد الذيهى»
باشرت اجلماعة سنة  2004بناء حمامات وبئر مع غرفة تقنية للمحرك باإلضافة إلى مقهى وذلك عن طريق سند الطلب
رقم  87/2004مببلغ  78.301,58درهم ،إال أنه لم يتم استغالل احلمامات بالشكل الذي يسمح بتحسني مداخيل اجلماعة.
كما أن هذه املمتلكات تعرضت لإلتالف والتخريب والسرقة ولم تعد صاحلة لالستعمال.
عدم حتفيظ األمالك اجلماعية
لم تقم اجلماعة بأي مجهود قصد حتصني ممتلكاتها خصوصا تلك التي وهبت لها وذلك عن طريق حتفيظها كما هواحلال
بالنسبة لعدم استكمال مسطرة حتفيظ ثالث عقارات (سوق اجلمعة بني حسان ،قاعة العالج ودار اجلماعة) وذلك أوال
بعدم تخصيص املوارد املالية التي ال يتجاوز مبلغها  1.750,00درهم وثانيا بعدم التجاوب مع تنبيه السيد احملافظ على
األمالك العقارية بخريبكة للجماعة في هذا الشأن بتاريخ  20نونبر .2002
لهذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على حماية املمتلكات املنقولة وغير املنقولة للجماعة من السرقة واإلتالف ،باتخاذ التدابير الالزمة
لذلك؛
— —حتيني سجل املمتلكات اجلماعية بطريقة جتعله يعكس حقيقة املمتلكات اجلماعية وفق املتغيرات التي
تلحقها؛
— —مباشرة التسوية القانونية للوعاء العقاري املستغل بطريقة غير قانونية من طرف اجلماعة وخاصة ذلك
املوجود فوق األراضي الساللية؛
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— —رصد االعتماذات الضرورية قصد حتفيظ املمتلكات اجلماعية وفق مقتضيات الفقرة السادسة من املادة 47
القانون  78-00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه وتعديله؛
— —عرض الهبات املمنوحة للجماعة على موافقة اجمللس اجلماعي قبل قبولها مع احترام التخصيص احملدد في
عقود الهبات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لبني سمير
(نص مقتضب)
()...

أوال .اخملطط اجلماعي للتنمية وأداء اللجان
غياب مخطط استراتيجي للتنمية
منذ انتخاب اجمللس احلالي سنة  2009أضحت انشغاالته األساسية متمثلة في جتاوز العجز املالي احلاصل منذ سنة
 2008والذي قدر ب  531.174,02درهم حيث أصبحت اجلماعة غير قادرة حتى على تأدية أجور املوظفني وباألحرى االهتمام
مبخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ورغم ذلك اجتمع اجمللس ومت حتديد االحتياجات األساسية لساكنة اجلماعة واملتمثلة في الكهربة واملاء واملسالك والصحة
والتعليم حيث مت عرضها على أنظار السلطة اإلقليمية خالل اللقاء التواصلي املنعقد مبقر اجلماعة بتاريخ 2010 /01 /08
والذي حظي باهتمام السيد عامل إقليم خريبكة حيث مت حتقيق ما يلي:
— —بناء الطريق اإلقليمية رقم  3517الرابطة بني وادي زم ومقر اجلماعة ببني حسان على طول  13.4كلم سنة 2011
— —إصالح وتقوية الطريق الرابطة بني مقر اجلماعة وجماعة عني قيشر على طول  09كلم سنة . 2011
— —مشروع كهربة سبعة دواوير في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي موضوع االتفاقية رقم  9538بتاريخ 23
. 2012 /02/
— —إجناز اتفاقية سنة  2012مع م .و .م .ص .ش .حول وضع  14سقاية عمومية رهن إشارة الساكنة .
— —تزويد دار الوالدة ببني حسان باملاء الصالح للشرب بتاريخ .2010 /01/ 07
— —تزويد اجلماعة بسيارة إسعاف ثانية سنة . 2010
— — بناء ثانوية إعدادية مبقر اجلماعة سنة .2012
— —إصالح مجموعة من املدارس من طرف شركة الطرق السيارة باملغرب سنتي . 2013 - 2012
ونظرا للعجز املالي احلاد الذي يحول دون تطبيق مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية فإننا اعتدنا سنويا زيارة
مصالح وزارة الداخلية للحصول على دعم مالي خللق توازن مبيزانية التسيير وطرق أبواب املصالح اخلارجية من أجل حتقيق
املزيد من حاجيات ومتطلبات الساكنة.
عدم تفعيل اللجان الدائمة باجمللس اجلماعي
منذ تكوين اجمللس اجلماعي بتاريخ  2009 /06/ 20مت تشكيل جلنتني دائمتني هما :
— —اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية والتي جتتمع
بصفة منتظمة أثناء إعداد مشروع امليزانية واحلساب اإلداري مع تدوين احملاضر.
— —اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والتي جتتمع للتحضير للموسم
الربيعي الذي يصادف إقامة مهرجان الفروسية وكذا مبناسبة األعياد الوطنية إال أن اجتماعات هذه اللجنة ال تدون
في محاضر رسمية وستعمل اجلماعة على تدوين محاضرها مستقبال.
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ثانيا .الهيكل التنظيمي للجماعة واملراقبة الداخلية
 عدم توفر اجلماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وعلى قرارات تعيني موافق عليها
طبقا ملقتضيات املادة  54مكررة من امليثاق اجلماعي « يحدد تنظيم اإلدارة اجلماعية بقرار لرئيس اجمللس يؤشر عليه من
لدن الوالي أوالعامل طبقا لشروط ومعايير حتدد بقرار لوزير الداخلية بناء -ال سيما -على عدد ساكنة اجلماعة ومواردها»
وبعد استشارة مصالح العمالة صرحوا بأن قرار وزير الداخلية في هذا الشأن لم يصدر بعد رغم إرسال هيكلة تنظيمية
للعمالة قصد التأشير طبقا لإلرسالية العاملية رقم  / 12813ع خ  /ق ج م  /م م م م ج بتاريخ 2012 /12 /14
غياب بعض املصالح وتراكم االختصاصات لدى مصلحة واحدة
أثناء ممارسة التسيير اجلماعي لوحظ نقص في املوارد البشرية من حيث الكفاءات حيث تقرر استدعاء جميع املوظفني
املوضوعني رهن إشارة املصالح اخلارجية حيث التحقوا جميعا دون استثناء مبقر اجلماعة ابتداء من  2013 /05/ 02ومت
وضع هيكل تنظيمي جديد لتغطية جميع املصالح املكونة للجماعة مع تزويدها بالعدد الكافي من األطر اإلدارية كل
حسب اختصاصه وخلق مكتب جديد مكلف بالشؤون القانونية واملمتلكات العقارية وكل هذا من أجل تفادي تراكم
االختصاصات وتنظيم العمل اجلماعي مع حتميل املسؤولية الكاملة لكل مصلحة.
 عدم مسك محاسبة املواد والقيم
نظرا لعدم توفر اجلماعة على مخزن الئق عملنا منذ تكليفنا مبهام تسيير اجمللس  ,على وضع األدوات ولوازم املكتب مبكتب
الرئيس حرصا منا على تأمينها مع تكليف الكاتب العام كمسير (  ) gestionnaireنظرا ملصداقيتها وكفاءتها لتوزيع
هذه األدوات ولوازم املكتب على مصالح اجلماعة علما أن الكاتب العام اجلماعي يتوفر على نسخة من مفتاح مكتب
الرئيس.
وتنفيذا لتوجيهات اللجنة  ,مت إصالح مكتب صغير داخل اجلماعة وتخصيصه لتخزين أدوات ولوازم املكتب حتت إشراف
السيد الكاتب العام للجماعة لتتبع عملية تزويد املصالح كل حسب احتياجاتها وترشيد استهالكها مع تخصيص
سجل لتدوين عمليات اقتناء واستهالك هذه املواد التي متكن من تتبعها ومعرفة مآلها.
 عدم مسك مصالح اجلماعة لبعض الدفاتر
نظرا لنقص اخلبرة في العمل اجلماعي لدى املنتخبني واملوظفني وتبعا لتوصياتكم في املوضوع  ,مت تخصيص :
— —سجل تدون فيه الطلبيات أوالتوريدات أواألشغال بشكل تسلسلي ويتضمن كافة املعلومات املتعلقة بالنفقات.
— — سجل تدون فيه الفاتورات واملذكرات املتلقاة يوما بيوم ابتداء من سنة .2013

ثالثا .الصفقات العمومية
جتدر اإلشارة أن الفترة املمتدة من  2009إلى  2012لم تعرف إبرام أية صفقة نتيجة العجز املالي الذي تعاني منه اجلماعة
لذا فالصفقات املبرمة بني  2006 - 2004التي جاءت في مالحظاتكم من اختصاص الرئيس السابق.
وستعمل اجلماعة على تنفيذ جميع التوصيات املتعلقة بالصفقات العمومية.

رابعا .االقتناءات عن طريق سندات الطلب
 احتكار مورد واحد جلميع طلبات اجلماعة
نظرا للديون املتراكمة بذمة اجلماعة ( )...فقد املوردون ثقتهم باجلماعة حيث أصبحوا ال يتعاملون مع اجلماعة خوفا من
عدم توصلهم مبستحقاتهم املالية مما دفع باجلماعة إلى البحث عن موردين جدد للتعامل معها في إطار الشفافية
والنزاهة.
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وعند إجناز أي سند طلب تقوم اجلماعة مبراسلة ثالثة موردين مختلفني وتختار منهم من تقدم بأقل عرض «moins
 »disantلهذا السند.
— —أداء نفقات ألشغال غير منجزة  :من اختصاص الرئيس السابق
— —حتمل اجلماعة لنفقات ال تخصها  :من اختصاص الرئيس السابق
— — املبالغة في األثمان  :من اختصاص الرئيس السابق
— — النفقات املتعلقة باقتناء الوقود :
إن حظيرة السيارات اجلماعية تضم :
— —سيارة رئيس اجمللس من نوع « »Peugeot Partnerحتت رقم J 151707
— — سيارة من نوع فياط أونو«  »FIAT UNOحتت رقم J 124793
— — شاحنة من نوع  DAIHATSUحتت رقم J 0153929
— —جرار من نوع  MASSEY FERGUSONحتت رقم J 97864
— —سيارتي إسعاف من نوع « »Peugeot Partnerحتت رقم  WW 002924مسلمة خالل شهر يونيو 2010و»MITSUBISHI
« حتت رقم M 111444
— —دراجتني ناريتني حتت رقم V 0040000وحتت رقم V 0040001
— —سيارة النقل املدرسي من نوع رونو«  « Masterمسجلة حتت رقم  WW 251441مسلمة خالل الزيارة امللكية
امليمونة للجماعة سنة . 2012
ونظرا لتقادم سيارة الرئيس والتي كانت حالتها متوسطة أثناء تسليمها لنا حيث اتضح أن العداد ال يعمل بأنتظام وال
يقوم بضبط املسافة املقطوعة وحاولنا إصالحه لكن تعذر ذلك بسبب افتقاد قطعة « »Manotالذي يتحكم في العداد
وعدم وجودها في السوق ومت حترير محضر بحضور بعض أعضاء اجمللس بتاريخ 2009 /07/ 13
كما جتدر اإلشارة إلى أنه منذ تولينا مسؤولية رئاسة اجلماعة سنة  2009كانت وضعية الطرق بتراب اجلماعة سيئة
حيث عرفت إصالحات امتدت على ثالث سنوات  ( 2011 - 2010 – 2009الطريق اإلقليمية رقم  3517الرابطة بني مدينة
وادي زم ومقر جماعة بني سمير – املسلك الرابط بني مقر جماعة بني سمير والطريق غير مرقمة املؤدية إلى جماعة عني
قيشر مرورا بدواوير جماعة بني سمير ) أثرت على وضعية املسالك وبالتالي صعوبة التنقل والسياقة مما نتج عنه ارتفاع
استهالك الوقود خاصة أن السرعة ال تتعدى  20أو 25كلم في الساعة .
كما أن االستهالك املتوسط لسيارة الرئيس هو % 8,5تقريبا علما أنها تتوفر على محرك كبير ومن تركيب فرنسي
ومكيف هوائي وتقادمها إضافة إلى شساعة مساحة اجلماعة ( 192كلم مربع ) وطبيعة الطرق في البادية كلها عوامل
تتطلب استهالكا مرتفعا من الوقود.

خامسا .تدبير املمتلكات اجلماعية
عدم حتيني املعلومات املضمنة في سجل املمتلكات اجلماعية
نظرا لعدم توفر اجلماعة على الكفاءات املؤهلة والقادرة على املتابعة القانونية لهذه املمتلكات أدى إلى سوء تدبير وغياب
الوثائق القانونية.
ولتدارك هذه الوضعية قمنا بعد التحاق جميع املوظفني املوضوعني رهن إشارة املصالح اخلارجية باجلماعة بتاريخ 2013/05/01
 ,بإعادة هيكلة املصالح املكونة لها حيث مت خلق مكتب الشؤون القانونية واملمتلكات العقارية ومت حتيني املعطيات
املتعلقة باألمالك في سجل املمتلكات اجلماعية حيث ضمنته جميع املعلومات الناقصة تبعا لتوصياتكم بخصوص
هذه النقطة .
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 ضم سجل املمتلكات اجلماعية لعقارات في غياب الوثائق القانونية التي تثبت ملكية اجلماعة لها
منذ انتخاب اجمللس احلالي  ,وجد مجموعة من املنشآت اجلماعية الواردة في مالحظاتكم قائمة ولم تصف وضعيتها
العقارية وسيعمل اجمللس على تصفية وضعيتها القانونية حني توفر االعتماذات املالية الكافية نظرا للعجز احلاصل منذ
سنة  2008ويتعلق األمر باملمتلكات التالية :
— —مساحة أرضية تقدر ب  20متر مربع قرب السوق األسبوعي؛
— —منزل للسكنى عبارة عن فيال باحلي اإلداري مبدينة وادي زم؛
— —ارض مبساحة  6000متر مربع بدوار أوالد بوعلي.
 بناء واستغالل بعض األراضي التابعة للجماعات الساللية دون أي سند قانوني ودون احترام املسطرة
القانونية
لتصحيح هذه الوضعية ,قامت اجلماعة مبراسلة السيد عامل إقليم خريبكة بصفته وصيا على األراضي الساللية
بكتاب عدد  398بتاريخ  2013 /06/ 04من أجل تصفية الوعاء العقاري لهذه املرافق وتفويتها للجماعة ويتعلق األمر
باملمتلكات التالية:
— —مساحة أرضية تقدر ب  20متر مربع شيد بها بئر ومورد للماشية بدوار القدادرة الطلبة؛
— — ارض مبساحة هكتار واحد شيد بها املكتب الفرعي للجماعة بسيدي عيش واملرافق التابعة له من منزل للسكنى
ومستودع وحضانة؛
— —أرض تقدر ب  4000متر بسيدي أحمد ديهى شيد بها مقهى ورشاشات؛
— —منتزه عني قيشر؛
— —قاعة العالج بدوار أهل سوس.
 عدم ضبط مسطرة الهبات وعدم احترام محتوى عقود الهبات
مت تشييد مقر اجلماعة األم ببني حسان ودور للسكنى سنة  1974بواسطة هبة شفوية من طرف السيد صالح عينان بن
أحمد حيث حدد رحمه اهلل آنذاك املوقع احلالي للمرافق اجلماعية إال أنه حني توثيق اإلهابة سنة  1987مت تخصيص قطعة
أرضية أخرى لبناء املسجد إضافة للقطعة اخملصصة لدار اجلماعة ودور للسكنى حيث أكد الهالك (حسب تصريحات
الرؤساء السابقني) أنه ال داعي لتوثيق إهابة هذه املرافق باعتبارها قد بنيت أصال.
كما أن اجمللس القروي لبني سمير سيعمل مستقبال (في حال حصوله على هبات من طرف الغير) إلخضاعها ملوافقة
اجمللس طبقا للفقرة  5من املادة  37من امليثاق اجلماعي.
 تعرض املمتلكات العقارية للجماعة (البنايات) للتدمير واإلتالف واالستغالل غير املقنن في غياب اتخاذ
اإلجراءات الالزمة من أجل حمايتها
— —املنزل رقم  03بأوالد بوعلي  :قامت اجلماعة بزيارة ميدانية ملعاينة حالة املنزل املذكور وراسلت مكتريه السيد
«م.س» بواسطة إرسال عدد  128بتاريخ  2013 /03/ 22مطالبة إياه باالعتناء به وإصالحه ،كما أن اجلماعة استدعت
املعني باألمر يوم اخلميس  2013/ 06/ 06حيث وقع على التزام يتعهد فيه بالقيام باإلصالحات الضرورية والالزمة مع
املتابعة القضائية في حالة االمتناع.
— —البئر والغرفة التقنية بأوالد بوعلي :منذ تكليفنا بهذه املهمة قمنا بزيارة ملراقبة البئر والغرفة التقنية بأوالد بوعلي
بتاريخ  16شتنبر 2009حيث مت تسجيل غياب أجزاء من احملرك ومت حترير محضر عن هذه احلالة.
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كان هذا البئر يزود بأنتظام ساكنة دوار أوالد بوعلي باملاء ،حيث كان يشرف عليه عون تابع للجماعة ،إال أن مصالح املكتب
الشريف للفوسفاط قامت بتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب بواسطة سقاية عمومية ،واستغنى السكان عن
البئر وستتخذ اجلماعة التدابير الالزمة حلمايته من التخريب.
— —مقر اجلمعية اإليطالية املغربية :بالنسبة لبناية مقر اجلمعية اإليطالية املغربية فقد متت في عهد الرئيس السابق
وخالصة القول فإن اجلماعة عينت بعض أعوان املصلحة للقيام بجوالت تفقدية منتظمة للممتلكات اجلماعية حفاظا
عليها من التعرض للسرقة والتخريب أواإلتالف.
 ضياع أموال اجلماعة نتيجة إجناز مشروع يتعلق بحمامات سيدي أحمد الذيهى
منذ تكليفنا بهذه املهمة سنة  2009وجدنا حمامات سيدي أحمد الذيهى على حالتها احلالية كما أننا كلفنا املوظف
مصطفى السعداوي الساكن قرب هذه املرافق مبراقبتها.
كما كلفنا بعد تقاعده بعض األعوان اجلماعيني باملهمة في انتظار كرائها.
وجتدر اإلشارة أن اجلماعة قامت بتنظيف هذه احملالت وسيتم اإلعالن عن طلب عروض مفتوح بعد املصادقة على كناش
التحمالت اخلاص بكراء هذا املرفق في دورة أكتوبر . 2013
وبخصوص تعرض هذه املنشآت لإلتالف والتخريب فإن هذه املالحظة تهم الرئيس السابق.
 عدم حتفيظ األمالك اجلماعية
بعد زيارة اللجنة قامت اجلماعة بجرد كامل للممتلكات الغير محفظة حيث سيتم إدراجها في دورة الحقة وسيتم رصد
االعتماذات املالية الكافية بتنسيق مع مصالح احملافظة العقارية بخريبكة.
وختاما فإن اجلماعة ستعمل على تنفيذ جميع توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات من أجل تسيير منظم خدمة
للصالح العام.
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تدبير اجلماعة القروية أوالد فتاتة

)إقليم خريبكة(

أحدثت اجلماعة القروية أوالد فتاتة التابعة إلقليم خريبكة ،مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ،1992بعد انفصالها عن
اجلماعة القروية الكناديز .وتقع على مساحة تبلغ  71كيلومتر مربع ،ويبلغ تعداد سكأنها حوالي  2766نسمة حسب
إحصاء  .2004ويتكون اجمللس القروي للجماعة من ثالثة عشر مستشارا جماعيا.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير اجلماعة القروية أوالد فتاتة ،والتي شملت الفترة املمتدة من  2008إلى  ،2012عن تسجيل مجموعة
من املالحظات نوردها وفقا للمحاور التالية:

أوال  -أداء جلان اجمللس اجلماعي واجملهود التنموي ومنظومة املراقبة الداخلية
1 .1غياب رؤية واضحة للمجلس اجلماعي
ال يتوفر اجمللس اجلماعي على تصور واضح ميكن من تقدمي إجابات وحلول واقعية وفعالة لتدارك ضعف مؤشرات التنمية
املرتبطة باألنشطة االقتصادية وحركية النقل والتنقل داخل تراب اجلماعة والربط بتجهيزات املاء والكهرباء والصرف
الصحي ومتوسط ،وكذا منوالساكنة اجلماعية؛

2 .2عدم توفر اجلماعة على مخطط جماعي للتنمية
تتوفر اجلماعة على مخطط جماعي للتنمية طبقا للمادة  36من امليثاق اجلماعي وذلك رغم مصادقة اجمللس اجلماعي
على مقرر متعلق به خالل دورته العادية لشهر يوليوز من سنة .2010

3 .3عدم تفعيل اللجنة املكلفة باملالية وامليزانية واللجنة املكلفة بالتنمية البشرية
يالحظ غياب تفعيل دور هاتني اللجنتني بالرغم من كونهما جلنتان دائمتان ،وذلك خالفا ملقتضيات املادة  14من امليثاق
اجلماعي.

4 .4غياب هيكل تنظيمي خاص باجلماعة
ال تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي صادر مبقتضى قرار لرئيس اجمللس اجلماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أوالعامل
كما هومنصوص عليه في املادة  54املكررة من بامليثاق اجلماعي عوضا على ذلك تتبنى اجلماعة هيكال تنظيميا شكليا
يتميز بغياب دور الكاتب العام في التسيير وغياب مصلحة قانونية تعنى مبلف املنازعات واملمتلكات ،وكذا تركيز كبير
للمهام في يد موظفني اثنني.

5 .5عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات
يالحظ غياب محاسبة املواد والقيم والسندات املنصوص عليها في املادة  111من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في 17
محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ،مما أدى إلى عدم التأكد من حقيقة بعض
نفقات التسيير.

6 .6عدم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على إجنازها وقيام رئيس اجمللس ببعض
املهام املوكولة إلى املوظفني
ال يتم تكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال التي تدخل في إطار اختصاصاتها .من جهة أخرى،يتكلف رئيس اجمللس
اجلماعي شخصيا بتتبع تنفيذ النفقات التي مت إجراؤها عبر سندات الطلب وتسلمها رغم توفر اجلماعة على موظفني
مؤهلني لذلك.
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وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة اعتماد اجمللس اجلماعي لرؤية واضحة ومنذمجة لتنمية اجلماعة؛
— —بتفعيل مقتضيات امليثاق اجلماعي املتعلقة بإجناز اخملطط اجلماعي للتنمية في إطار تشاركي؛
— —تفعيل مختلف اللجن املنبثقة عن اجمللس اجلماعي؛
— —وضع الهيكل التنظيمي حتى يكون نقطة بداية لتحسني أداء مصالح اجلماعة؛
— —مسك محاسبة املواد والقيم والسندات وتكليف املصلحة اخملتصة بتتبع األشغال واإلشهاد على إجنازها.

ثانيا  -تدبير الشؤون املالية واإلدارية للموظفني
1 .1إسناد مناصب املسؤولية دون احترام املساطر القانونية
تقوم اجلماعة بتعيني رؤساء املصالح بشكل شفوي دون إصدار أية قررات لرئيس اجمللس باستثناء وكيل املداخيل .وهذا
ما يخالف مقتضيات الفصل  15من املرسوم رقم  2.77.738الصادر في  27شتنبر  1977مبثابة النظام األساسي ملوظفي
اجلماعات احمللية ،كما مت تتميمه وتعديله.

2 .2نقص في التكوين املستمر
لوحظ أن موظفي وأعوان اجلماعة يفتقرون للمؤهالت الكافية التي متكنهم من ممارسة األعمال املنوطة بهم بكل
فعالية ،ال سيما التعامل مع احلواسيب واملعلوميات وطرق تدبير املشاريع مما أدى إلى إسناد مجموعة من املهام املتنافية
إلى نفس املوظف (الشسيع) في حني أن هناك موظفني آخرين ال ميارسون أية مهام فعلية.
وفي هذا اإلطار يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —إسناد مناصب املسؤولية في احترام تام للمساطر القانونية مع اعتماد معايير موضوعية؛
— —متكني موظفي اجلماعة من االستفادة من التكوين املستمر.

ثالثا  -تدبير املداخيل اجلماعية
1 .1تدبير مصلحة املداخيل
مت تعيني نائب الشسيع كضابط للحالة املدنية مكلف باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها كما أن
مصلحة املداخيل تتواجد مع املصلحة التقنية في مكتب مشترك يفتقد إلى أدنى املواصفات واملعايير اخلاصة بأماكن
العمل ،والتي يجب أن تضمن سالمة األموال مما يؤثر سلبا على السير العادي لهذه املصلحة.

2 .2عدم قيام اجلماعة باإلجراءات الضرورية للتحصيل
يتعلق األمر بالرسم على محال بيع املشروبات والرسم املفروض على وقوف العربات املعدة للنقل العام للمسافرين
واسترجاع صوائر النقل لسيارة اإلسعاف كما وردت هذه الرسوم في القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية
والقانون رقم  39 - 07املتعلق باألحكام االنتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة
لفائدة اجلماعات احمللية والقرار اجلبائي رقم .2008/1

3 .3واجبات رخص البناء واإلصالح
لوحظ تسليم رئيس اجمللس اجلماعي رخص متعلقة بالبناء واإلصالح دون استيفاء الواجبات الضرورية طبقا ملقتضيات
املادة  53من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية .وجتدر اإلشارة إلى أن املستفيدين في بعض األحيان هما
النائب الثاني للرئيس والكاتب العام للجماعة.
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4 .4الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يبلغ عدد امللزمني بهذا الرسم احملددة قيمته في  200درهم عن كل ثالثة أشهر حسب القرار اجلبائي أربعة أشخاص
يتوفرون على رخص لسيارات األجرة من صنف «أ» لم يسبق لهم أداء هذا الرسم منذ حصولهم على رخص االستغالل
دون معاجلة هذه الوضعية من قبل اجلماعة ،مما جعل الباقي استخالصه عن هذا الرسم يناهز  27.404,00درهم إلى حدود
 31دجنبر  2012بينما بلغت الذيون املتقادمة  1.800,00درهم.
الرسم على استخراج مواد املقالع
يتواجد بتراب اجلماعة ثالثة مقالع مرخصة الستخراج الرمال الغرانيتية السطحية لوحظ بخصوصها:
— —عدم قيام امللزمني بإيداع اإلقرار السنوي وبيانات األداء بصفة منتظمة لدى مصلحة اجلبايات وذلك طبقا على
التوالي ملقتضيات الفقرة  IIمن املادة  95واملادة  96من القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية؛
— —معاينة أشغال استخراج الرمال مبقلع السيد (م .غ ).من طرف جلنة االفتحاص التابعة للمجلس اجلهوي بسطات
بتاريخ  25مارس  2013بحضور تقني اجلماعة خالفا لتصريح صاحب املقلع الشفوي إلى مصالح اجلماعة بأنعدام
االستغالل منذ حصوله على الرخصة سنة  2010نظرا لعدم وجود املياه .وميثل مبلغ الرسم املستحق عن هذا
املقلع بناءا على كمية الرمال احملددة في رخصة املقلع  12.000,00درهم سنويا،
— —ال يقوم رئيس اجمللس بتفعيل املراقبة املنصوص عليها في إطار حق املراقبة وحق اإلطالع الواردين إتباعا في املادتني
 149و 151من القانون رقم  06-47املتعلق باجلبايات احمللية وكذا فرض الرسم بصفة تلقائية طبقا للمادة  158من
نفس القانون .وجتدر اإلشارة كذلك أن اجلماعة ال تسهر على احترام أصحاب املقالع لتوصيات اللجنة اإلقليمية
ملراقبة املقالع بتاريخ  10يناير .2013
— —وقد نتج عن هذه االختالالت تراجع واضح للمردودية وصل إلى - 33,75باملائة برسم سنة .2012
وفي هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعطاء مصلحة املداخيل كل العناية واالهتمام الالزمني من أجل تطويرها والرفع من أدائها؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحصيل الرسوم طبقا للنصوص القانونية املعمول بها؛
— —بوضع حد نهائي للتساهل في استخالص املداخيل خصوصا الرسم على عمليات البناء والترميم مع ربط
احلصول على الرخص باألداء املسبق للرسوم؛
— —تطبيق املقتضيات القانونية والرقابية بخصوص تدبير الرسم على استخراج مواد املقالع.

رابعا  -تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم ايالء ملف املمتلكات األهمية الضرورية
يتم تدبير هذا امللف من طرف رئيس املصلحة التقنية الذي يراكم في نفس الوقت تدبير ملفات عدة .وقد لوحظ أن
عملية تسجيل وحتفيظ ممتلكات اجلماعة لم تولى األهمية الالزمة.

2 .2عدم توفر اجلماعة على املعلومات القانونية والتقنية بشأن األمالك اجلماعية
ال تتوفر اجلماعة على املعلومات الكافية بشأن أمالكها ،وتبقى بالتالي معرفتها باحلالة املادية والنوعية ملمتلكاتها عامة
وغير دقيقة.

3 .3قصور 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
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بالنسبة لكل ملك على حدة دون إضافة معلومات أخرى (نوعه ومصدره ومساحته ،الخ ) وذلك خالفا ملقتضيات الظهير
الشريف املتعلق بأمالك اجلماعات القروية الصادر في  28يونيو .1954

4 .4املالحظات املتعلقة بأرض السوق األسبوعي
ترجع ملكية أرض السوق األسبوعي للجماعة األم الكناديز .وفي هذا اإلطار مت نقل ملكية أرض السوق من اجملال الترابي
جلماعة الكناديز إلى اجملال الترابي جلماعة أوالد فتاتة على إثر التقسيم اإلداري لسنة .1992
وقد لوحظ بخصوص امللف موضوع هذا العقار ما يلي:
— —عدم مسك مصالح اجلماعة مللفه بشكل يسمح بتتبع وفهم العملية العقارية املتعلقة به؛
— —تضارب في املعلومات املتضمنة بسجل املمتلكات للجماعة مع الوثائق املتضمنة في امللف؛
— —تقصير اجلماعة في تسوية الوضعية العقارية؛
— —تقصير اجلماعة في حماية وصيانة مرافق السوق.

5 .5األرض املتعلقة ببناء املستوصف
من أجل تنمية وعائها العقاري ،عمدت اجلماعة القروية أوالد فتاتة إلى اقتناء قطعة أرضية مساحتها  2.000متر مربع
من السيد ط.ع.ق.ب.ط .مببلغ  11.000,00درهم كما يظهر من خالل املعطيات املدونة في سجل املمتلكات اجلماعية.
وقد لوحظ بخصوص هذه القطعة األرضية ما يلي:
— —افتقاد امللف للوثائق الضرورية التي متكن من تتبع وفهم العملية العقارية لهذا االقتناء؛
— —احتواء امللف على عقدي اقتناء متعلقني بنفس القطعة األرضية؛
— —عدم احترام اإلجراءات القانونية لتسوية املساحة الزائدة.

6 .6إجناز مشروع على أرض في ملكية الغير لم تكتمل مسطرة اقتناءها
قامت اجلماعة بتشييد  10دكاكني ومقهى على أرض مساحتها  800متر مربع سنة  2000عن طريق الصفقة رقم
 1/99/2000في ملك السيدة م.أ بدون سند قانوني وبدون إتباع املساطر القانونية قبل إجناز هذا املشروع  .لوحظ بخصوص
هذا امللف عدم قيام رئيس اجلماعة بإبرام عقد البيع مع الورثة طبقا لقرار املصادقة ،وبالتالي التسوية الفعلية مللف هذا
العقار؛ استناد اجلماعة لقرار املصادقة كسند للملكية حيث أن سجل املمتلكات في خانته املتعلقة باملالحظات اخلاصة
بهذا العقار يشير إلى أن اجلماعة أصبحت املالك الشرعي لهذه القطعة األرضية ،وذلك مبوجب القرار العاملي السالف
الذكر وهذا ما يستشف منه متاطل اجلماعة في تسوية ملف هذا العقار.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —تكوين امللفات القانونية والتقنية اخلاصة باألمالك العقارية والبدء بعملية حتفيظ العقارات اململوكة
للجماعة مع تخصيص االعتماذات الكافية لذلك؛
— —تسوية ملفات املمتلكات العالقة واحترام النصوص القانونية قبل اإلقدام على إجناز أي عملية متعلقة
باملمتلكات اجلماعية.

خامسا  -تدبير النفقات
1 .1الديون اجلماعية
وقفت جلنة االفتحاص على مجموعة من الذيون (تفتقر ملفاتها لطلبات األثمان والبيانات التقديرية) يبلغ عددها 23
ملفا مبا قيمته  467.021,28درهم متت إحالة جزء منها على احملامي في إطار دعاوى مرفوعة على اجلماعة ومنها ما صدر
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

429

في حق اجلماعة بخصوصها أحكام ابتدائية باألداء والتعويض ( 7ملفات)  .يتعلق األمر بتوريدات يظهر -نظرا لقدم
هذه النفقات من جهة ،ولغياب محاسبة املواد من جهة أخرى  -أن اجلماعة استفادت منها عبر سندات الطلب دون أداء
مقابلها .وبالتالي وجب القيام باإلجراءات الالزمة لتفادي هذه الوضعية ماذام أن عدم أداء هذه النفقات أدى إلى تراكم
مجموعة من الذيون قد تؤثر على مالية اجلماعة خصوصا إذا أضفنا حجم التعويضات املترتبة على عدم أدائها.

2 .2أداء نفقة دون سند قانوني
قامت اجلماعة القروية أوالد فتاتة بتحويل مبلغ  6.120,00درهم سنويا عن سنتي  2011و 2013إلى مجموعة اجلماعات
احمللية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة في غياب أي اتفاقية إطار مصادق عليها حتدد العالقة بني مجلس مجموعة
اجلماعات احمللية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة واملماثلة لها واجمللس اجلماعي ألوالد فتاتة والتي حتدد شروط مساهمة
اجلماعة في اجملموعة .وفي هذا اإلطار أكد رئيس اجلماعة أنه لم يتم بعد إعداد االتفاقية وأنه لم يتم توقيعها بعد.
باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر هذه االتفاقية قابلة للتطبيق إال بعد املصادقة عليها من لدن وزير الداخلية أومن يفوض له
بذلك .وبالتالي فاجلماعة قد خالفت مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  78من امليثاق اجلماعي.

3 .3احتكار نفس املمونني جلل توريدات اجلماعة
تقوم اجلماعة القروية أوالد فتاتة باالعتماد على نفس املوردين في تعامالتها اخلاصة بالنفقات عبر سندات الطلب .وفي
هذا اإلطار اعتمدت اجلماعة على شركة « »A A SARLخالل سنتي  2009و 2012وشركتني مملوكتني لنفس الشخص،
السيد س .ع .إ ،وهما »R D T«   و«  »E Aخالل سنتي  2010و . 2011فخالل الفترة املمتدة من سنة  2009إلى غاية 2012
شكلت املعامالت املنجزة مع هذين املوردين نسبة هامة من مجموع مشتريات اجلماعة بحيث سجلت  ٪66.96سنة
 2011لتصل سنة  2012إلى نسبة . ٪81.50

4 .4تسوية نفقات مؤداة عن طريق سندات الطلب
اقتنت اجلماعة عبر سند الطلب رقم  02/2011ثالثة حواسيب باإلضافة إلى ثالث آالت للطبع من نوع من املقاول « s
 » negoceمببلغ إجمالي قدره  26.786,00درهم مع احتساب الرسوم .
وقد تبني من افتحاص ملف هذا االقتناء أن األمر يتعلق بنفقة تسوية .وهذا ما يؤكده تاريخ التسلم ()2011/02/12
السابق لتاريخ طلب بيانات األثمان ( 22و 24و 28فبراير  )2011وتواريخ سند الطلب ( )2011/03/02والفاتورة (.)04/03/2011
وهذا يدل على أن الوثائق املثبتة ال تعبر عن الواقع ومت إجنازها بغرض األداء فقط في غياب للمنافسة ،خالفا ملقتضيات
املادة  75من املرسوم رقم  2.06.388بتاريخ  05فبراير  2007املتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها ،وغياب لاللتزام بالنفقة بطريقة صحيحة خالفا ملقتضيات املادة  49من املرسوم
رقم  2.09.441بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

5 .5اختيار مسبق للمورد قبل إجراء املنافسة
اقتنت اجلماعة القروية أوالد فتاتة عبر سند الطلب  07/2008محركا يشتغل بالكازوال ومضخة كهربائية من أجل جتهيز
بئر مبركز اجلماعة .وقد لوحظ بخصوص هذه الطلبية أن اجلماعة قامت باختيار املورد مسبقا في غياب تام للمنافسة
طبقا للمادة  75من املرسوم رقم  2.06.388وأنه مت إجناز كل الوثائق املثبتة لألداء فقط كما هويتضح ذلك من خالل ما يلي:
— —مت إجناز محضر فتح أظرفة أثمان العروض املقترحة من طرف املتنافسني ومحضر تسلم احملرك  ،في نفس اليوم
 2008/05/26ونفس الساعة العاشرة؛ وهذه الفرضية ال ميكن أن تكون واقعية إال في حالة علم املتعهد مسبقا بأن
الصفقة ستؤول إليه؛
— —بناء على بيانات األثمان املؤرخة ب  12و 14و 16ماي  2008مت إجناز سند الطلب بتاريخ  ،2008/05/20أي قبل تاريخ فتح
أظرفة أثمان العروض املقترحة من طرف املتنافسني في .2008/05/26
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6 .6التنصيص على نوع معني من املشتريات
مت التنصيص في سند الطلب رقم  02/011ورسائل طلب بيانات األثمنة على نوع معني من احلواسيب «HP bunble 500B
 »  MTدون اإليحاء إلى املعادلة خالفا للمادة  4من املرسوم  2.06.388املذكور أعاله .نفس الشيء ينطبق على سند الطلب
 10/2011املتعلق باقتناء مضخة من نوع «.»LOWARA 8GS55
وفي هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —معاجلة ملف الذيون املتراكمة على اجلماعة في احترام تام للمساطر القانونية ،ومبا يحفظ مصالح اجلماعة؛
— —تفادي األمر بصرف أية نفقة خارج اإلطار القانوني؛
— —احترام القواعد املتعلقة بعمليات النفقات كما حددها الباب الثاني من املرسوم رقم  2.09.441بسن نظام
للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها من جهة واملرسوم رقم  2.06.388املتعلق بشروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها ،من جهة أخرى.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ألوالد افتاتة
(نص مقتضب)
( )...أقدم بني أيديكم بعض املعطيات اخلاصة بجماعتنا والتي ستحمل بني ثناياها جوابا على جل املالحظات الواردة
في تقريركم :
ففيما يخص ميزانية اجلماعة ،فهي تقدر ب  213.000.000سنتيم منها  177.000.000سنتيم هي منحة محولة من
وزارة الداخلية.
وتصوروا معي ( )...أن كثلة أجور املواطنني العاملني بهذه اجلماعة تقدر ب  1.830.000,00درهم أي ما يفوق  % 90من
مداخيل اجلماعة كلها تصرف شهريا بواسطة حتويالت بنكية ل  20موظفا من مختلف الدرجات.
فباهلل عليكم ،ما هو وقع ما تبقى من هذه امليزانية أمام إكراهات التنمية املرجوة التي لطاملا تكلم عنها اجلميع.
أما فيما يتعلق باملوظفني العاملني باجلماعة ،فهم يتشكلون من  20موظفا منهم الكاتب العام للجماعة والذي يعتبر
نظريا في منطوق مقتضيات امليثاق اجلماعي األخير هو املشرف – حتت مسؤولية الرئيس عن التسيير اإلداري للجماعة
وعن إدارتها وتنظيمها وتنسيقها (املادة  54و 54مكرر من امليثاق اجلماعي) إال أن واقع احلال عند جماعتنا أن السيد الكاتب
العام يعتبر حجر عثرة حسن سير العمل باجلماعة بل هوالسبب املباشر في كل ما تتخبط فيه من مشاكل.
وفي هذا اإلطار ،قمت بالتوقيع على مشروع قرار إعفائه من مهامه وبعثه للمصالح املركزية بتاريخ  4/7/2013قصد
التأشير عليه إال أنني حلد اآلن لم أتلق جوابا في املوضوع.
أما باقي املوظفني فجلهم متت عملية توظيفهم وفق املساطر القدمية عن طريق التوظيف املباشر ،ولم يسبق لهم أن
خضعوا للتكوين للرفع من أدائهم الوظيفي ال من طرف قسم التكوين املستمر باإلقليم وال من طرف اإلدارة املركزية،
 ،فأمام التطورات احلديثة التي يحتمها دخول املغرب للعالم الرقمي من بابه الواسع ،والطفرة التي أصبحت تعرفها
بالدنا في اجملال احلقوقي والقانوني ،ال زالت جماعتنا تعاني األمرين جراء قصر ذات اليد وشع املداخيل إذ مجرد التفكير في
حتسني قدرات املوظفني يحتاج العتماذات مالية ال طاقة ملالية اجلماعة بتحملها.
وفي جانب تركيبة اجمللس املنتخب ،فإن املستوى املعرفي جلل األعضاء هودون املستوى املطلوب  ،وهذا ما ينعكس سلبا
على دورهم التداولي داخل اجمللس مبا فيهم اللجان التي كانت موضوع مالحظاتكم (جلنة املالية وجلنة التنمية البشرية).
إلى أن هذه اجلماعة ال زالت تئن حتت وطأة النسيان من طرف أجهزة الدولة بكافة مصاحلها الالمتمركزة باإلقليم.
فكيف يتسنى جمللس هذه اجلماعة حتقيق التنمية املرجوة بهذه امليزانية الصدقة ،فلم يسبق اجلماعة أن استفادت طوال
مدة انتدابي من أي مشروع من املباراة الوطنية للتنمية البشرية.
أما فيما يتعلق بوضعيتي كرئيس للجماعة ،فأشير إلى أنه على الرغم من كون املشرع أقر بنظام الوضع رهن اإلشارة في
مقتضيات الباب الثالث من امليثاق اجلماعي (املادة  )16لفائدة موظفي وأعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة
الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا ،فإن املرسوم التطبيقي لهذا الباب استثنى اجلماعات التي ال يتجاوز عدد ساكنتها
 10.000نسمة لتبقى جماعة أوالد افتاتة ضحية هذا املقتضى القانوني(.)...
وهكذا فوضعية الرئيس املوظف ال تسمح له باإلشراف اليومي عن تدبير سير العمل باجلماعة ،بل فهذا الوضع القانوني
يعتبر عائقا كبيرا أما بلورة تصورات مفاهيمية حديثة للبحث عن خلق الثروة ،والنهوض بكافة القطاعات احليوية
الضرورية لساكنة اجلماعة.
()...
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اجلماعة القروية مليلة
(إقليم بن سليمان)
تقع اجلماعة القروية ملليلة ضمن النفوذ الترابي إلقليم بن سليمان ومتتد على مساحة تناهز  316كلم مربع ويبلغ عدد
سكأنها  1425.7نسمة حسب إحصاء .2004

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي
أوال  -التدبير اإلداري واملالي للجماعة
1 .1عدم تفعيل اخملطط اجلماعي للتنمية
ال تتوفر اجلماعة على اخملطط اجلماعي للتنمية كما هومنصوص عليه بالبند األول من املادة  36من امليثاق اجلماعي ،مع
اإلشارة إلى أن هذا اخملطط يجب أن يشكل اإلطار الذي تدرج فيه مختلف املشاريع التي تنوي اجلماعة إجنازها.

2 .2تفويض بعض مهام الكاتب العام لنائب الرئيس
إضافة حملدودية تدخل الكاتب العام في التدبير اليومي لشؤون اجلماعة كما مت الوقوف عليه والذي فسر من طرف رئيس
اجمللس اجلماعي بكونه عائد لرغبة وقدرة املعني باألمر ،فقد لوحظ إصدار رئيس اجمللس اجلماعي القرار عدد  05/09بتاريخ
 07يوليو ،2009القاضي بتفويضه للخليفة الثالث للرئيس ليقوم مقامه ويشارك معه في املهام اإلدارية املتعلقة
بالشؤون اإلدارية واملالية للموظفني مبا فيها الترقيات والتعويضات وكذا إمضاء جميع القرارات والشواهد اإلدارية
املتعلقة باملوظفني .ويعتبر هذا التفويض باطال ألنه يخالف مقتضيات املادتني  51و 55من القانون رقم  78.00املتعلق
بامليثاق اجلماعي التي ال جتيز التفويض إلى النواب في املهام اإلدارية اخملولة قانونا للكاتب العام للجماعة مبقتضى املادة
 45مكرر من امليثاق اجلماعي.

3 .3عدم مسك محاسبة املواد
لوحظ عدم مسك اجلماعة حملاسبة املواد كما هومنصوص عليه باملادتني  111و 112من املرسوم  17( 2.09.441محرم 1431
موافق  3يناير  )2010بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات احمللية.

4 .4عدم تثبيت أرقام اجلرد على ممتلكات املنقولة
ال يتم تثبيت أرقام اجلرد على املمتلكات املنقولة مما يخالف مقتضيات الدورية رقم  416بتاريخ  28غشت .1916

5 .5اجلمع بني مهام متنافية
يجمع رئيس املصلحة التقنية ملهام متنافية بحيث إنه املسؤول عن تسليم رخص البناء وفي نفس الوقت فهواملكلف
بتحرير مخالفات ضوابط التعمير.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —تفعيل اخملطط اجلماعي للتنمية بصفته اإلطار الذي يحدد األعمال الواجب اجنازها بتعاون أوبشراكة مع
اإلدارة واجلماعات احمللية األخرى أوالهيئات العمومية في حدود وسائل اجلماعة اخلاصة أوتلك املوضوعة رهن
إشارتها؛
— —العمل على التقيد باملقتضيات القانونية املتعلقة بالتفويضات واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتصحيح الوضع
املتعلق بتفويض الرئيس لالختصاصات اإلدارية اخملولة للكاتب العام إلى نوابه؛.
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— —العمل على ضبط عمليات دخول مختلف املقتنيات إلى اخملزن وخروجها منه من خالل تسجيل تواريخها
وإخضاع عمليات تزويد مصالح اجلماعة باخملزون ملسطرة تضمن ترشيد وحسن تدبير استغالل مختلف املواد؛
— —القيام بجرد املمتلكات اجلماعية املنقولة من خالل ترقيمها وبيان املصالح واملكاتب التي تستفيد منها؛
— —وضع تنظيم هيكلي وفق الضوابط املنصوص عليها قانونا ،مع حتديد اختصاصات ومهام كل وحدة على حدة
بشكل ميكن من ضمان التنسيق وإرساء نظام املراقبة الداخلية وتفادي اجلمع بني مهام متنافية.

ثانيا  -املمتلكات اجلماعية
1 .1عدم تكوين امللفات القانونية اخلاصة بالعقارات وعدم حتفيظ األمالك
لوحظ عدم تكوين امللفات القانونية والتقنية اخلاصة بالعقارات اململوكة من طرف اجلماعة مما يخالف مقتضيات
مرسوم  1959بتحديد طرق تدبير أمالك اجلماعات القروية ودورية وزير الداخلية رقم  248م.ع.ج .م /م .م.ج.م املتعلقة
بتدبير املمتلكات اجلماعية.

2 .2عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار املوضوع حتت تصرف اجلماعة واملقام عليه مقرها (عقار في
ملكية الرئيس).
3 .3عدم حتفيظ أي من األمالك اجلماعية سواء العامة أواخلاصة.
لهذا يوصي اجمللس اجلهوي باآلتي:
— —العمل على تكوين ملفات املمتلكات وتسوية وضعيتها القانونية.
— —اإلسراع في تسجيل األمالك اجلماعية لدى احملافظة العقارية نظرا ملا يشكله ذلك من حماية للملك اجلماعي.

ثالثا  -تدبير املداخيل
1 .1عدم فرض الرسم على محال بيع املشروبات :
عدد من مستغلي املقاهي ال يقومون بالتصريح بالتأسيس وباإلقرار باملداخيل كما هومنصوص عليه باملادة  67من
القانون رقم  47-06وال تقوم اجلماعة بفرض الرسم املستحق طبقا للمادة  158من نفس القانون.

2 .2قصور في إجراءات حتصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يالحظ متاطل بعض أصحاب سيارات األجرة في أداء املستحقات املترتبة عليهم برسم استغالل سيارات األجرة حيث
بلغ مجموع الباقي استخالصه  79.900درهم إلى حدود  31ديسمبر  ،2012متعلقة بالرخص رقم  100و171و 112و343
و .94وبالرغم من قيام املصالح اجلماعية ببعض اإلجراءات قصد حتصيل الواجبات املترتبة على أصحاب سيارات األجرة
إال أن ذلك لم يحل دون تقادم البعض منها ألسباب تتعلق بالتبليغ ،كما هوالشأن بالنسبة للباقي استخالصه املتعلق
بالرخصة رقم  100عن الفترة مابني الربع الثاني  2001والربع األول .2004

3 .3أخطاء في حسابات التصفية املتعلقة بالرسم على عمليات البناء
تتم تصفية الرسم على عمليات البناء على أساس مساحة البقعة (أي مساحة الطابق السفلي) وليس على أساس
املساحة املغطاة كما هومنصوص عليه في املادة  53من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية التي تنص
على أن تصفية الرسم على عمليات البناء تهم املساحة املغطاة .وقد مت إحصاء أكثر من  9رخص بناء شملها هذا اخلطأ
وترتب عنه ضياع مداخيل بقيمة  17.480,00درهم .
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4 .4التأخر في تسليم رخصة البناء
في بعض احلاالت يتم استخالص الرسم على البناء وال يتم تسليم الرخصة إال شهورا بعد ذلك لنقص التنسيق بني
املصلحة التقنية واجلبايات أثناء تسليم الرخص وذلك ،خالفا للمادة  53من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات
احمللية التي تنص على أن األداء يتم مرة واحدة عند تسليم الرخصة .وتقارب املدة في بعض األحيان السنتني بني األداء
وتسليم الرخصة .

5 .5عدم انتظام حتصيل مبالغ أقل من املتعاقد بشأنها لدى إيجار مرافق السوق األسبوعي دون مبرر
من جهة أخرى ،فإن عملية كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة  2009أفضت إلى قبول أفضل عرض حدد في
 145.000درهم .غير أن ما مت أداؤه لدى القابض هومبلغ  120.840درهم (نفس املبلغ باألمر بالتحصيل الصادر بتاريخ
 2009/04/10وباحلساب اإلداري عن  )2009في غياب تبرير خصم  24.160درهم أي ما ميثل  %16,66من املبلغ املتعاقد بشأنه .

6 .6عدم توفر عقود كراء احملالت التجارية اجلماعية
ال تتوفر اجلماعة على عقود كراء ألغلب احملالت املستغلة حاليا .كما أن اجلماعة لم تقم بتحيني الئحة املستغلني وذلك
بإبرام عقود جديدة عند تغير املستغلني أوبالتشطيب على من فسخ العقد( .مثال طلب فسخ عقد الكراء بتاريخ
 2000/02/01من طرف السيد م.وو كذا شهادة تخلي أدلى بها السيد م.س مؤرخة في .)2003/11/11
كما أن السجل املمسوك باجلماعة يشكومن عدم الدقة حيث يصعب حتديد رقم احملل واسم املستغل خاصة وأنه وقع
تغيير ألرقام احملالت دون حتيني السجل باملوازاة مع ذلك .كما يصعب التأكد من مطابقة السومة الكرائية املنصوص
عليها بالقرار اجلبائي مع ما يؤديه املعنيون .مما ال يسمح بتحديد دقيق للمبالغ املستخلصة والباقي حتصيله.

7 .7اختالالت في حتصيل أكرية احملالت التجارية
لم تقم اجلماعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص واجبات كراء احملالت التجارية ،حيث يقدر مبلغ الباقي
استخالصه إلى غاية  9يناير  2012حوالي  500.085,00درهم (حسب الرسالة املوجهة من رئيس اجمللس اجلماعي
للمحامي).
وجتدر اإلشارة إلى أن تراكم الباقي استخالصه كان من املمكن احلد منه بتفعيل املقتضيات املنصوص عليها بدفتر
التحمالت حيث أن الفصل الثالث منه ينص على أن مبلغ اإليجار يؤدى إلى صندوق اجلماعة قبل اخلامس من كل شهر،
كما أن الفصل الثامن منه يخول للجماعة فسخ العقد في حالة إخالل املكتري بشرط من شروطه.
من ناحية ثانية يتبني أن مبلغ الباقي استخالصه املدون بالوضعيات املمسوكة باجلماعة واحملدد في  9.500درهم بتاريخ
 ،2012/12/31ال ميثل اال جزءا ضئيال ( )% 3من الواجبات املترتبة غير احملصلة برسم كراء احملالت التجارية .فقد قدرت جلنة
املراقبة املبلغ في حوالي  333.000درهم انطالقا من سجل األكرية وذلك عن الفترة ما بني  2010و 2012فقط.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص الرسم املفروض على بيع املشروبات والعمل على إدراج مستغلي
محالت بيع املشروبات بتراب اجلماعة ضمن قائمة اإلحصاء اخلاصة باخلاضعني للضريبة املفروضة على هذه
احملالت مع تطبيق املقتضيات املرتبطة بفرض الضريبة بصورة تلقائية على امللزمني الذين ال يقدمون إقراراتهم
في اآلجال القانونية املنصوص عليها بالقانون رقم 47-06؛
— —اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص الرسم على استغالل سيارات األجرة داخل األجل القانوني،
وتطبيق اجلزاءات املنصوص عليها قانونا في حق املمتنعني عن أداء هذا الرسم؛
— —تطبيق وتصفية وحتصيل الرسم على عمليات البناء طبقا ملقتضيات املواد  54 ،53و 55من القانون رقم 47-06
املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية والعمل على استرداد املبالغ املتبقية في ذمة املستفيدين؛
— —حتيني السجل املتعلق مبداخيل كراء احملالت التجارية؛
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— —احلرص على توفر العقود جلميع عمليات استغالل احملالت التجارية وحتيينها كلما دعت الضرورة؛
— —تطبيق اإلجراءات الزجرية املنصوص عليها في دفتر التحمالت وبنود عقود كراء األمالك اجلماعية في حق
املكترين املتماطلني عن أداء واجب الكراء؛
— —تطبيق اإلجراءات القانونية الالزمة لتفادي تراكم الباقي استخالصه ومنع سقوط البعض منه في التقادم
واحملافظة على حقوق اجلماعة.

رابعا  -تنفيذ النفقات
1 .1عدم دقة وصحة بعض الوثائق املثبتة
ال حتمل سندات الطلب ترقيما تسلسليا ،حيث أن البعض منها فقط يتوفر على رقم مما ال ميكن من تتبع السندات التي
مت إصدارها خالل نفس السنة .أيضا ،ال حتمل بعض الفواتير رقما تسلسليا خاصا بها ،كما ال تبني الضريبة على القيمة
املضافة ،إضافة إلى بعض املعطيات التي يتوجب أن تتضمنها الفواتير حسب مقتضيات املادة  145من مدونة الضرائب
كالتعريف اجلبائي و الرقم التسلسلي... ،

2 .2محدودية الولوج إلى طلبيات اجلماعة عبر سندات الطلب
تقوم اجلماعة باقتناء مواد مختلفة عن طريق سندات الطلب من نفس املمونني ،حيت تبني من خالل تفحص الوثائق
املثبتة أن  119سند طلب من أصل  132أسندوا لثالثة مقاوالت ما بني  2008و( 2012أي بنسبة .)% 90

3 .3جتاوز سقف سندات الطلب عند إجناز نفقة تهيئة وصيانة املسالك
حيث جلأت اجلماعة إلى اقتناء كميات من األتربة ألجل تهيئة وصيانة املسالك ،بواسطة سندي الطلب رقم  12و20/2007
مببلغ يصل إلى  215 760,00درهم وكذا بواسطة سندات الطلب  4113و 4114و 4116/12مببلغ يصل إلى 440 880,00
درهم في جتاوز واضح للسقف احملدد لالقتناء عن طريق سندات الطلب كما هومحدد في املادة  75من املرسوم 2.06.388
(  5فبراير )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

4 .4عدم االستفادة من بعض املشاريع رغم ما كلفته مليزانية اجلماعة
حيث قامت اجلماعة بواسطة الصفقة رقم  01/2002ببناء مقهى و 15دكانا بكلفة إجمالية بلغت  944 375,00درهم
وقد مت استالم األشغال بتاريخ  ،2004/03/09غير أنه باستثناء املقهى ودكانني اثنني فإن باقي الدكاكني ال تزال مغلقة منذ
إنشائها.
ويتعلق األمر كذلك مبحطة سيارات األجرة التي متت تهيئتها مببلغ  55 440,00درهم (سندا الطلب رقم  4104بتاريخ
 2011/03/23ورقم  4147بتاريخ  ) 2012/12/21والتي تعذر استغاللها نظرا ألن اجلماعة لم تؤمن حلد اآلن الولوج إليها
بسبب عدم تسوية الوضعية القانونية مع مالك العقار اجملاور لضمان ارتفاق العبور الالزم للولوج إلى احملطة.

5 .5التكفل بنفقة ال تدخل ضمن حتمالت اجلماعة
ويتعلق األمر ببناء غرفة بجوار مقر اجلماعة بكلفة بلغت  10.800,00درهم (سند الطلب رقم  4126بتاريخ 2012/07/10
 اإلشهاد على إجناز اخلدمة في  )2012/10/01وخصصت ألحد الفاعلني بقطاع االتصاالت إليواء مستلزمات ربط املنطقةباالنترنيت دون مقابل مادي للجماعة ودون أي إطار تعاقدي بني الطرفني.
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6 .6عدم إشراك املصالح التقنية في تتبع األشغال وقيام الرئيس شخصيا باإلشهاد على إجنازها
ويتعلق األمر على سبيل املثال :
• •بأشغال الصباغة التي عرفتها اجلماعة خالل السنوات من  2008إلى  2011مببلغ إجمالي قدره 130.286,50
درهم ،حيث ال تتوفر اجلماعة على اجلذاذة التقنية التي تثبت قيامها بصباغة املقر خالل سنتي  2010و،2011
كما أن اإلشهاد على إجناز اخلدمة مت من طرف رئيس اجلماعة.
• •بأشغال إصالح مضختني موضوع سند الطلب رقم  2/2008بتاريخ  2008/02/11وسند الطلب غير املرقم
بتاريخ .2009/07/05
• •باقتناء عشرين ( )20شجرة ليمون بثمن  720درهم للشجرة الواحدة مع احتساب الرسوم ( سند الطلب رقم
 4003بتاريخ .)2009/09/01
• •بأشغال صيانة وبستنة األشجار املوجودة باجلماعة ( 82شجرة) عن طريق سند الطلب رقم  26بتاريخ
.2010/11/12
• •بإصالح سيارتني (سيارة اإلسعاف من نوع بارتنير وسيارة سياحية من نوع فياط سينا) ما بني  2008و.2012
حيث بلغ ما مت صرفه بسندات طلب مجموع  252.388,00درهم.

7 .7املغاالة في األثمان
ويتعلق األمر مبا يلي:
• •إصالح مضختني ب»عني أم الكنابش» خالل سنتي  2008و 2009على التوالي مببلغ  11.000,00درهم ومبلغ
 16.700,00درهم مما يتجاوز املبلغ الالزم القتناء هاتني املضختني  .فضال عن ذلك ،تبني من خالل الرجوع إلى
فواتير استهالك الكهرباء املتعلقة باملضختني املذكورتني أنهما لم تشتغال منذ  2008بسبب ربط اجلماعة
بشبكة املاء الصالح للشرب سنة .2005
• •أشغال صيانة وبستنة األشجار املوجودة باجلماعة ( 82شجرة) عن طريق سند الطلب رقم  26بتاريخ
 12/11/2010والذي حدد مبوجبه ثمن الصيانة في  240درهم للشجرة الواحدة مع احتساب الضريبة على
القيمة املضافة ،وهوثمن مرتفع نظرا ألن األشجار املعنية ليست بالغة االرتفاع أواحلجم كما أن أشغال
الصيانة لم تنفذ إال مرة واحدة تبعا للتحريات اجملراة من طرف اجمللس التي أفضت أيضا إلى أن هذه األشغال
ال تتعدى في أحسن الظروف ثمن  50درهم مع احتساب الرسوم للشجرة الواحدة.
• •باقتناء آلة ناسخة من نوع ( ،)Nashuatec DSM 618 Dموضوع سند الطلب رقم  ،4129بتاريخ  5سبتمبر
 2012ومببلغ  43 200,00درهم حيث بينت املعاينة أن هذه اآللة مستعملة وال يتجاوز ثمنها  8 000,00درهم
حسب ما أدلت به الشركة املمونة.

.8 .صرف مبالغ مقابل أشغال لم يثبت إجنازها من خالل املعاينة امليدانية
حيث عمدت اجلماعة إلى اقتناء عشرين ( )20شجرة ليمون بثمن  720درهم للشجرة الواحدة مع احتساب الرسوم( سند
الطلب رقم  4003بتاريخ  )2009/09/01وإثر املعاينة ،مت العثور فقط على  4شجرات من الصنف املذكور .ويكون بذلك مبلغ
األشغال الغير املنجزة والتي متت تأديتها هو 11.520,00درهم.

9 .9إصالح متكرر لسيارتي اجلماعة
حيث قامت اجلماعة بصرف مبالغ مهمة ألجل إصالح سيارتني (سيارة اإلسعاف من نوع بارتنير وسيارة سياحية من نوع
فياط سينا) ما بني  2008و .2012إذ بلغ ما مت صرفه بسندات طلب مجموع  252.388,00درهم  .وقد بني فحص الوثائق
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املثبتة أن اإلشارة للسيارة املعنية باإلصالح ال يتم في أغلب األحيان كما أن اجلماعة ال تقوم مبسك سجل لتتبع عمليات
اإلصالح.

1010أداء نفقة قبل إجناز اخلدمة
ويتعلق األمر بنفقات اقتناء الوقود حيث قامت اجلماعة باإلشهاد على التسلم وأداء نفقات تتعلق بتوريد كميات مهمة
من الوقود خالل األشهر األولى من كل سنة (ما عدى  ،)2012بالرغم من عدم توفرها علي خزان للوقود ،كما أقر التقني
املكلف بتسيير الوقود أن اجلماعة ال تتسلم كل الكميات الواردة في سندي الطلب وإمنا يتم التزود حسب احلاجة حتى
استنفاذ الكمية التي سبق أداؤها ،وهوما يعني أداء نفقات قبل التسلم الكامل للتوريد مما يعتبر خرقا ملقتضيات
الفصلني  53و 67من املرسوم  17( 2.09.441محرم  1431موافق  3يناير  )2010بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات
احمللية وهيئاتها.

1111عدم تتبع استهالك املاء والكهرباء وعدم حفظ الفواتير
لوحظ عدم مسك اجلماعة لفواتير استهالك املاء والكهرباء ،مما لم يسمح بتتبع االستهالك واألداء حيث يكون هذا األخير
بصفة إجمالية وال يتم حتديد الفواتير التي مت أداؤها ،كما يصعب تتبع استهالك كل عداد على حدة خالل فترة معينة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على إشراك أكبر عدد ممكن من املقاوالت لالستفادة من الفرص التي توفرها املنافسة؛
— —ضرورة التقيد باستشارة املمونني واملقاولني املتخصصني في اخلدمات أواألشغال موضوع الطلبيات؛
— —توخي الدقة عند حتديد حاجيات اجلماعة مع وجوب احترام السقف احملدد للنفقات عن طريق سندات الطلب ؛
— —وجوب التأكد من جدوى املشاريع املزمع القيام بها لتفادي رهن إمكانيات اجلماعة في استثمارات غير ذات
نفع؛
— —إلزامية اإلشهاد على إجناز اخلدمة من طرف املصلحة املعنية ،وإشراك املصالح املعنية (املصلحة التقنية في
هذه احلالة) في تتبع األشغال ومسك الوثائق املتعلقة باإلجناز؛
— —احلرص على ترشيد نفقات اجلماعة املرتبطة بالصيانة مع العمل على مسك وثائق تتبع عمليات إصالح
السيارات واآلليات؛
— —احترام قواعد تنفيذ النفقات املرتبطة بعمليات التزود بالوقود والزيوت مع العمل على مسك وثائق تبني
املصلحة املستلمة للمحروقات وتتبع استهالك كل آلية وسيارة على حدة؛
— —التأكد من مطابقة التوريدات ملوضوع الطلبيات بشكل منهجي،

خامسا -صفقة إصالح وتأهيل الوحدات املدرسية بجماعة مليلة
أبرمت اجلماعة الصفقة رقم  11/2008املتعلقة بتأهيل الوحدات املدرسية بجماعة مليلة ،عن طريق طلب عروض مفتوح
مع شركة مليلة مببلغ  1.725.621,60درهم ،وقد حدد دفتر التحمالت اخلاصة مدة اإلجناز في  115يوم وعدد املدارس املعنية
بالتأهيل في سبع مدارس .وجتدر اإلشارة إلى أن نائل الصفقة هواملتنافس الوحيد الذي قدم عرضا.
وقد مكن تفحص ودراسة امللف اخلاص بهذه الصفقة من الوقوف على املالحظات التالية :

1 .1مالحظات حول التسيير اإلداري للصفقة
• •عدم توفر املقاولة على مراجع تقنية كافية لتنفيذ مثل هاته األشغال كما هومنصوص عليه في املادة 4
الفقرة الثانية من نظام االستشارة ،إذ أن امللف التقني الذي قدم من طرف املقاولة ال يحتوي سوى على
شهادتني إداريتني  :األولى مسلمة من طرف رئيس اجمللس اجلماعي ا ملليلة والثانية مسلمة من طرف شركة
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 ( EGMB Bidaouiaاململوكة لرئيس اجمللس اجلماعي القروية مليلة)؛
• •التأخر في تنفيذ الصفقة ،حيت استغرق إجناز الصفقة  1.052يوما ( 3سنوات تقريبا) في حني ينص دفتر
التحمالت اخلاصة في فصله السابع على أن مدة إجناز األشغال هي  115يوما؛
• •أوامر اخلدمة الصادرة في إطار هذه الصفقة ال حتمل رقما تسلسليا وال يتم تسجيلها في سجل خاص
بها وذلك خالفا للمادة  9من املرسوم رقم  2.99.1087املتعلق بدفتر الشروط اإلدارية العامة املنجزة حلساب
الدولة ،والتي تنص على أنها يجب أن تكون مرقمة ،مؤرخة ومسجلة؛
• •إصدار أوامر توقف متتالية وأوامر خدمة متتالية إضافة ألمر توقف وأمر باخلدمة صادر في نفس اليوم؛
• •أداء مبلغ أشغال إضافية قدره  28.721,10درهم دون سلك املسطرة الواردة باملادة  52من دفتر الشروط اإلدارية
للصفقات العامة املنجزة حلساب الدولة.

2 .2مالحظات حول تنفيذ أشغال الصفقة
• •همت األشغال املنفذة أربعة مدارس في حني أن عدد املدارس املبرمجة في إطار الصفقة هوسبعة مدارس.
• •عدم احترام مقتضيات املادة  32و 44من دفتر الشروط اخلاصة املتعلق مبراقبة وتتبع األشغال ،حيث لوحظ
عدم مسك املصالح التقنية للجماعة لدفتر األوراش  cahier de chantierمما يبني أن املصلحة التقنية
للجماعة لم تقم بتتبع األشغال وتدوين اجنازها بشكل دوري.
• •مسك املصلحة التقنية خالل  2009جلدول منجزات غير صحيح مت إعداده دون املراقبة الفعلية للمنجزات
يعطي كميات منجزة لألشغال تفوق تلك التي يتضمنها جدول املنجزات األخير .2012/07
• •عرف تنفيذ الصفقة اختالفا مهما مع ما ورد بدفتر الشروط اخلاصة حيث جتاوز في بعض األحيان  % 1868عن
ما كان مسطرا بالصفقة ( حالة الثمن (1أ) املتعلق بهدم احلائط) مما يبني أن دراسة املشروع لم يتم إيالؤها
العناية الكافية.
• •عدم إجناز مجموعة من األشغال احملددة في الصفقة رغم أنها عرفت أداء مبالغ زائدة وقد أحصت جلنة
الفحص أكثر من  19حالة أشغال لم يتم تنفيذها.
• •مكنت املعاينة امليدانية من الوقوف على مجموعة من العيوب منها:
— —تسرب املياه من سقوف بعض احلجرات التي كانت موضوع األشغال ،علما أن كلفة إصالح سقف األقسام
بلغت  138.096,00درهم.
— —تالشي الصباغة رغم مرور وقت وجيز على إجنازها نظرا لعدم التقيد باملواصفات التقنية احملددة في املادة
 58من دفتر الشروط اخلاصة والتي تنص على ضرورة القيام مبجموعة من األشغال التحضيرية قبل القيام
بعملية الطالء مرتني .حيث أبأنت التحريات أن املقاول قام فقط بعملية الطالء فوق الصباغة القدمية دون
القيام باإلشغال التمهيدية للصباغة ناهيك عن عدم وجود ما يثبت تأشير التقنيني على سائر مراحل
الصباغة كما نص على ذلك دفتر التحمالت.
— —أداء مبلغ  24.556,00درهم ألشغال غير منجزة تهم طالء املرافق الصحية وبعض األقسام بصباغة من نوع
فنيليك حيث أثبتت املعاينة امليدانية أن املساحة التي مت صبغها هي  1653متر مربع عوض  2881التي مت
أداؤها.
— —تدهور حالة الساحات التي مت تبليطها بجميع املدارس التي كانت موضوع معاينة بسبب عدم احترام
املعطيات التقنية الواردة في الفصل اخلامس من دفتر الشروط اخلاصة والذي يفرض على املقاول القيام
بعمليات احلفر واستخراج األتربة ووضع  0,20م من األحجار و 0,10م من اإلسمنت .حيث اكتفى املقاول
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بتبليط الساحات باالسمنت املمدد وبسمك ال يتعدى  5سنتمترات في أقصى احلاالت .كما لوحظ وجود تباين
بني كمية األشغال في جدول األعمال املنجزة والكشف التفصيلي املؤقت .حيث يشير األول إلى كمية تقدر
ب  1125,50متر مربع بينما يشير الثاني إلى  624،23متر مربع فقط.
— —عدم تواجد بعض األجهزة التي تدخل في كهربة األقسام رغم ثبوت أدائها للشركة ويتعلق األمر ب globe 42
 opalineو Disjonteurs differentiels 21و Prises courant 10A 15و.Foyers lumineux 42
— —كما أن املعاينة لثالث ( )3مدارس أظهرت أن إنارة املراحيض معطلة (بالنسبة ملدرسة مليلة توقفت شهرا
واحدا بعد تشغيلها حسب ما مت استيفاؤه بعني املكان) .علما أن أشغال ربط املراحيض بالكهرباء كلفت
 5 000,00درهم لربط كل مرحاض.
— —األبواب واإلطارات اخلشبية لألقسام التي متت معاينتها مهترئة وتبدومستعملة منذ مدة طويلة وال توحي
بأنها حديثة االقتناء علما أنها كلفت ميزانية اجلماعة  81.736,00درهم.
— —املعاينة امليدانية أبأنت أن كيفية إجناز أغطية مصارف املياه ()Regard de 40cm * 40cm et Regard 60*60
واألماكن احمليطة بها ،مت بشكل ال يتناسب مع املواصفات التقنية املنصوص عليها في دفتر الشروط اخلاصة،
إذ أن بعض األغطية غير موضوعة في مكأنها وغير مثبتة بإحكام والبعض اآلخر ليس على نفس مستوى
ارتفاع سطح الساحة ،مما يجعلها تشكل خطرا على سالمة التالميذ خاصة وأن جلها توجد بساحات
املدارس.
— —األبواب احلديدية (ثمن رقم  )22والتي كلفت  19.800,00درهم  ،فالبعض منها منزوع من مكان تركيبه (بابأن
في مدرسة مليلة وبابأن في مدرسة اخلبيزيني) ،وما تبقى غير مثبت بشكل جيد.
ورغم مرور أزيد من  10أشهر من تاريخ التسلم املؤقت لهذه الصفقة ،لم تقم اجلماعة بتحضير قوائم مفصلة عن
الشوائب والعيوب املسجلة في بعض املدارس من أجل إصالحها من طرف املقاولة ،وذلك طبقا للمادة  68من املرسوم
رقم  2.99.1087املتعلق بدفتر الشروط اإلدارية العامة املنجزة حلساب الدولة ،علما أن فترة الضمان محددة زمنيا وعند
انصرامها ال يحق مطالبة املقاولة بإجراء اإلصالحات الضرورية.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —السهر على التتبع اجليد لتنفيذ األشغال واتخاذ اإلجراءات القانونية في حينها لتفادي إحلاق أضرار مالية
مبيزانية اجلماعة؛
— —تفادي اللجوء إلى أوامر صورية أوغير مبررة بوقف األشغال بهدف جتنيب املتعاقدين مع اجلماعة تطبيق غرامات
التأخير؛
— — العمل على االلتزام ببنود دفاتر الشروط اخلاصة لألشغال وتطبيق مقتضيات النصوص املنظمة للصفقات
العمومية املتعلقة بإدخال تعديالت على األشغال.

440

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملليلة
(نص مقتضب)

أوال  -التدبير اإلداري واملالي للجماعة
1 .1اخملطط اجلماعي للتنمية
إن اجلماعة القروية ملليلة تتوفر على مخطط التنمية وقد صادق عليه مجلس اجلماعة خالل الدورة العادية لشهر شتنبر
 2010واجلماعة ستعمل على تفعيله نظرا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات ونظرا ألهميته.

 2 .2تفويض بعض مهام الكاتب العام لنائب الرئيس
يتم تفويض شؤون املوظفني للسيد اخلليفة الثالث للرئيس ذلك نظرا لكونه يقطن قرب اجلماعة الشيء الذي يسهل
عليه احلضور في أوقات العمل أما فيما يتعلق بصرف رواتب املوظفني والوضعية اإلدارية واملالية والتسبيقات املمنوحة
للموظفني واإلمضاء على وثائق املداخيل.
إن تفويضات املالية ال تدخل ضمن اختصاصات الكاتب العام ألن كل ما يتعلق باملالية هومن اختصاص الرئيس أما
اختصاصات الكاتب العام فهي تدبير شؤون املوظفني والتسيير اإلداري طبقا للفصل  54مكرر من امليثاق اجلماعي.

3 .3محاسبة املواد
إن اجلماعة القروية أجرت دفتر اجلرد اخلاص باخملزن حيث تدون فيها جميع املواد التي تدخل والتي تخرج وعني السيد «ت.
ع» مسؤوال عنها.

4 .4أرقام اجلرد على املمتلكات املنقولة
قامت اجلماعة بتثبيت أرقام اجلرد على كافة األمالك املنقولة تبعا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات.

5 .5اجلمع بني مهام متنافية
أصبح القسم التقني يضم أربعة موظفني بدل اثنني تبعا ملالحظاتكم وهكذا مت تعيني رئيس القسم ومكلف بالصفقات
والتعمير ومكلف بالشواهد اإلدارية ومكلفة مبخالفات التعمير.

ثانيا -املمتلكات اجلماعية
امللفات القانونية اخلاصة بالعقارات وحتفيظ األمالك اجلماعية :تتوفر اجلماعة على سجل األمالك العامة واخلاصة.
ونظرا ملالحظاتكم ستقوم اجلماعة باإلجراءات الالزمة لتحفيظ ممتلكاتها حيث كلف السيد «ع .ل» الغرض.
الوضعية القانونية للعقار :األرض املبنية عليها دار اجلماعة هي في ملك رئيس اجلماعة احلالي وليس له مانع في
إجراء التحفيظ لصالح اجلماعة.

ثالثا -تدبير املداخيل
1 .1عدم فرض الرسم على محال بيع املشروبات
إن اإلجراءات التي اتخذتها اجلماعة فيما يخص الرسم املفروض على بيع املشروبات أنها راسلت املعنيني باألمر وذلك
قصد وضع إقرار باملداخيل املتأتية من بيع املشروبات عن طريق السلطة احمللية .وقد استجاب لهذا ثالثة ملزمني حيث
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قاموا بوضع إقرارات باملداخيل عن جميع السنوات .أما بالنسبة لآلخرين الباقني فقد مت استدعاء اللجنة مكلفة مبراجعة
وحتديد الرسم املذكور من أجل حتديد املداخيل بالنسبة لكل واحد على حدة واحتساب الرسم واجلزاء املطبق على اخملالفة
املرتكبة من طرف اخلاضع للرسم واملتمثلة في عدم اإلدالء باإلقرارات ،ثم تكليف محامي اجلماعة بتطبيق مسطرة
االستخالص لضمان حقوق اجلماعة املالية.
وفيما يخص إدراج محالت بيع املشروبات ضمن قائمة اخلاضعني للضريبة على هذه احملالت فقد قامت جلنة محلية تتكون
من شسيع املداخيل والسلطة احمللية بتاريخ  2013/ 09/ 16مبعاينة رخص االستغالل وكذا الضريبة املفروضة على احملالت
التجارية واملهنية باجلماعة ( )Patenteوقد مت استدعاء أصحاب احملالت الذي ال يتوفرون إما على الرخص أوالضريبة قصد
تسوية وضعيتهم .

2 .2قصور في إجراءات حتصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين
كما سبق اإلشارة فقد راسلت اجلماعة املعنيني باألمر وقد استجاب مؤخرا كل من أصحاب الرخص  112و 343و21
و 177و 100حيث قاموا بتسديد جميع املستحقات التي بذمتهم.

3 .3أخطاء في حسابات التصفية املتعلقة بالرسم على عمليات البناء
بالنسبة لتصفية الرسم على عمليات البناء فإن الطابق السفلي كان قائما قبل وضع التصميم العقاري املرخص له
بالبناء إلضافة الطابق األول لهذا مت استخالص واجب البناء املضاف فقط بالنسبة للرخصة رقم 08-07-06-05-04-03:
 2012/أما في ما يخص الرخصتني  12و 2012 / 14فإن املستفيدين قاما بأداء مستحقات الطابق السفلي مع التزام بأداء
باقي املستحقات عن الطابق األول عند بداية األشغال بالطابق األول ،وبعد استفسارنا من طرفكم مت استدعاء املعنيان
باألمر قصد تسديد واجب الرسم املتبقي بذمته .أما الرخصة رقم  10فلقد كانت البناية قائمة ولم يقم صاحبها إلى
بعملية التبليط.

4 .4التأخر في تسليم رخص البناء
أما التأخر في تسليم رخص البناء فيعود لبعض املستفيدين أنفسهم حيث أنهم بعدما يقومون بتصحيح اإلمضاء
على اإلقرار وتسديد واجبات الرسم على عمليات البناء يذهبون إلى حال سبيلهم اعتقادا منهم بأن اإلقرار هورخصة
البناء .وعند شروعهم في عملية البناء يتم توقيفهم من طرف القسم التقني أوالسلطة احمللية ويتم الشرح لهم
مسطرة احلصول على الترخيص.

5 .5عدم انتظام حتصيل مبالغ أقل من املتعاقد بشأنها لدى إيجار مرافق السوق األسبوعي دون مبرر
فيما يخص عملية كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة  2009فقد وافقت اللجنة املكلفة بقبول العرض الذي حدد
في  145.000,00درهم ولكن مع احتساب الرسوم كما هومبني بعقد التزام املكتري واملؤشر عليه من طرف جميع أعضاء
جلنة فتح األظرفة مبا فيها القابض البلدي ،وبعد أداء املبلغ اإلجمالي من طرف املتعاقد قامت مصالح القباضة بخصم
 24.160,00درهم باعتباره مبلغ الرسم على القيمة املضافة.

6 .6عدم توفر عقود كراء احملالت التجارية اجلماعية
لقد قامت مصالح هذه اجلماعة بتحيني وجتديد السجل اخلاص بكراء احملالت التجارية واملهنية باملوازاة مع أرقام الدكاكني
باإلضافة إلى السومة الكرائية املنصوص عليها بالقرار اجلبائي اجلماعي بالترتيب  ،وحيث أن اجلماعة قامت بتعديل القرار
اجلبائي اجلماعي وذلك بالزيادة في السومة الكرائية فقد راسلت جميع املكتريني وذلك قصد جتديد عقود الكراء ،وقد
استجاب لهذا عدد مهم من املكتريني.

7 .7اختالالت في حتصيل أكرية احملالت التجارية
أما فيما يخص اإلجراءات القانونية والزجرية والالزمة املنصوص عليها في دفتر التحمالت وكذا بنود عقود الكراء فقد
قامت مصالح هذه اجلماعة بإرسال جميع ملفات املكتريني املتماطلني عن أداء واجب الكراء حملامي اجلماعة وذلك للبث
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فيها وعرضها على القضاء حرصا منها على احملافظة على حقوق اجلماعة ،كما طالبت منه إخبار اجلماعة كل ثالثة
أشهر مبآل واإلجراءات املتخذة بالنسبة جلميع امللفات املوضوعة رهن إشارته.

رابعا – تنفيذ النفقات
1 .1عدم دقة وصحة بعض الوثائق املثبتة
إن أرقام وتواريخ سندات الطلب وتواريخها موجودة .إال أن بعض الفواتير كانت خالل سنة  2008حتمل اجملموع العامTTC
مبا فيه الضريبة على القيمة املضافة أما بعد سنة  2008فال توجد فواتير بدون الضريبة على القيمة املضافة.

2 .2محدودية الولوج إلى طلبيات اجلماعة عبر سندات الطلب:
إن تواجد جماعة مليلة مبنطقة وعرة التضاريس وبعدها عن أقرب املدن اجملاورة وعدم تواجد طرق معبدة ال يساعد
املتنافسني على التعامل مع اجلماعة حيث ال يتعامل مع اجلماعة إال بعض املتنافسني الذين يسكنون بالقرب من هذه
اجلماعة ونظرا لعدم تواجد متنافسني فاجلماعة تضطر للتعامل مع هؤالء املتنافسني احملليني

3 .3جتاوز سقف سندات الطلب عند إجناز نفقة تهيئة وصيانة املسالك
إن سند الطلب رقم  12/2007و 20/2007كانا مبقتنيات من نفس الطبيعة مختلفني األول لشراء مواد البناء (األتربة)
والثاني ألشغال تهيئة املسالك.
إن سنة  2011لم تؤدى فيها حواالت برنامج العمل إلصالح وصيانة املسالك وإمنا كانت األداءات في سنة  2012لهذا كانت
االلتزام بالنفقة لسنتني وهوما يجعل اخلدمة من نفس النوع تكون ب  400.000,00درهم لشراء األتربة .و400.000,00
درهم ألشغال صيانة وترميم املسالك.

4 .4عدم االستفادة من بعض املشاريع
قامت اجلماعة بواسطة الصفقة رقم  1/2002ببناء مقهى و 15دكان وحلد أالن ثم كراء املقهى و 10دكاكني وان اجلماعة
قامت حلد اآلن بإجراء اكتر من ستة طلبات العروض لكراء هذه الدكاكني إال أن عدم وجود متنافسني لهذه الغاية وتعقيد
املسطرة املتبعة للكراء بالبوادي ،حيث يطبق فيها نفس الشئ كاملدن ،ال يسهل على الساكنة اكتراء مرافق اجلماعة
وقد سبق أن راسلنا السلطات الوصية قصد تسهيل املسطرة املتبعة لكراء هذه الدكاكني إال أنه حلد أالن لم تكتري
اجلماعة إال  10دكاكني وستجري اجلماعة طلبات عروض في القريب لكراء ما تبقى منها.
وقد عملت اجلماعة تبعا ملالحظات اجمللس اجلهوي للحسابات بإجراء صفقتني خالل هذه السنة ولم يتم كراء إال دكاكني
اثنني ليصل العدد اآلن إلى  10دكاكني مكتراة في حني ننتظر كراء اخلمسة املتبقني خالل األشهر املتبقية من سنة .2013
أما استغالل احملطة اخلاصة بسيارات األجرة فقد اصطدمت اجلماعة بأحد اخلواص الذي أغلق الباب الرئيسي للمحطة
بدعوى أنها أرضه واستغل املزايدات االنتخابية وبنى كوخ غير مرخص بالباب الرئيسي للمحطة وقد عملت السلطة
احمللية على إجالئه ولم تفلح في هدم هذا الكوخ وحلد اآلن املسالة أمام أنظار محكمة االستئناف بالدار البيضاء وقد
تنظر اجلماعة في إنشاء باب ثاني من اجلهة األخرى إذا تعذر عليها استغالل الباب األول.

5 .5التكفل بنفقة ال تدخل ضمن حتمالت اجلماعة
نظرا لعدم تواجد االنترنيت بتراب اجلماعة ومواكبة مع اخلصاص الذي تعرفه اجلماعة في هذا امليدان ولفك العزلة عن
الساكنة فقد وافق اجمللس اجلماعي في دورة عادية على تفويت االستغالل املؤقت لفائدة اتصاالت املغرب ببناء غرفة بأرض
الرئيس لفائدة اتصاالت املغرب الستعمالها لضم منشات االنترنيت وقد وافق ممثل اتصاالت املغرب بتمكني مصالح
اجلماعة من خدمة االنترنيت دون مقابل ونظرا ملالحظاتكم فقد كاتبت اجلماعة الشركة قصد استخالص واجبات األرض
والغرفة املقامة عليها.
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6 .6إشراك املصالح التقنية في تتبع األشغال
إن القسم القني يتتبع باستمرار األشغال التي تقوم بها اجلماعة .إن القسم التقني ال يؤشر على شراء املواد وإمنا يؤشر
على األشغال فقط لإلشارة فاجلماعة ال تتوفر على تقني بخصوص امليكانيكا كإصالح املضختني وإصالح سيارات
اجلماعة والبستنة.

7 .7املغاالة في األثمان
• •إصالح مضختني بعني ام لكنابش :أن اجلماعة قامت بإصالح محرك و مضخة سنة  8002يحمالن رقم اجلرد
 242و 104أصلح احملرك مببلغ 00,005.7درهم وآلة الضخ ب  00,005.3درهم ونظرا لكون إصالح احملرك تطلب
إصالح ما يلي فاملبلغ ال يكفي وغالبا يقوم الرئيس بأداء اليد العاملة وبعض التكميالت من ماله اخلاص الن
اجلزء األول من امليزانية ال تؤدى فيه مصاريف اليد العاملة.أما املضخة فتطلب إصالحها مبلغ  00,005.3درهم.
أما في سنة  2009فتم إصالح احملرك وآلة الضخ اللذان يحمالن رقم اجلرد  1138و 1139املتواجدتني بعني ام لكنابش
وذلك بإصالح احملرك بثمن 9.500,00درهم والة الضخ ب  7.200,00درهم فثم إصالح احملرك ()bobinage, axe roulement
وإصالح ( ) carcasse, roulements et axe en inoxكما جتدر اإلشارة إلى أنه ثم إضافة إصالح شبكة الكهرباء باحملطة (
 )disjoncteur différentiel, buses de 2 pousses, vanes, réductionsلهذه األسباب كانت أثمان اإلصالح على الشكل
الذي تقدم بغية االستفادة من خدماتهما في املستقبل نظرا لكون اجلماعة تسعى لسقي األشجار املتواجدة باملركز
بهذين املضختني وكذلك االستفادة من خدماتهما إبأن األعطاب التي قد تصيب الشبكة املائية مبركز اجلماعة.
• •إن أشغال البستنة التي قامت بها اجلماعة لسنة  2010كانت ملدة فاقت ستة أشهر نظرا للحالة السيئة التي
أصبحت عليها أشجار اجلماعة الشيء الذي تطلب ثمن الصيانة بنحو 240درهم للواحدة فيها احلفر والزبر والسقي
واحلراسة على احليوانات واألشخاص كما أن مركز اجلماعة يحتوي على ارض صخرية يصعب فيها على األشجار
النموبسهولة إال بعد توفير اخلدمة الدائمة لهذا النوع من األشجار
• •اقتناء آلة ناسخة من نوع  NASHUATECمببلغ  43.200,00درهم ،هذا الثمن تدخل فيه طاولة خاصة باآللة الناسخة
وشاحنة وقارئة مضافة إلى الثمن األساسي للناسخة ففي العودة إلى صاحب اآللة أوضح لنا ما يلي:

— —ثمن اآللة الناسخة  9.000,00درهم
— —طاولة بها رفني مضافة إلى اآللة الناسخة ب  3.500,00درهم
— —قارئة ( ) Lecteurبثمن  5.000,00درهم
— —كما أن اجلماعة تزودت من طرف املمول ب  20من مداد الطبع اخلاصة باآللة الناسخة نظرا لعدم توفر اعتماد كاف
بفصل لوازم والعتاد املعلوماتي باجلزء األول من امليزانية وكان ثمن « 20طونير» هو 10.000,00درهم لهذا كان ثمن
اقتناء هذه اآللة الناسخة يصل  43.200,00درهم .

8 .8صرف مبالغ مقابل أشغال لم يثبت اجنازها
إن أشجار الليمون التي ثم اقتنائها سنة  2009الزالت موجودة منها  14شجرة من أصل  20وليس أربعة ولإلشارة فإن
األشجار معرضة للكسر وعدم املالئمة مع األرض الصخرية مبليلة .لهذه األسباب فقدت ستة أشجار من أصل 20
وهي متواجدة مبدخل املركز من ناحية قيادة املذاكرة والزنقة املمتدة من القيادة إلى مكتب بريد املغرب والعدد املتواجد
اآلن هو 16شجرة ليمون.

9 .9إصالح متكرر لسيارتي اجلماعة
نشير في هذا الصدد أن سيارة اإلسعاف من نوع بوجوبارتنير تعرضت لثالثة حوادث سير الشيء الذي تطلب معه اإلصالح
لعدة مرات ولكونها سيارة اإلسعاف الوحيدة التي كانت متواجدة وتعمل لصالح أربعة جماعات وهي احالف واوالد علي
الطوالع والردادنة اوالد مالك باالضافة الى مليلة وكان قائد املذاكرة يرسل هذه السيارة لكل حدث أضف إلى استعمالها
من طرف مستوصف مليلة نظرا لعدم توفر القيادة واملستوصف واجلماعات األربعة اال على سيارة إسعاف وحيدة ونظرا
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لصعوبة املسالك بهذه اجلماعات الشيئ الذي يؤثر سلبيا على حالتها امليكانيكية كما أن سيارة فياط سينا كانت
حتت تصرف رئيس دائرة بنسليمان وعند عودتها للخدمة مبصالح اجلماعة كانت حالتها جد متدهورة الشيء الذي دفع
اجلماعة إلى إصالحها وصباغتها مرتني .ونشير إلى أن الرئيس يؤدي غالبا مصاريف من ماله اخلاص ال تدخل في سند
الطلب كمصاريف اليد العاملة التي ال حتتسب باجلزء األول من امليزانية.
لإلشارة فعند حلول جلنة اجمللس اجلهوي للحسابات صادفت إصالح سيارة اإلسعاف بدون اقتراح النفقة أوسند طلب قد
كانت صوائر اإلصالح مبا فيها الصباغة وإصالح األضواء واحملرك على النفقة اخلاصة للسيد الرئيس وقد جتاوز إصالحها
هذه املرة اثنان وثالثون ألف درهم.

1010أداء نفقة قبل اجنازها
إن الغالف املالي للمحروقات باجلزء األول من ميزانية التسيير هوهزيل وال يكفي لسيارات اجلماعة وجرارها حيت يتم
التزود بالبنزين من احملطة ويعطى سند مؤقت وعند بلوغ السقف احملدد للغالف املالي املفتوح تقوم اجلماعة بأداء ما
بذمنها ولإلشارة فإن الغالف املالي املفتوح للمحروقات ال يكفي إال اجلرار الذي يقوم بأعمال كثيرة منها النظافة وشحن
التربة من املقلع لترميم املسالك التي تتضرر من األمطار في حني أن الرئيس يقوم بتسديد صوائر سيارة اإلسعاف وباقي
سيارات اجلماعة من ماله اخلاص.
أما فيما يتعلق بأعمال الصيانة للمسالك فاجلماعة توفر في إطار الشراكة احملروقات لآلليات الكبيرة من شارجور
ونيفلوز وكمباكتور وتقوم اجلماعة باجلماعة بالتزود بالبنزين من احملطة إلى غاية بلوغ السقف املفتوح بامليزانية وبعد
ذلك تقوم اجلماعة بأداء الواجب الذي يصير بذمتها عند انتهاء األشغال.

1111عدم تتبع استهالك املاء والكهرباء
إن جماعة مليلة جاءت بعيدة عن اقرب مكتب للماء والكهرباء املتواجد ببنسليمان بنحو 30كيلومتر الشيء الذي
يصعب فيه تسليم الفواتير اخلاصة باالستهالك وعند األداء ينتقل احليسوبي لبنسليمان ويأخذ اجلرد الذي يتم أداؤه في
احلقبة التي تتوفر فيها اجلماعة على شيات االستهالك.

خامسا  -صفقة إصالح وتأهيل الوحدات املدرسية باجلماعة
 عدم التوفر املقاولة على مراجع تقنية
سبق للجماعة أن أجرت عملية فتح األظرفة اخلاصة بالصفقة لثالث مرات وكانت املرتني األولتني غير مثمرتني لألسباب
املثبتة في احملضرين ولم تكن أي مشاركة رغم اإلعالنات باجلرائد وبوابة الصفقات ،ونظرا للحالة املزرية التي أصبحت
عليها هذه املدارس حيث أصبحت الدراسة بها شبه منعدمة وحيث وجب ملزما اإلسراع بإصالح ما ميكن إصالحه،
وفي املرة الثالثة تقدمت شركة «م» وحدها لتظفر بالصفقة بحكم تواجدها باملنطقة وكانت املتقدم الوحيد لهذه
الصفقة.
وعلما أن صندوق التجهيز اجلماعي يقوم باقتطاع مبالغ من قيمة الصفقة بنسبة  % 0.07عن كل سنة متأخرة عن
إمتام الصفقة .لهذا وافقت اللجنة املكلفة بفتح األظرفة املتكونة من السلطة احمللية والقباضة ببنسليمان ومنذوبية
التعليم واجلماعة لتفادي التأخر واعتبرت املراجع التقنية مقبولة.
التأخر في تنفيذ الصفقة
أما بخصوص تنفيذ الصفقة ملدة  1052يوم فيعود ألسباب الظروف اجلوية وصعوبة التنقل مبسالك اجلماعة أثناء
التهاطالت املطرية إضافة إلى مشاكل مع جيران املدارس خصوصا مدرسة مليلة ،مدرسة اخلبيزيني وأوالد الشاوي .وكون
األيام املفتوحة لم تكن أيام عطل مدرسية ولم نرد تعطيل الدراسة.
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فيما يخص أوامر اخلدمة والتوقف
إن بعض أوامر اخلدمة وأوامر التوقف املشار إليها بالصفحة  25من مذكرة مالحظتكم خاطئة مطبعيا حيث أن أوامر
اخلدمة وأوامر التوقف املتخذة هي على الشكل التالي :
رقم التسلسلي

نوع األمر

تاريخ األمر

1

أمر باخلدمة

2008 /11/ 24

2

أمر بالتوقف

2008 /12/ 15

3

أمر باخلدمة

2009/ 05 /20

4

أمر بالتوقف

2009 /06/ 15

5

أمر باخلدمة

2009 /08/ 25

6

أمر بالتوقف

2009 /10/ 31

7

أمر باخلدمة

2011 /10/ 10

8

التسليم املؤقت

2011 /10/ 12

مالحظات حول تنفيذ أشغال الصفقة
همت اإلشغال أربعة مدارس في حني أن عدد املدارس املبرمجة في إطار الصفقة هوسبعة مدارس .ذلك أن الغالف املالي
لم يكن كافيا الن الدراسة أجريت سنة  2002في حني أن األشغال لم تبتدئ إال في سنة  2008فاإلثمان عرفت ارتفاعا
كبيرا باملقارنة على ما كانت عليه سنة  .2002أضف إلى ذلك أن املدارس التي متت فيها األشغال تطلبت الغالف املالي
ولم يتبقى منه ما يكمل املدارس املتبقية أضف إلى ذلك تواجد املدارس املتبقية توجد مبناطق يصعب معها تنقل مواد
البناء خصوصا في األيام املمطرة.
إن تقني اجلماعة كان يشتغل إلى جوار تقني النيابة اإلقليمية لبنسليمان وكان يدون محضر لكل زيارة والقسم التقني
اجلماعي ال يتوفر على دفتر األوراش ألن صاحب املشروع هي النيابة اإلقليمية لبنسليمان وكانت تتبع كل زيارة مجموعة
املالحظات..
الوقوف على مجموعة من العيوب
— —تسرب املياه من سقوف بعض األقسام  :إن األشغال التي أجنزت بسقوف األقسام مر عليها حلد اآلن  5سنوات
الشيء الذي يجعل هذه األقسام تتالشى من جديد نظرا لألمطار ونظرا ملالحظاتكم فسوف تعمل املقاولة على
إصالح ما ميكن إصالحه في القريب العأجل.
— —تالشي الصباغة :إن املدارس التي استفادت من صباغة أقسامها مر عليها حلد اآلن ثالثة سنوات الشيء الذي
يظهرها متالشية إال أن ما لوحظ حول عدم القيام باألشغال التمهيدية للصباغة فقد قامت املقاولة باألعمال
املطلوبة منها قبل الصباغة أما عن التأشير على مراحل الصباغة فالتقني التابع ملنذوبية التعليم وتقني اجلماعة
يقومان معا بتتبع جميع األشغال ويدوناها في محضر الزيارة.
— —أداء مبلغ  24.556,00درهم ألشغال غير منجزة :إن املقاولة قامت بأعمال الصباغة في املرة األولى وعند اكتشاف
عيوب بجدران األقسام اضطرت اجلماعة ملطالبة املقاول بإعادة صباغة األقسام التي أظهرت فيها املعاينة عيوب
تتطلب إعادة الصباغة مرتني وفعال طلبت اجلماعة من املقاول إعادة الصباغة لبعض األقسام وقامت املقاولة بهذا
العمل الشيء الذي ترتب عنه ارتفاع العدد من  1653متر مربع الى  2881متر مربع وتبعا ملالحظاتكم فقد تعمل
اجلماعة على اقتطاع املبلغ الزائد في هذا الفصل
— —تدهور حاالت الساحات :أن تواجد الصخور الصلبة باملنطقة ال يساعد على احلفر في هذه الساحات فالصخور
املتواجدة هي أفضل من األحجار التي تضاف إلى الساحة أما عملية التبليط فإن املقاولة قامت بعلية التبليط
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لهذه الساحات كما إن األشغال فكانت تصادف أيام الدراسة الشيء الذي يدفع التالميذ للعب دون االنتباه إلى
األعراض التي يسببونها لهذه األشغال للمالحظة فإن أشغال تبليط مدرسة مليلة غير مؤذاة واألشغال التي
أقامتها املقاولة في هذه املدرسة زائدة وغير مؤدا عنها وان عملية التبليط التي أجنزت وثم أدائها انحصرت على
مدرسة اوالد الشاوي دون باقي املدارس.
— —عدم تواجد بعض األجهزة الكهربائية :إن األجهزة الكهربائية التي قامت املقاولة بشرائها وتثبيتها مر عليها
حلد اآلن أزيد من  3سنوات الشيئي الذي يعرض بعضها للضياع وأن املقاول نفد ما هومطلوب منه في هذا الباب
وليست اجلماعة مسؤولية عن ضياع هذه األشياء
— —معاينة  3مدارس :إن اإلنارة كانت متوفرة بالشيء املطلوب إمنا اإلعطاب التي إصابة هذه املراحيض فاملسؤولية
تبقى على املدارس لكون التالميذ يكسرون وينتزعون األدوات الكهربائية من مواضعها.
— —األبواب واإلطارات اخلشبية  :وكما قلنا بالنسبة لألدوات الكهربائية فنقول مثله بالنسبة لألبواب احلديدية واخلشبية
حيث يقوم التالميذ بتكسيرها ونزعها من أماكنها وأن املدة التي ثم فيها ترصيه األبواب فاقت  3سنوات.
— —إجناز أغطية مصاريف املياه :إن أغطية مصارف املياه أجنزت في وقتها وفي أماكنها املعدة لها لكن عند تنظيفها من
طرف املدارس ال يرجعونها إلى أماكنها الشيء الذي يعرضها لالبتعاد عن أماكنها األصلية وتصبح عرضة لإلتالف.
— —األبواب احلديدية :إن األبواب تتعرض فلالنتزاع من أماكنها من طرف التالميذ واحلراس عن املدارس ال يعطون لهذه
األشياء األهمية لكي ال تنزع من أماكنها ونظرا ملالحظاتكم سوتستدعي اجلماعة املقاولة إلى إعادة األمور إلى
مواقعها وإصالح ما ثم تدميره.
— —رغم مرور  10أشهر من تاريخ التسليم املؤقت لهذه الصفقة بخصوص الشوائب العيوب املتعلقة بإجناز الصفقة
فال يتم حصرها نهائيا إال بعد اجتماع اللجنة املكلفة بتوقيع التسليم النهائي .حسب ما هوجاري به العمل
وعندها ستقوم اجلماعة بخصم أثمان األشياء الناقصة من احلوالة األخيرة.
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اجلماعة القروية رأس العني
)إقليم اليوسفية(

أحدثت اجلماعة القروية رأس العني مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  .1976وهي جماعة قروية تقع ضمن النفوذ الترابي
إلقليم اليوسفية .بلغ عدد سكأنها  18.224نسمة ،حسب إحصاء سنة  ،2004مقيمني على مساحة تقدر ب 248
كيلومتر مربع موزعني على  50دوارا.
وقد شملت مراقبة تسيير جماعة رأس العني الفترة املمتدة من سنة  2005إلى سنة .2011

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال -املراقبة الداخلية
غياب هيكل تنظيمي خاص باجلماعة مؤشر عليه
ال تتوفر اجلماعة القروية رأس العني على هيكل تنظيمي صادر مبقتضى قرار لرئيس اجمللس اجلماعي ومؤشر عليه من لدن
عامل إقليم اليوسفية كما هومنصوص عليه في املادة  54من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما مت تتميمه
وتغييره بالقانون رقم  01.03وبالقانون رقم .17.08
عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات
ال تقوم اجلماعة القروية رأس العني مبسك محاسبة املواد والقيم والسندات كما هومنصوص عليه في املادة  111من
املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17محرم  3( 1431يناير  )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية
ومجموعاتها .وقد أدى عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات إلى عدم التأكد من حقيقة بعض نفقات التسيير.
عدم إجناز جداول املنجزات ودفاتر الورش
ال تقوم اجلماعة القروية رأس العني بأجناز جداول للمنجزات تبني الكميات املنجزة وأماكن إجنازها كما مت التنصيص على
ذلك في البند األول من املادة  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة.
كما ال تقوم اجلماعة بإلزام الشركات احلاصلة على صفقات عمومية مبسك دفاتر ألوراش هذه الصفقات تضمنها
محاضر زيارات الورش ومعاينتها واملالحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا لدفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة
بالصفقات املبرمة.
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —ضرورة اعتماد هيكل تنظيمي للجماعة صادر بقرار لرئيس اجلماعة ومؤشر عليه من طرف عامل إقليم
اليوسفية؛
— —مسك محاسبة املواد والقيم والسندات وباقي السجالت األخرى املنصوص عليها باملرسوم رقم 2.09.441
املتعلق بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها؛
— —إجناز جداول املنجزات ودفاتر الورش طبقا للمادة  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على األشغال.
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ثانيا -األمالك اجلماعية
األمالك العقارية
لوحظ عدم توفر اجلماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة باألمالك العقارية اجلماعية كما هومنصوص عليه في
دورية وزير الداخلية رقم  0218م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  20أبريل  1993رغم أن اجلماعة القروية رأس العني تستغل هذه
األراضي – التي صرح رئيس اجلماعة بأنها أراضي ساللية – منذ إحداث اجلماعة سنة  .1976ويتعلق األمر على اخلصوص
باألرض التي أقيم عليها مقر اجلماعة واخملزن اجلماعي واحملجز اجلماعي واألراضي التي يقام عليها السوقني األسبوعيني
مبركز رأس العني وأربعاء أوالد معاشو.
األمالك املنقولة
عدم وجود بعض املقتنيات مبقر اجلماعة ومخزنها تتكون من عتاد معلوماتي وعتاد املكتب بقيمة  42.634,00درهم .وقد
أثبتت املعاينة امليدانية بأن هذه املقتنيات مت تخصيصها ملصالح غير تابعة للجماعة.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— — مواصلة اإلجراءات من أجل اقتناء جميع العقارات اجلماعية وحتفيظها؛
— —العمل على احملافظة على األمالك املنقولة للجماعة وبعدم صرف نفقات أوتخصيص مقتنيات ال تدخل
في حتمالت اجلماعة وذلك تطبيقا للمادة  39من القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية
ومجموعاتها.

ثالثا -تدبير املوارد البشرية
تتوفر اجلماعة القروية رأس العني على ثمانية عشر موظفا ،ثالثة عشر منهم يزاولون مهامهم مبقر اجلماعة بينما
اخلمسة اآلخرون موضوعون رهن إشارة إدارات أخرى.
االعتماد على موظف واحد في مهام متنافية
لوحظ اعتماد اجلماعة على املوظف السيد «م .د ».في عدة مهام متنافية ،حيث يقوم في نفس الوقت بالوظائف
التالية:شسيع للمداخيل اجلماعية ومسؤول عن قسم املوظفني ومسؤول عن القسم التقني ومسؤول مبصلحة
اجلبايات ومسؤول مبصلحة املمتلكات.
وهي مهام متنافية حيث يقوم املوظف املذكور مثال بتحديد احلاجيات من خالل تهيئ سندات الطلب ويقوم أيضا بتتبع
األشغال من جهة ،ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصالح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني
ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
الوضع رهن اإلشارة
قامت اجلماعة القروية رأس العني بوضع خمسة موظفني جماعيني رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة رغم حاجتها
إلى خدماتهم.
وعلما أن وضعية «رهن اإلشارة» لم تكن واردة ضمن الوضعيات اإلدارية املنصوص عليها في النظام األساسي اخلاص
مبوظفي اجلماعات احمللية احملدد مبقتضى املرسوم رقم  2.77.378بتاريخ  27شتنبر .1977
ورغم التنصيص على إمكانية وضع بعض املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى بالقانون رقم  50.05الصادر بتاريخ  19ماي
 2011بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  1.58.008املتعلق بالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل
 46املكرر مرتني ،فإن نفس الفصل ربط الوضع رهن اإلشارة بعدة شروط لم يتم احترامها.
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وتقوم اجلماعة القروية رأس العني بأداء رواتب هؤالء املوظفني شهريا رغم عدم أدائهم ألية خدمة للجماعة منذ وضعهم
رهن إشارة جهات إدارية أخرى خالفا ملقتضيات املادتني  67و 53من املرسوم رقم  2.09.441املتعلق بسن نظام حملاسبة
اجلماعات احمللية ومجموعاتها.
استمرار بعض املوظفني العرضيني في العمل لدى اجلماعة بعد املدة احملددة مبنشور وزير الداخلية
تبني من خالل مراقبة ملفات عمل بعض املوظفني العرضيني أنهم عملوا في مصالح اجلماعة أكثر من املدة التي تلقوا
رواتبهم عنها وذلك خالفا ملا هومنصوص عليه مبنشور وزير الداخلية عدد  01/2009بتاريخ  19يناير  2009والذي ينص على
أن تشغيل العرضيني واملياومني يظل مرتبطا بتوفر اإلعتماذات الضرورية ويتم في حدود الترخيصات في امليزانية مع إبقاء
مدة التشغيل في حدود ثالثة أشهر على األكثر.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات باحترام الشروط النظامية املتعلقة بتدبير املوارد البشرية.

رابعا -تدبير املداخيل اجلماعية
الباقي استخالصه بالنسبة لألمالك اجلماعية
بلغ حجم الباقي استخالصه املتبقي في ذمة بعض املكترين للدكاكني واملنازل اجلماعية للجماعة القروية رأس العني
ما مجموعه  115.410,00درهم ،منها مبلغ  11.910,00درهم سقطت في التقادم مبرور أكثر من  60شهرا عن تاريخ حلول
القسط كما هومنصوص عليه في الفصل  391من ظهير االلتزامات والعقود.
عدم تطبيق الرسم املفروض على عمليات الترميم
قامت اجلماعة القروية رأس العني بإصدار رخصتني لإلصالح دون أداء الرسم املفروض على عمليات البناء احملدد في 300,00
درهم لكل رخصة إصالح حسب القرار اجلبائي الصادر من طرف اجلماعة بتاريخ  22أبريل  2008واملصادق عليه من طرف
سلطات الوصاية بتاريخ  13نونبر  .2008ويتعلق األمر بالرخصة عدد  06املسلمة للسيد م .ك بتاريخ  18مارس 2009
والرخصة عدد  05املسلمة للسيد ل.ك.
في هذا اإلطار ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —احلرص على حتصيل املداخيل اجلماعية املتعلقة بكراء األمالك اجلماعية اخلاصة قبل سقوطها في التقادم؛
— —استخالص الرسم على عمليات البناء قبل تسليم رخص البناء طبقا للقانون رقم  47.06املتعلق باجلبايات
احمللية.

خامسا -تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب
سند الطلب رقم  13/2008املتعلق بإجناز قنطرة على املسلك الرابط بني دوار أوالد علي ودوار لبدادغة مببلغ
 178.488,00درهم.
•سوء اختيار مكان بناء القنطرة وعدم استعمالها بسبب حالتها املزرية
تبني من املعاينة امليدانية أن القنطرة املنجزة ال ميكن الوصول إليها عبر مسلك معروف ،حيث مت إجنازها بحوالي  200متر
من املسلك املذكور .كما أن هذه القنطرة لم يتم استعمالها إال لفترة محدودة وذلك بعد أن جرفت األمطار التي عرفتها
املنطقة جوانبها ،بعد حوالي ثالثة أشهر من تسلمها.
•أداء مبالغ تفوق األشغال املنجزة
قامت اجلماعة بأداء مبلغ زائد قدره  38.880,00درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة ميثل  18متر مكعب من
اخلرسانة ألجل بناء السواري واألعمدة .حيث أثبتت املعاينة أن الكمية املستعملة هي حوالي  17متر مكعب عوض 35
متر مكعب التي مت أداؤها.
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كما بينت املعاينة امليدانية أن القنطرة بنيت على ثمانية أعمدة في منطقة حجرية حيث أن األساسات « » semelles
بارزة على األرض.وبذلك فإن أشغال احلفر لم تتجاوز  8م ³على أكبر تقدير عوض  30متر مكعب التي مت أداؤها وتكون
اجلماعة بذلك قد أدت مبلغا زائدا قدره  5.095,20درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة.
كما أن إن اخلرسانة املستعملة ألشغال األساس لم تتجاوز  4أمتار مكعبة على أكبر تقدير عوض  11متر مكعب التي مت
أداؤها أي بزيادة  7أمتار مكعبة مببلغ  10.920,00درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة مت أداؤها من طرف اجلماعة
بشكل غير مستحق.
كما بينت املعاينة امليدانية أن طول احلاجز احلديدي هو 32متر وليس  35متر كما مت أداؤه ،أي أن اجلماعة قامت باألمر بأداء
مبلغ زائد قدره  2.412,00درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة.
وبذلك تكون اجلماعة القروية رأس العني قد قامت باألمر بأداء ما مجموعه  57.307,20درهم كمبلغ غير مستحق ألشغال
غير منجزة في إطار بناء هذه القنطرة .
تهيئة مسلك بواسطة سند الطلب رقم  28/2011مببلغ  195.168,00درهم
•عدم حتديد أماكن األشغال
لم يبني سند الطلب رقم  28/2011املسلك الذي مت إجنازه ،وقد صرح تقني اجلماعة أن األشغال همت املسلك الرابط بني
دوار البازدة ودوار أوالد عبوواملسلك الرابط بني دوار أوالد حماد أوالد عباس واملسلك الرابط بني دواري العباد وأوالد حماد.
•أداء مبالغ تفوق األشغال املنجزة
بلغ طول األشغال التي متت معاينتها حسب التوصيف املذكور  2.800متر بعرض  5أمتار .وبذلك فإن حجم التراب
املستعمل إلجناز طبقة املرور بسمك  10سنتمترات يعتبر مبالغ فيه بحيث أنه ال يتجاوز  1.400متر مكعب عوض 2.400
متر مكعب التي مت أداؤها  .وتكون اجلماعة بذلك قد أدت مبلغ  50.400,00درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة
ألشغال غير منجزة.
تهيئة مجزرة السوق األسبوعي إثنني رأس العني بواسطة سند الطلب رقم  24/2009مببلغ 148.600,80
درهم
قامت اجلماعة بأداء مبالغ زائدة عن أشغال لم تنجز من طرف املقاول قدرها  36.664,00درهم باحتساب الضريبة على
القيمة املضافة متثلت في األشغال التالية:
— — 88معالق من احلديد املكلفن بثمن  120,50درهم للوحدة؛
— — 66متر طولي من رباط معدني مكلفن بثمن  300درهم للمتر؛
— — 0.6متر طولي من حاجز مشبك جملرى املاء بثمن  250درهم للمتر.
وعليه  ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —ضرورة حتديد احلاجيات املراد إجنازها بشكل دقيق قبل إصدار سند الطلب وذلك طبقا للفقرة الثانية من املادة
الرابعة وكذلك املادة  75من املرسوم رقم  2-06-388صادر في  16من محرم  5( 1428فبراير  )2007بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛
— —التأكد من الكميات املنجزة وأدائها طبقا لذلك.
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سادسا -تنفيذ النفقات بواسطة الصفقات العمومية
احتكار إجناز جميع صفقات األشغال من طرف مورد واحد
تبني من خالل فحص الصفقات املنجزة من طرف اجلماعة القروية رأس العني بني سنتي  2005و ،2011والتي بلغ عددها
سبعة أن خمسة منها مت إسنادها إلى نفس الشركة «ط .م.».
الصفقة رقم  2/2009املتعلقة ببناء مقر اجلماعة القروية رأس العني
•أداء مبالغ تفوق األشغال املنجزة:
قامت اجلماعة القروية رأس العني بأداء مبلغ  8.000,00درهم عن قطع األشجار (نوعية األشغال رقم  )1.2.02بواسطة
الكشف التفصيلي رقم  3واألخير وذلك خالفا ملا هومنصوص عليه بجدول األثمان واملتمثل في مبلغ جزافي قدر في
 6.000,00درهم غير مرتبط بعدد األشجار التي مت تقطيعها.
•إجناز أشغال غير واردة في التصميم املنجز:
قامت الشركة بتغطية فتحة مطلة على الطابق السفلي مبساحة  24متر مربع من الطابق األول بخالف التصميم
املعماري .ولوحظ أيضا توسعة مكتب رئيس اجلماعة بإضافة املكتب اجملاور ملكتبه كما مت حتويل قاعة االنتظار إلى مكتب.
الصفقة  1/2011املتعلقة بأشغال إمتام مقر اجلماعة
•أداء ثمن أشغال غير منجزة
قامت اجلماعة القروية رأس العني باألمر بأداء ثمن أشغال وحدتي الثمن رقم  7و 8املتعلقتني على التوالي ببناء حائط
وقائي وسياج حديدي فوقه بطول  130متر بثمن  427,00درهم (للحائط الوقائي) و 120,00درهم (للسياج) دون احتساب
الرسوم ،لكن املعاينة امليدانية أثبتت وجود حائط وقائي بطول  54متر فقط .وبذلك تكون اجلماعة قد أمرت بأداء مبلغ
زائد عن أشغال غير منجزة وقدره  57.662,40درهم بإضافة الضريبة على القيمة املضافة.
•خطأ في حسابات التصفية
يتعلق األمر باحتساب الثمن اإلجمالي لوحدة األثمان رقم  4املتعلقة بأشغال تكسية األرض بالزليج « »Rêv-solحيث
أن الكمية املعتمدة هي  66متر مربع بثمن أحادي قدره  150,00درهم أي ما مجموعه  9.900,00درهم عوض 10.500,00
درهم التي مت احتسابها في الكشف التفصيلي رقم  3واألخير.
الصفقتني رقم  01/2009و 1/2010املتعلقتني بإصالح املسالك
من خالل احتساب حجم التراب املستعمل فعليا على مستوى  10مسالك (طول املسلك  xعرض املسلك  xسمك
فرشة التراب) متت تهيئتها في إطار الصفقتني املذكورتني ،يتضح أداء مبالغ زائدة في إطار إجناز طبقة املرور بلغ مجموعها
 129.240,00درهم.
كما أن مساحة اخلرسانة املوضوعة على شكل  Radierبلغت حسب املعاينة امليدانية  205,40متر مربع بالنسبة
للصفقتني  1/2010و 1/2009بينما مت أداء مقابل مساحة  234م ²بثمن  80,00درهم بالنسبة للصفقة  1/2010أي ما
مجموعه  18.720,00درهم ومقابل مساحة  40م ²بثمن  200,00درهم بالنسبة للصفقة .1/2009
بالنسبة للمسلك الرابط بني دوار السدادمة واملسلك املؤدي إلى سوق أربعاء حلريشة فقد بينت املعاينة أن طول املسلك
هو  900متر بينما مت أداء ثمن  1000متر .باإلضافة إلى أنه لم ينجز أي  Radierبهذا املسلك .وبذلك تكون اجلماعة قد أمرت
بأداء مبلغ زائد قدره  8.334,00درهم عن هذه األشغال غير املنجزة.
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الصفقة رقم  3/2010املتعلقة ببناء املسلك الرابط بني سد أوالد عباس ودوار حلميمدات عبر دوار أوالد
بوملان ومدرسة أوالد بوملان
•أداء مبالغ تفوق األشغال املنجزة
أثبتت املعاينة امليدانية عدم وجود أية خرسانة موضوعة على شكل  Radierعلى طول املسلك رغم التنصيص عليها
بجدول األثمان املرفق بدفتر الشروط اخلاصة.
كما أن الكمية احملتسبة إلجناز طبقة املرور غير صحيحة حيث أنها ال تتجاوز  5.985متر مكعب عوض  7.560متر مكعب
التي احتسبت في الكشف التفصيلي رقم  1واألخير والتي مت أداؤها من طرف اجلماعة.
كما أن طول املسلك حسب املعاينة بلغ  6650مترا عوض  7000متر التي مت احتسابها بالكشوف التفصيلية.
وقد قدرت املبالغ الزائدة التي أمر رئيس اجمللس اجلماعي بأدائها عن أشغال لم تنجز في إطار الصفقة  3/2010ما مجموعه
 155.108,40درهم شاملة الضريبة على القيمة املضافة .
•عدم التسلم النهائي للمشروع رغم مرور أكثر من سنة على التسلم املؤقت
مت التسلم املؤقت للمشروع بتاريخ  24فبراير  2011ولم تقم اجلماعة بالتسلم النهائي لهذا املشروع إلى حدود  13أبريل
 .2012كما أنها لم تقم مبطالبة الشركة بإصالح املسلك حيث أنه تعرض لتلف كبير في بعض أجزاءه.
وبذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات مبا يلي:
— —احترام موضوع الصفقة املبرمة من حيث مكان اإلجناز ومدته ومواصفاته واملواد املستعملة؛
— —احترام تصاميم البناء والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من عقد الصفقة؛
— —إجناز جداول املنجزات طبقا للمادة  56من دفتر الشروط اإلدارية والعامة املطبقة على األشغال؛
— —أن تعكس الكشوف التفصيلية املعدة حقيقة األشغال املنجزة وذلك طبقا للمادة  57من دفتر الشروط
اإلدارية والعامة املطبقة على األشغال.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لرأس العني
(نص اجلواب كما ورد)

أوال -املراقبة الداخلية
غياب هيكل تنظيمي خاص باجلماعة مؤشر عليه
تتوفر اجلماعة على هيكل تنظيمي  ،ولكنه غير مؤشر عليه من طرف السيد وزير الداخليـة أومن يفوض له في ذلك ،
وقد عمدت اجلماعة حاليا إلى حتيينه قصد إرساله للمصادقـة من طرف السلطة الوصية .
عدم مسك محاسبة املواد والقيم والسندات
تتوفر اجلماعة على سجالت محاسبة املواد والقيم والسندات ولكنـها ليست ممسوكة وفقا للمقتضيات املنصوص
عليها فـي املادة  111من املرسـوم رقم  2.09.441الصـادر في  17محرم 3( 1431يناير  )2010املتعلق بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها  ،وقد أخذت اجلماعة مالحظتكم القيمة بعني االعتبار وفتحـت سجالت
جديدة خاضعة للمعايير املطلوبة .
عدم إجناز جداول املنجزات ودفاتر الورش
كانت جماعة رأس العني ال تقوم بأجناز جداول للمنجزات  ،كما كانت ال تقوم بإلزام الشركـات احلاصلة على صفقات
عمومية مبسك دفاتر لألوراش ،ومرد ذلك لكون التقني الوحيد باجلماعة آنذاك كان يباشر عدة مهام في آن واحد ،الشيء
الذي كان يعيقه عن القيام مبهام املكتب التقني بشكل كامل  ،أما اآلن وقد مت تعيني موظفني جدد باجلماعة منهم 2
تقنيني  ،فقد متت بإعادة هيكلة القسم التقني وتصحيح وضعيته ليقوم مبهامه طبقا للنصوص القانونية اجلاري بها
العمل .

ثانيا -األمالك اجلماعية
األمالك العقارية
لقد قامت اجلماعة باقتناء بقعة أرضية مبركز اجلماعة – هي التي تشكل النواة التي تقوم عليها مختلف املصالح
اإلدارية والتجارية باملركز – مساحتها  15هكتار من اجلماعة الساللية « الشهاونة» مبوجب قرار مجلس الوصاية رقم
 10/142بتاريخ  28مـاي  ، 1985وهي اآلن في طور التحفيظ وبالتالي فإن اجلماعة تتوفر على امللف القانوني والتقني
اخلاص بهذه البقعة.
أما فيما يتعلق بالبقعة األرضية املشيد عليها السوق األسبوعي « أربعاء أوالد امعاشو» فمشكلها موروث عن اجملالس
السابقة التي لم تقوم بالالزم في هذا الباب  ،وقد عملنا في اآلونة األخيرة على حل هذا املشكل من خالل رفع مراسلة
من اجلماعة إلى السيد قائد قيادة راس العني عبرنا له فيها عن رغبة اجلماعة في اقتناء تلك البقعة لتدخل ضمن الرصيد
العقاري للجماعة لعرضه على اجلماعة الساللية « لعيايدة» لتسوية وضعيتها .
األمالك املنقولة
لقد أخذت اجلماعة هذه املالحظة بعني االعتبار فأعادت كل مقتنياتها املوجودة مبقر القيـادة إلى مقر اجلماعة.
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ثالثا – تدبير املوارد البشرية
االعتماد على موظف واحد في مهام متنافية
لقد وجد هذا املشكل حال له من خالل توظيف  13موظف وعون جديد باجلماعـة على اثـر املباراة اجملرات على الصعيد
اإلقليمي من طرف وزارة الداخلية  ،حيث أسندت املهام التـي كانت موكولة إلى السيد « م .د ».إلى املوظفني اجلدد ،بينما
احتفظ هـومبهام قسم املوظفني دون غيرها.
الوضع رهن اإلشارة  :بالنسبة خلمسة موظفني جماعيني املوضوعني رهن إشارة مصالح غير تابعة
للجماعة
لقد قامت اجلماعة بوضع حد لوضعية رهن اإلشارة من خالل مراسلة رفعت إلى السيد قائد قيادة راس العني التحق
على إثرها كل من السادة «ن .ع ».و«ع .البو ».وع .الس ».باجلماعة للعمل مبصاحلها  ،اما السيد «م .الص ».فقد أحيل على
التقاعد ابتداء من فاحت يناير  ،2013بينما أصبحت اآلنسة «ح.الس ».في وضعية إحلاق مبصالح العمالة إقليم أسفي.
عدم أداء رواتب بعض املوظفني العرضيني
نظرا لعدم توفر اجلماعة على مختصني في امليدان اإلعالمي  ،فقد جلأت إلى توظيف أعوان عرضيني للقيام بإدخال
املعلومات اخلاصة بقسم احلالة املدنية إلى احلاسوب  ،وقد أدت اجلماعة لهؤالء املوظفني رواتبهم طبقا ملا هومنصوص
عليه في القوانني املتعلقة بهذا الصنف من املوظفني  ،وفيما يتعلق بوجود عدة شواهد لالزدياد مستخرجة خارج الفترة
التي عمل فيها هؤالء املوظفون العروضيون باجلماعة  ،فهوراجع خلطا تقني  ،حيث لم يتم حذف أسماء األعوان العرضيني
الذين عملوا سابقا باجلماعة من النظام املعلوماتي .

رابعا – تدبير املداخيل اجلماعية
الباقي استخالصه بالنسبة لألمالك اجلماعية
لقد ورث اجمللس احلالي هذه الوضعية عن اجملالس السابقة  ،حيث لم يؤدي بعض املكترين ما بذمتهم من واجب كرائي
خاصة السيد «م .ع» والسيد «ع .الد»  .وحلل هذه املعضلة  ،فقد أبرمت اجلماعة مع السيد «م .ع» اتفاقا يلتزم مبوجبه
بدفع جزء من واجب الكراء يبلغ  40050.00درهم حاال  ،كما مت االتفاق على أداء الباقي على شكل أقساط يبلغ عددها
 6أقساط يؤدي كل قسط في نهاية كل شهر  ،وفيما يتعلق بالسيد «ع .الد ».فهومقيم حاليا بالذيار االيطالية  ،وقد
راسلناه في عنوأنه احمللي وأخبرناه بأن اجلماعة ستقوم بفسخ العقدة وإحالة األمر إلى القضاء إذا لم يقم بتسوية
وضعيته جتاه اجلماعة في القريب  .أما فيما يتعلق بالدكاكني املوجودة بالسوق األسبوعي أربعاء أوالد امعاشوفإن
مستغليها بالكراء ال يؤدون واجب الكراء بدعوى أن السوق لم يعرف اإلقبال والرواج كذي قبل  ،وعليه فإن اجلماعة ستقوم
بفسخ عقدهم وإحالة ملفاتهم على القضاء ألجل حتصيل ما بذمتهم من واجب كرائي للجماعة .

خامسا  -تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب
سند الطلب رقم  2008 /13املتعلق بأجناز قنطرة على املسلك الرابط بني دوار اوالد علي ودوار البدادغة
مببلغ  178.488.00درهم
اجلواب في ذلك لم يتم إجناز هذا املشروع في مدة انتدابي.
تهيئة مسلك بواسطة سند الطلب رقم  28/2011مببلغ  195.168.00درهم
موضوع سند الطلب  28/2011هواملسلك الرابط بني دوار البازدة ودوار اوالد عبو.
لم يتم أداء أية مبالغ زائدة عن أية أشغال لم تنجز ،فحجم األتربة املستعملة في إجناز طبقة املرور هوفعال  2400متر
مكعب الن سمك تلك الطبقة هو 15سنتم وليس  10سنتمتر كما هووارد خطا في سند الطلب  ،أما عرض املسلك
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فيتراوح مابني  5و 6أمتار  ،لكن حجم طبقة املرور تضاءل بفعل عوامل أهمها األمطار وكثرة االستعمال  ،كما أن عرض
املسلك تآكل بفعل األمطار التي جرفت جوانبه من جهة  ،وتآكل بفعل قيام الفالحيـن اجملاورين له بحرث جوانبه وغرس
الصبار بجوانب جميع الطرق .
تهيئة مجزرة السوق األسبوعي اثنني راس العني بواسطة سند الطلب رقم  24/2009مببلغ 148.600.80
درهم
املبالغة في الكميات وأداء مبالغ زائدة عن أشغال غير منجزة
لم تقم اجلماعة بأداء أية مبالغ عن أشغال غير منجزة :
فاملعدات الواردة في سند الطلب  24/2009أجنزت فعال وبالكمية الواردة في تلك الصفقة إال أنها تعرضت في جزء منها
للتلف ،ورمبا للسرقة ،الن السوق مكترى للغير غير محروس بسبب عدم وجود يد عاملة تسخر لتلك احلراسة.

سادسا – تنفيذ النفقات بواسطة الصفقات العمومية
احتكار إجناز جميع صفقات األشغال من طرف مورد واحد
إن إسناد جميع صفقات األشغال لشركة « طوب ماطرا « مرده لكون هذه املقاولة هي التي تقدم دائما أحسن عرض ،
لذلك لها تعامالت مع اجملالس السابقة وليس مع اجمللس احلالي فقط .
الصفقة رقم  2/2009املتعلقة ببناء مقر اجلماعة القروية رأس العني
•أداء مبالغ تفوق األشغال املنجزة
لم تؤدي اجلماعة مبالغ زائدة غير مستحقة لشركة « ط .م» الن األشجار املقطوعة ليست  6أشجار كما هووارد في
الكشف التفصيلي األخير ،كما أن الثمن جزافي .
•إجناز أشغال غير واردة في التصميم املنجز
يرجع السبب في ذلك إلى ضيق املكتب اخملصص للرئيس في التصميم نظرا لصغر حجمه ولتوسعته الغي مكتب
مجاور له وادخل ضمن مكتب الرئيس .
ولكي يكون مكتب الكاتب العام بجوار مكتب الرئيس وخللق مكتب أخر  ،طلبنا من املقاول تغطية الفتحة التي كانت
تطل على الطابق السفلي حتى يتمكن من إيجاد املساحـة خللـق مكتبني احدهما يستعمل من طرف الكاتب العام
للجماعة .
 الصفقة رقم  1/2011املتعلقة بأشغال إمتام مقر اجلماعة
•أداء ثمن أشغال غير منجزة
•خطا في حسابات التصفية
لم تقم اجلماعة بأداء أية مبالغ زائدة في هذه الصفقة بل قامت بأجنـاز جزء من أشغال وحدتي الثمن رقم  54( 8 - 7متر
طولي من احلائط الوقائي )  ،أما ثمن باقي األشغال فقد حول إلجناز األشغال الواردة في اجلدول رقم  4بغية إضفاء نوع من
اجلمالية على مقر اجلماعة  ،ورغم ذلك وبناء على املالحظة القيمة الواردة من مجلسكم املوقر  ،فقد عملت اجلماعة
على إصالح الوضعية.
الصفقتني رقم  1/2009و 1/2010املتعلقتني بإصالح املسالك
•الصفقة رقم 1/2009
لم تتم هذه الصفقة في مدة انتدابي .
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•الصفقة رقم 1/2010
لم تقم اجلماعة بأداء مبالغ زائدة عن أشغال لم تنجز :
فالصفقة واحدة وبها  11مسلك لإلصالح  ،وللرد على مالحظتكم نؤكد بأن جدول اإلثمان رقم  4يتعلق باملسالك الرابط
بني دوار أوالد حموودوار الدحامنة بزيادة  500متر طولي مضروبة في  6.00متر عرض تساوي  3000متر مربع مضروبة في
 78.00درهم حسب جدول اإلثمان فيساوي األمر  117000.00درهم كزيادة في األشغال وبه منشـاة فنية واحدة تقدر
تكلفتها ب  44متر مكعب من اخلرسانة و 4400كيلومن احلديد بقيمة مالية قدرها  120000.00درهم ولم يقم املقاول
مبطالبة اجلماعة بأداء هذا املبلغ لهـذا ارتأت اجلماعة أن تؤدي له الثمن مقابل اخلدمات األخرى التي أجنزها واجلماعة لم
تسلم حلد اآلن للمقاول مبلغ  139952.32درهم زائد ورقة الضمانة النهائية مببلغ  39979.37درهم  ،وسنحتفظ باملبالغ
املذكورة إلى أن نتوصل من مجلسكم املوقر باملالحظات النهائية  .وسنقوم بإصالح هذا اخلطأ في الكشف النهائي .
الصفقة  3/2010املتعلقة ببناء املسلك الرابط بني سد أوالد عباس ودوار حلميمدات عبر دوار أوالد بوملان
ومدرسة دوار أوالد بوملان
•أداء مبالغ تفوق اإلشغال املنجزة
لم تقم اجلماعة بأداء أية مبالغ زائدة من أشغال لم تنجز :
فكما متت اإلشارة في الفقرة السابقة فاجلماعة أدت مبالغ كمقابل ألشغال أخرى لم تكن مضمنة بكناش التحمالت
اخلاص  ،فرضت طبيعة األشغال اجنازها بتنسيق مابني اجلماعة ومكتب الدراسات واملقاول  ،وذلك مبحضـر رسمي بيـن
جميع األطراف غير أن اجلماعة واعية اآلن باخلطأ الغير مقصود الذي وقعت فيه وسنعمل على تصحيحـه في الكشف
النهائي للصفقة وكذا املشاريـع املستقبلية سيتم تصحيحها وسنعمـل على تفـادي وقوعنا في نفس اخلطأ .
وفيما يتعلق بطول املسلك  ،فإن تقني اجلماعة قام باحتسابه عن طريق عداد سيارة املقاول في حضور مبعوثكم
املوقر ،فتنب أن طول املسلك  7كلمترات  ،غير أن معاينتكم بسيارة مصلحتكم أبأنت بأن طول املسلك هو 6.650كلم،
وكما عاينتم  ،فقد أعاد املقاول احتساب املسافة بسيارته اخلاصة فتبني له أن طول املسـلك هو7كلم ثم مت احتساب
املسافة بسيارة ثالثة هي سيارة اجلماعة  ،التي انبثت أن املسافة هي كما احتسبتم  6.650كلمتر  ،مما يؤكد حسن نية
اجلماعة ووقوعها في خطا ستعمل على تصحيحه في الكشف النهائي من خالل مبلغ الضمانة النهائية التي الزالت
في حوزتها .
•عدم التسلم النهائي للمشروع رغم مرور أكثر من سنة على التسلم املؤقت
لم تقم اجلماعة بالتسلم النهائي للمشروع بعد أن تبني لها أن بعض املقاطع حتتاج إلى اإلصالحات فإنتظرت إلى حني
اجنازها من طرف املقاول دون العلم بأن التسلم النهائي للمشروع بعد سنة من التسلم املؤقت هو إلزامي ،وستعمل
اجلماعة على تصحيـح هـذا الوضع .
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اجلماعة القروية كدية بني دغوغ

)إقليم سيدي بنور(

أحدثت اجلماعة القروية بني دغوغ التابعة إلقليم سيدي بنور مبقتضى التقسيم اإلداري للمملكة لسنة  .1992و متتد
على مساحة  152كيلومتر مربع تقطنها ساكنة بلغ تعدادها  15506نسمة سنة  .2004و تتكون اجلماعة من  61دوارا.
و تتكون موارد اجلماعة ،أساسا ،من حصة الضريبة على القيمة املضافة التي متثل  % 90من ميزانية اجلماعة ،في حني
تستحوذ مصاريف التسيير على  % 70من هذه امليزانية.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال  .تدبير املمتلكات
1 .1عدم تسوية الوضعية العقارية للممتلكات اجلماعية
الحظ اجمللس اجلهوي أن اجلماعة ال تتوفر على امللفات التقنية والقانونية الكاملة ملقر اجلماعة (احملدث على مساحة 500
م ) ²وللمرأب اجلماعي الذي يتواجد بجوارها على مساحة تقدر ب  84م ²والدور السكنية الوظيفية وكذا الدكاكني
املتواجدة بجوار مقر اجلماعة.
لقد مت تشييد هذه البنايات على جزء من امللك املسمى «أرض تامدة» الذي كان موضوع مطلب حتفيظ (ج .)52485
دون أن تقوم اجلماعة بأي مجهود من أجل تسوية الوضعية القانونية لألرض املذكورة طوال الفترة املمتدة من 2000/06/28
إلى  2011/08/16حيث إنه إلى حدود انتهاء عمل جلنة املراقبة ،لم يسجل أي توجه من أجل االطالع على امللف الشرعي
ملنطقة الضم املعنية واملصادق عليها نهائيا حسب ما ورد باجلواب املدلى به للجماعة من طرف رئيس جلنة الضم بقيادة
أوالد عمران.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للبقعة األرضية املشيد
فوقها مقر اجلماعة واملرأب اجلماعي .

2 .2إبرام عقود كراء ملوظفني جماعيني دون مصادقة سلطة الوصاية وفي غياب معايير موضوعية
الحظ اجمللس اجلهوي قيام اجلماعة بإبرام عقود كراء خمسة مساكن ملوظفني جماعيني ملدة  10سنوات وبسومة كرائية
بلغت  100,00درهم دون مصادقة سلطة الوصاية على على هذه العقود حتى تصبح قابلة للتنفيذ وذلك خالفا ملقتضيات
املادة  31من الظهير الشريف رقم  1.76.583بتاريخ  30شتنبر  1976مبثابة قانون يتعلق بالتنظيم املالي للجماعات
احمللية وهيئاتها واملادة  69من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي كما تغييره وتتميمه بالقانون رقم .17.08
باإلضافة إلى ذاك لم يتم اعتماد معايير موضوعية محددة الستفادة املوظفني أواألعوان املعنيني من كراء تلك املساكن.
وعليه يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملقتضيات القانونية املتعلقة بكراء األمالك اجلماعية السيما املادة  37من
القانون  17.08املتعلق بامليثاق اجلماعي ويوصي بتثمني املمتلكات اجلماعية وباعتماد معايير موضوعية الستفادة
املوظفني اجلماعيني من كرائها.

ثانيا  -تدبير النفقات
1 .1مالحظات عامة
احتكار نفس املمونني لطلبيات اجلماعة وعدم إعمال املنافسة
تقوم مصلحة النفقات في العديد من احلاالت بالتعامل مع نفس املمونني حيث تتوصل ببيانات األثمان من رئيس اجمللس
عند مرحلة األداء وليس قبل إعداد االلتزام بالنفقات مما يفيد بأن بيانات األثمان املرفقة بوثائق النفقات املنجزة ال تعكس
وجود منافسة حقيقية حول طلبيات اجلماعة.
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ويتجلى عدم إعمال املنافسة في إسناد مصاريف االستقباالت واإلطعام في مجملها للممون م.و حيث بلغ عدد سندات
الطلب التي نالها خالل الفترة املمتدة من  2006إلى  19(، 2012من أصل  .)21وكذلك الشأن بالنسبة لتوريدات لباس
األعوان التي احتكرها ح.ع خالل الفترة من  2006إلى .2009
أما الدراسات فأسندت كلها لنفس مكتب الدراسات « »E.B.Eباستثناء دراسة وحيدة تتعلق ب» دراسة تقنية للمركز
االجتماعي بدور الفوارس « مت إسنادها للسيد أ.ر.
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملقتضيات القانونية املتعلقة بإعمال املنافسة في تنفيذ النفقات
العمومية.
عدم إجناز جداول املنجزات واإلشهاد على إجناز العمل من طرف موظفة غير مؤهلة
ال تقوم املصلحة التقنية بإجناز جداول املنجزات ( )attachementالتي تبني حقيقة األشغال املنفذة مما يفيد أن اجلماعة
تقوم باألداء دون التأكد الدقيق من إجناز األشغال من حيث كميات املواد املستعملة وجودتها.
كما أنه ،منذ تعيينها باملصلحة التقنية سنة  ،2011تقوم السيدة ز .ا .باإلشهاد على إجناز العمل املتعلق مبختلف
األشغال موضوع سندات الطلب دون أن تتوفر على احلد األدنى من الدراية واملعرفة باجلوانب التقنية للتمكن من تتبع هذه
األشغال ،إذ تكتفي مبا يصرح به املقاول وال حتضر إلى موقع إجناز األشغال إال عند نهايتها .وجتدر اإلشارة أن السيدة س.ط،
املوظفة الوحيدة املتوفرة على دبلوم تقني في الهندسة املدنية ،معينة مبصلحة احلالة املدنية وال حتضر ملقر العمل إال
نادرا.
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  53من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها واملادة  57من دفتر الشروط اإلدارية العامة.
ويوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بإسناد رئاسة املصلحة التقنية واإلشهاد على إجناز العمل املتعلق باألمور
التقنية إلى موظف مؤهل.
املبالغة في استعمال حق التسخير
استعمل رئيس اجمللس اجلماعي حق التسخير ألداء مجموعة من النفقات املنفذة بواسطة سندات الطلب خالل الفترة
من  2008إلى  2012لتفادي رفض القابض اجلماعي لألداء حيث برر اللجوء إلى أمر التسخير حلالة االستعجال والضرورة
مع العلم أن كل النفقات املعنية ال تتسم بذلك .
كما لوحظ أن بعض حاالت التسخير تتعلق بتجاوز السقف احملدد إلجناز النفقات بواسطة سندات الطلب (200.000,00
درهم) وعدم تنفيذها بواسطة صفقات في مخالفة للمادة  75من املرسوم رقم  2-06-388صادر في  16من محرم 1428
( 5فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
إضافة إلى ذلك يتم اللجوء ملسطرة التسخير دون احترام مقتضيات املادتني  74و 75من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في
 2010/01/03بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها ،حيث تبني أن اجلماعة ال تتوفر على أية
وثيقة تبني رفض القابض أداء النفقات ،فرئيس اجمللس يقوم عند إعداد األمر بالصرف بإرفاق أمر التسخير بالوثائق املثبتة
للنفقة دون انتظار مالحظة القابض .
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادتني  74و 75من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير 2010
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
جتزيء النفقات
خالل الفترة املمتدة من  2006إلى  ،2012قامت اجلماعة بشكل متكرر بإصدار عدة سندات تهم نفس العنوان املالي حيث
ثبت للمجلس اجلهوي عدم احترام سقف  200.000,00درهم احملدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب طبقا املادة
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 75من املرسوم رقم  2-06-388صادر في  16من محرم  5( 1428فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  75من املرسوم رقم  2-06-388صادر في  16من محرم 1428
( 5فبراير  )2007بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
عدم ترشيد النفقات
مبقارنة األثمان الفردية املطبقة خالل نفس السنة بالنسبة لسندات الطلب التي تهم نفس األشغال والتوريدات تبني
أنها تختلف من سند طلب إلى أخر مما ترتب عنه حتمل اجلماعة صرف مبالغ مالية مهمة خالل الفترة املمتدة من 2006
إلى  2012وصل مبلغها إلى  194.843,16درهم كان باإلمكان توفيرها لومت اللجوء إلى تنفيذ نفقة واحدة خالل السنة
واحترام قواعد املنافسة والشفافية.
كما أصدرت اجلماعة خالل سنوات  2009و 2010و ،2011سندات طلب بنفس التاريخ لفائدة نفس املمون وداخل نفس
الباب املالي دون تقدمي مبرر لذلك كما أن األثمان الفردية املطبقة بهذه السندات مختلفة بشكل كبير وغير مبرر.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بضمان ترشيد لنفقات اجلماعة.

2 .2النفقات املتعلقة بأجناز الدراسات
مت أداء النفقة املتعلقة بالدراسة التي همت املسلكني « املسلك الرابط بني الطريق اإلقليمية  3440ودوار السيايبة»
و«املسلك الرابط بني دوار العمارات  2ودوار سي صالح » مرتني ما نتج عنه أداء اجلماعة مبلغ  54.848,00درهم دون إجناز
أي عمل في املقابل.
كما كلفت اجلماعة مكتب الدراسات ‘‘( ’’)E-B Eالذي تتعامل معه بشكل حصري بإعداد  9دراسات في غياب سندات
طلب أوأي شكل من أشكال التعاقد ،وفي غياب االعتماذات املالية .وقد برر رئيس اجمللس األمر بحالة االستعجال ما جعل
اجلماعة تطلب من مكتب الدراسات القيام بإجناز الدراسات املذكورة على أن تقوم بتسوية مستحقاته الحقا.
إن هذه املمارسة تشكل خرقا لقواعد املنافسة (املادة األولى والفقرة الرابعة من املادة  75من املرسوم رقم 2 - 06 - 388
الصادر في  5فبراير  )2007وكذا قواعد االلتزام بالنفقات العمومية (املادة  49من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير
 2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية واملادة  9من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظیم املالي
للجماعات احمللیة ومجموعاتها).
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملقتضيات القانونية املتعلقة بقواعد االلتزام بالنفقات العمومية (املادة
 49من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية واملادة  9من
القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظیم املالي للجماعات احمللیة ومجموعاتها).

3 .3النفقات املتعلقة باألشغال والتوريدات
أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إجناز اخلدمة
أصدرت اجلماعة سند الطلب رقم  2010/22لفائدة أحد املقاولني لوضع شبابيك حديدية على النوافذ اخلارجية للجماعة
ويتضمن سند الطلب املذكور مساحة  30م .²إال أن املعاينة التي قامت بها جلنة املراقبة أبأنت عن وجود  16م  2من
الشبابيك فقط .وبالتالي فقد أدت اجلماعة مبلغ  10.000,00درهم للمقاول في غياب إجناز اخلدمة.كما مت إصدار سند
الطلب رقم  2010/21لتجهيز بئرين متواجدين بدوار ملرابحة ودوار الركاكنة مبضخة كهربائية لكل منهما وذلك بكلفة
 41.160,00درهم لكل مضخة مع مرفقاتها .إال أن اجلماعة قامت فقط بوضع املضخة ولوحة التحكم بينما تكلفت
جمعية دوار املرابحة للتنمية والتعاون باقتناء باقي املستلزمات من أنابيب وأسالك كهربائية وغيرها في حني يفيد
سند الطلب وكذا الفاتورة بقيام املقاول بتجهيز البئر باملضخة بكل مرفقاتها .وبالتالي تكون اجلماعة قد أدت مبلغ
 21.160,00درهم دون أن ينفذ املقاول أية أشغال في مقابل ذلك.
460

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

وعليه يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملقتضيات القانونية املتعلقة بتصفية النفقات العمومية السيما املادة
 53املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
عدم مطابقة بعض سندات الطلب حلاجيات اجلماعة
باإلضافة إلى ما سلف ،تخصص اجلماعة سنويا حوالي  10.000,00درهم لصيانة نقط املاء بالبئر اجلماعي جوار .وقد
سجل اجمللس اجلهوي بخصوص هذه النفقات أنه لم يتم إجناز أية أشغال ببئر اجلماعة منذ سنوات باستثناء أشغال
التعميق التي أجنزت بواسطة سند الطلب رقم .02/2008
وعليه يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات باملقتضيات القانونية املتعلقة بتصفية النفقات العمومية السيما املادة
 53املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها
عدم تبرير نفقات قطع الغيار بشكل كاف
انطالقا من تدقيق نفقات قطع الغيار للمركبات التي تتوفر عليها اجلماعة وكذا مصاريف صيانة وإصالحها خالل الفترة
املمتدة من 2006إلى  2012ومعاينة هذه األخيرة باملرأب اجلماعي ،تبني أن بعض النفقات غير مبررة.
فعلى سبيل املثال ،تطلب شراء قطع الغيار للسيارة من نوع  Renault Kangoo: J 144438إنفاق اجلماعة ملبلغ 99.665,36
درهم وهو مبلغ يفوق بقليل الثمن الذي اقتنيت به السيارة املذكورة ( مت اقتناؤها بتاريخ  8/11/2004مببلغ 99.900,00
درهم) .كما مت إنفاق ما قدره  38.444,00درهم كمصاريف إضافية إلصالح السيارة املذكورة وصيانتها.
كما قامت اجلماعة باستبدال محركي كل من السيارة من نوع  Renault Kangoo. J 144438وسيارة اإلسعاف اجلماعية
من نوع  Renault Trafic : J 124956مبحركني خالل سنة  ،2012في حني ثبت من خالل املعاينة من طرف جلنة املراقبة
ومن خالل تصريحات رئيس اجمللس أن احملركني الذين مت تركيبهما قدميني سبق استعمالهما علما بأن اقتناءهما كلف
ميزانية اجلماعة على التوالي 20.400,00 :درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة ل  ( .Renault Kangooسند الطلب رقم
 40/2012بتاريخ  .)2012/12/03و19 800,00درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة لسيارة اإلسعاف اجلماعية من نوع
) Renault Traficسند الطلب رقم  41/2012بتاريخ .)2012/12/03
الللجوء املتواتر الستعمال «السندات ألجل» عند تنفيذ نفقات الوقود والزيوت
لسد حاجياتها من الوقود تقوم اجلماعة باستعمال «سندات ألجل» وتقوم الحقا بتسويتها وأداء الذين املترتب عليها،
بتقسيم مبلغه على املركبات التي تتوفر عليها بشكل جزافي ال يعكس حقيقة استهالك كل مركبة.
مما يعد مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية والسيما مقتضيات املادة  46من املرسوم رقم  2-76-576بتاريخ
 5شوال  1396واملادتني  49و 52من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  2010/01/03بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات احمللية ومجموعاتها.
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادتني  49و 52من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في 2010/01/03
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.

4 .4النفقات املتعلقة باجلمعيات
بخصوص توزيع اإلعانات املقدمة للجمعيات خالل الفترة املمتدة من  2004إلى  2012الحظ اجمللس اجلهوي أن اجلمعيات
التي تستفيد بشكل دوري من مساعدات تفوق  10.000,00درهم ال تقدم حساباتها للجماعة خالفا ملقتضيات الفصل
 32املكرر مرتني من الظهير رقم  1.58.376الصادر في  1958/11/15املتعلق باجلمعيات كما مت تعديله وتتميمه بالقانون
رقم . 75.00.
كما تبني للمجلس عدم اعتماد اجلماعة على نظام واضح الختيار اجلمعيات املستفيدة من اإلعانات إذ ينفرد رئيس اجمللس
اجلماعي باختيار اجلمعيات املستفيدة وبتحديد قيمة اإلعانات التي تقدمها اجلماعة لكل جمعية .وال أدل على ذلك
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تخصيصه مبلغ  140.000,00درهم خالل الفترة من  2004إلى  2012جلمعية يترأسها ويتعلق األمر بجمعية «التزود باملاء
الصالح للشرب لدوار أوالد الصغير» وهوما ميثل حوالي  % 19,15من قيمة اإلعانات املمنوحة للجمعيات.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات:
— —يذكر مبقتضيات الفصل  32املكرر مرتني من الظهير رقم  1.58. 637الصادر في  1958/11/15املتعلق باجلمعيات
كما مت تعديله وتتميمه بالقانون رقم  75.00؛
— —يوصي بوضع نظام ومعايير واضحة الختيار اجلمعيات املستفيدة من اإلعانات.

5 .5نفقات استهالك الهاتف
تقوم اجلماعة بتدبير نفقات استهالك الهاتف باستعمال الشيات بناءا على اتفاقية مع املكتب الوطني للماء الصالح
للشرب تخص كال من الهاتف الثابت واحملمول ،وقد أبرمت اجلماعة اشتراكا للهاتف احملمول بناء على حصص جزافية في
بادئ األمر مع شركة ميدتيل خالل الفترة املمتدة من  2008/12/11إلى 7 ( 2011/02/01خطوط هاتفية) وبعدها مع شركة
اتصاالت املغرب خالل الفترة املمتدة من  2011/01/01إلى  21( 2012/05/01خط هاتفي).
وقد مكن تدقيق ملفات نفقات استهالك الهاتف من تسجيل املالحظات التالية:
— —جتاوز االعتمادات املفتوحة حيث تقوم اجلماعة سنويا بفتح اعتمادات متعلقة باالتصاالت الالسلكية في حدود
 30.000,00درهم في حني أن االشتراكات السنوية للهاتف تتجاوز هذا املبلغ وذلك في مخالفة ملقتضيات املادة
 9من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات احمللية .فمجموع النفقات عن احلصص اجلزافية
بالنسبة لالشتراكات التي مت عقدها مع اتصاالت املغرب خالل سنة  2011تصل لوحدها إلى  46.908,00درهم
دون احتساب نفقات الهاتف الثابت للجماعة ،مما نتج عنه دين وصل حلدود متم سنة  2012ملبلغ  43.331,59درهم
بالنسبة لالشتراك بناء على نظام احلصص اجلزافية ،ومبلغ  810,00درهم عن اخلط الثابت ،في حني بلغت الديون عن
االشتراك مبيديتل  16.136,73درهم ،ولم يتم أداء الديون املذكورة لصالح الشركتني املعنيتني إال خالل سنة . 2013
— —عدم اإلدالء مبا يفيد هوية كل املستفيدين من االشتراك في احلصص اجلزافية ،حيث لم تتمكن جلنة املراقبة
للمجلس اجلهوي للحسابات من التعرف سوى على هوية  3مستفيدين منهما ع م موضوع رهن إشارة قيادة أوالد
عمران وس.ط املعينة مبصلحة احلالة املدنية والتي ال حتضر ملقر اجلماعة إال نادرا.
وعليه يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادتني  9و 39من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي
للجماعات احمللية ومجموعاتها واملادة  49من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام للمحاسبة
العمومية للجماعات احمللية.

ثالثا .تدبير املداخيل
أسفرت مراقبة تدبير مداخيل اجلماعة عن تسجيل املالحظات التالية:

1 .1ممارسة أحد املوظفني ملهام شسيع املداخيل بصفة غير قانونية
ميارس املوظف اجلماعي السيد م.ب مهام شسيع املداخيل دون تعيينه بصفة قانونية وفي غياب قرار إحداث شساعة
املداخيل .فقد تبني قيامه باستخالص مجموعة من املداخيل (الرسم على عمليات البناء ،منتوج استغالل مصلحة
استغالل املياه  ،الضريبة على محال بيع املشروبات )...ابتداء من  ،2009في حني أنه يتوفر على قرار تعيني مؤرخ في
 2013/02/04لكن غير مصادق عليه ،كما أن قرار إحداث الشساعة لم يتخذ بعد وهواحملدد لالئحة املداخيل املرخص
باستخالصها عبر شساعة املداخيل ،في مخالفة للمادة  19من املرسوم رقم  2.09.441الصادر في  17من محرم 1431
( )2010/01/03بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية ومجموعاتها.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بتسوية الوضعية القانونية لشساعة املداخيل والشسيع املكلف بها.
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2 .2منتوج استغالل «مصلحة استغالل املياه»
يتم تزويد كل من جمعية الهدف بدوار عيساوة (وثيقة اشتراك رقم  3بتاريخ  25أبريل  )2011ومحطة بتروم التي ميلكها
رئيس اجمللس اجلماعي (وثيقة اشتراك رقم  01بتاريخ  16نونبر  )2009باملاء الصالح للشرب مقابل أداء واجبات االستهالك
بصفة دورية كل ثالثة أشهر اعتماذا على عدادات مثبتة .بخصوص ذلك مت تسجيل املالحظات التالية:
•عدم تطبيق الفصل الرابع من وثيقة االشتراك والتي تنص على أنه في حالة عدم أداء ثمن االستهالك في
حينه ،تفسخ العقدة بقوة القانون ويتابع املشترك ألجل أداء ما بذمته ،مما أدى إلى تراكم الذيون التي وصلت
إلى غاية متم  2012ما قدره  10.293,50درهم.
•عدم التوقيع على وثيقة االشتراك في املاء من طرف محطة بتروم التي ميلكها رئيس اجمللس اجلماعي إال
بتاريخ  16نونبر ( ،2009أول أداء كان بتاريخ  : 2010/05/03توصيل رقم  )002062في حني أن بداية استغالله
للمحطة املذكورة كانت خالل سنة  2007حسب بعض املوظفني مع اإلشارة إلى عدم إدالء املصالح اجلماعية
(سواء املصلحة التقنية أواملصلحة االقتصادية واالجتماعية) برخصة استغالل احملطة للمجلس اجلهوي
للحسابات.
وعليه ،يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  23من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية.

3 .3الضريبة على محال بيع املشروبات
أسفر تدقيق امللفات املتعلقة بالضريبة على محال بيع املشروبات عن تسجيل املالحظات التالية:
— —عدم إحصاء وحتصيل الضريبة املستحقة على كل امللزمني بالرسم املذكور (على سبيل املثال املقهى املتواجد
مبركز دوار الكدية) حيث ال تتوفر وكالة املداخيل على أية ملفات لهؤالء امللزمني ،كما لم يسبق ألي منهم أن أدلوا
بإقرارات حول مواردهم كل ثالثة أشهر كما نصت على ذلك مقتضيات املادة  67من القانون رقم  47-06املتعلق
بجبايات اجلماعات احمللية؛
— —عدم قيام اجلماعة باللجوء ملسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية كما حددتها مقتضيات املادة  158من القانون رقم
 47 - 06املتعلق باجلبايات احمللية من أجل استخالص الرسم املذكور .وجتدر اإلشارة أن هذا الوضع يستوجب تطبيق
اجلزاءات احملددة مبوجب املادة  34من القانون رقم  47 - 06املتعلق باجلبايات احمللية؛
— —عدم تطبيق الغرامات على التأخير في األداء على مقهى املاية التابع حملطة بتروم التي في ملكية رئيس اجلماعة كما
نصت على ذلك مقتضيات املادة  20من القانون رقم  30-89املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية سابقا ومقتضيات
املادة  147من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية علما أنه أدى الرسم املذكور برسم الربع األول
والثاني من سنة 2012في نفس التاريخ . 2012/06/23
وعليه يذكر اجمللس اجلهوي للحسابات مبقتضيات املادة  53من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات
احمللية.

ثالثا  -التعمير
أسفرت مراقبة تدبير التعمير باجلماعة عن تسجيل املالحظات التالية:
قلة األعوان احمللفني املكلفني مبعاينة اخملالفات املتعلقة بالتعمير بالنظر لشساعة تراب اجلماعة
فرغم توفر اجلماعة على  3أعوان محلفني ،هناك فقط موظفة واحدة مكلفة بأجناز محاضر مخالفات التعمير وتتبعها
فيما املوظفإن اآلخران ،وضع أحدهما رهن إشارة قيادة أوالد عمران وكلفت موظفة األخرى ببعض املهام مبصلحة احلالة
املدنية.
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عدم اإلدالء بامللفات املتعلقة بعمليات البناء وملفات مخالفات ضوابط التعمير
ابتداء من سنة  2009شرعت اجلماعة في استخالص الرسم املتعلق بعمليات البناء .وإلى غاية شهر مايو 2013هم
التحصيل 8ملزمني .فاستثناء ملفات امللزمني عن سنة  2010وحالة وحيدة عن  ،2009لم تدل املصلحة التقنية بباقي
امللفات املتعلقة برخص البناء واإلصالح ( تصاميم وشهادة امللكية ورأي الوكالة احلضرية )...مما تعذر معه من جهة
التأكد من احترام اجلماعة للمقتضيات املتعلقة بقانون التعمير عند منحها رخص البناء ومن جهة أخرى مراقبة صحة
حسابات التصفية املتعلقة بهذا الرسم.
قصور على مستوى تسليم رخص البناء
بخصوص نسخ رخص البناء التي حتتفظ بها املصلحة التقنية ،تبني أنها ال تتضمن تفصيال ملضمون الترخيص من حيث
مكونات البناء وعدد الطوابق املرخصة ،إذ تكتفي بالتنصيص على نوع البناء ومساحته ،مما يجعل من الصعب على أعوان
املراقبة التحقق مما إذا كان صاحب الرخصة قد التزم بها ونوعية اخملالفات املسجلة.
عدم وجود تسلسل زمني بني تاريخ إجناز محضر اخملالفة وتواريخ باقي اإلجراءات
لوحظ أن تواريخ العديد من األوامر الفورية بإيقاف األشغال عن سنة 2011هي سابقة لتواريخ إجناز محاضر املعاينات من
طرف املوظفة احمللفة وذلك ألنها لم تقم بأداء اليمني إال بتاريخ .2011/09/27
عدم القيام باإلجراءات في حق اخملالفني لضوابط التعمير
لقد تبني أن اجلماعة تتأخر في القيام باملتعني اخملالفات املسجلة من طرف السلطة احمللية والتي ترد على اجلماعة .فمن
خالل رسالة موجهة من قيادة أوالد عمران عدد  37/2011بتاريخ  2011/01/17إلى اجلماعة تبني أنه مت رصد مخالفة قام
بها السيد ع.و .بدوار الفوارس ،الذي ال يبعد عن الطريق اجلهوية رقم  201إال بأقل من  1كلم ،تتعلق بالشروع في بناء
الطابق األول إال أن اجلماعة لم تقدم ما يفيد قيامها باإلجراءات واملتابعات الضرورية في حقه بل لم يتم تدوينها بقائمة
اخملالفات املسجلة.
كما مت تسجيل تأخير في إيداع الشكايات لدى وكيل امللك بخصوص مخالفات التعميير ،إذ يتم ذلك أحيانا بعد مرور أزيد
من  5أشهر على تاريخ ارتكابها.
وعليه،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —تكليف العدد الكافي من األعوان احمللفني مبهام مراقبة التعمير وضبط أرشيف املصلحة ؛
— —إجناز رخص البناء في احترام للمقتضيات القانونية؛ كما يذكر بضرورة احترام املقتضيات املتعلقة بزجر
اخملالفات في قانون التعمير رقم  ( 12-90ال سيما املواد . )58-55.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لكدية بني دغوغ
(نص اجلواب كما ورد)

أوال -تدبير املمتلكات
1 .1عدم تسوية الوضعية العقارية للممتلكات اجلماعية
تنفيذا لتوصياتكم اخلاصة بتسوية الوضعية القانونية للبقعة األرضية املشيد فوقها مقر اجلماعة واملرافق التابعة له
من مرآب ودور سكنية ودكاكني  ،فقد أدرجنا هذه النقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  ، 2013حتت عنوان:
« مصادقة اجمللس على اقتناء األرض املشيد عليها مقر اجلماعة واملرافق التابعة له»  ،كما مت استدعاء السيد منذوب
أمالك الدولة باجلديدة حلضور اجتماع الدورة املشار إليها من أجل تسوية الوضعية القانونية عن طريق االقتناء حتت عدد:
 715ك م بتاريخ  22أكتوبر .2013

2 .2إبرام عقود الكراء ملوظفني جماعيني دون مصادقة سلطة الوصاية وفي غياب معايير موضوعية
بخصوص هذه النقطة ،فقد أجنزنا عقود كراء جديدة تتضمن الزيادة القانونية حيث أصبح ثمن كراء الدور السكنية
 110درهم بدل  100درهم وذلك خالل دورة يوليوز  ،2013إال أن سلطة الوصاية لم تصادق على هذه الزيادة على اعتبار أنها
هزيلة وعليه فقد متت برمجة مراجعة السومة الكرائية لهذه الدور خالل دورة أكتوبر  ،2013لتجديد السومة الكرائية
وتضمينه بالعقود وإرسالها إلى سلطة الوصاية قصد املصادقة .
أما بخصوص املعايير التي اعتمدت في استفادة املوظفني واألعوان من هذه الدور ،ففي تقديرنا نعتبرها موضوعية على
اعتبار أن عملية االستفادة همت املوظفني املؤهلني قانونيا  ،حيث مت اعتماد مبدأ األقدمية واملردودية والسلم واملهام
املنوطة بكل موظف  ،كمثال استفادة حارس اجلماعة وسائق سيارة اإلسعاف ووكيل املداخيل واملصاريف وتقني اجلماعة،
كما أننا لم نكن نتوفر على مرجع قانوني يحدد مسطرة كراء هذه الدور إال بعد توصلنا بدورية السيد وزير الداخلية في
شأن مسطرة كراء األمالك اجلماعية حتت عدد مديرية املمتلكات  74بتاريخ  25يوليوز .2006

ثانيا  -تدبير النفقات
1 .1مالحظات عامة
احتكار نفس املمونني لطلبيات اجلماعة وعدم إعمال املنافسة
بخصوص مالحظتكم حول هذه النقطة نشير إلى أنها ال تشكل مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية املعمول بها
في هذا الصدد ،حيث أن اجلماعة حتترم شروط املنافسة كما هومنصوص عليه في مضمون املادة  75من املرسوم رقم
 2 -06 - 388الصادر في  5فبراير  2007التي أقرت مباديء عامة تتمثل في املساواة للوصول إلى الطلبيات العمومية  ،حيث
تقوم مصلحة اخملتصة بتوجيه رسائل استشارة إلى مجموعة من املمونني لتنفيذ إجناز هذه الطلبيات والتي غالبا ما
ترسوعلى السيد م.و .الذي يتقدم بعرض يتناسب مع االعتماد املالي املفتوح لهذا الغرض مبيزانية اجلماعة ،نفس الشيء
بالنسبة لتوريدات لباس األعوان التي كانت من نصيب السيد ح.ع .إضافة إلى الدراسات التي يفوز بها مكتب الدراسات
«.»E.B.E
أما بخصوص إعداد مقترح التزام فأشير أنه لم يتم العمل به بالنسبة للجماعات القروية إال بعد صدور املرسوم رقم
 2 -09 - 441الصادر في  3يناير . 2010
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عدم إجناز جداول املنجزات واإلشهاد على إجناز العمل من طرف موظفة غير مؤهلة
بخصوص هذه النقطة فقد مت تعيني السيدة س.ط تقني من الدرجة الثالثة احلاصلة على دبلوم الهندسة املدنية للقيام
بهذه املهمة تنفيذا ملقتضيات املادة  53من املرسوم رقم  2-09-441الصادر في  3يناير )...( .2010
أما بخصوص تعيينها مبكتب احلالة املدنية فاألمر راجع باألساس إلى حذفها من سلك التقنيني بعد مرور ثالث سنوات
من اخلدمة الفعلية كتقنية السلم  8ومت إدراجها بسلك العارفني السلم  7مت إلى سلك املبرمجني احملللني تنفيذا للقرار
املشترك للوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بالشؤون اإلدارية ووزير األشغال العمومية والتكوين املهني وتكوين األطر
رقم  98.93الصادر في  14يناير .1993
املبالغة في حق التسخير
نشير بخصوص هذه املالحظة أن األشغال والتوريدات التي همها حق التسخير في تقديرنا كانت ذات أهمية قصوى
بالنسبة لساكنة اجلماعة وتتسم في تقديرنا بالضرورة واالستعجال في تلبية الطلب  ،ونذكر في هذا الباب إشكالية
تزود العالم القروي باملاء الصالح للشرب الذي شغل حيزا كبيرا بخصوص اللجوء إلى حق التسخير  ،حيث أن الدواوير
متفرقة وبعيد بعضها عن البعض وسنعمل على تنفيذ مالحظتكم الواردة في هذا الباب .
جتزي ء النفقات
إن بعض النفقات تكون مبرمجة بامليزانية وأخرى بالفائض احلقيقي عن طريق إعادة البرمجة  ،كما أنها تأتي متفاوتة
من حيث تواريخ برمجتها واملصادقة عليها رغم أنها تدخل حتت نفس العنوان املالي .
عدم ترشيد النفقات
بالنسبة لتعامل اجلماعة بالثمن الفردي فإنها حترص على أن املبلغ اإلجمالي لسندات الطلب التي تهم األشغال
والتوريدات ميثل العرض املنخفض ،مع احترام املساطر القانونية .كما سنعمل على اتخاد كافة االجراءات والتدابير االزمة
لتنفيد توصيتكم التي نعتبرها مبثابة خارطة طريق بخصوص التدبير املالي للجماعة

2 .2النفقات املتعلقة بإجناز الدراسات
بخصوص هذه النقطة نوضح لكم أنه لم يتم أداء النفقة مرتني للمسالك التالية :
— —املسلك الرابط بني الطريق اإلقليمية  3440ودوار السيايبة .
— —املسلك الرابط بني دوار الفوارس وصوال إلى املسلك الرابط بني الطريق اإلقليمية  3440ودوار السيايبة مرورا بدواوير
الرضاونة  ،العمارات الزكاكدة)...( .
أما بالنسبة لسند الطلب رقم  06/2011وسند الطلب رقم  13/2012فقد هما مسلكني مختلفني يربطان بني نفس
الدوارين ومن اجتاهني مختلفني)...( .
وبخصوص التعامل مع مكتب دراسات وحيد دون إبرام أي عقد فقد كانت احلالة استثنائية  ،فاألمر يعود باألساس إلى
موضوع الدراسة التي أجنزت لإلستفادة من مشاريع اجلهة واجمللس اإلقليمي  .أما بخصوص مالحظتكم املتعلقة بإعداد
تسع دراسات فأحيل عليكم التزام مدير مكتب الدراسات بعدم املطالبة مبستحقاته ،كما تلتزم اجلماعة بعدم األداء.
وبناء على ما جاء في مذكرتكم سنلتزم باملقتضيات القانونية املشار إليها.

3 .3النفقات املتعلقة باألشغال والتوريدات
أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إجناز اخلدمة
فيما يخص سند الطلب رقم  22/2010اخلاص بالشبابيك احلديدية فنؤكد لكم مرة أخرى أنها متوفرة كاملة مبقر دار
اجلماعة .
466
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وبخصوص جتهيز بئر دوار املرابحة فنؤكد لكم أن املضخة وضعت بجميع مستلزماتها كما هومبني في سند الطلب
اخلاص باملوضوع فقد كانت على حساب اجلماعة وال دخل جلمعية دوار املرابحة في ذلك .
أما بخصوص تخصيص حوالي  10.000درهم لصيانة نقط املاء املتواجدة نشير إلى كثرة الضغط على البئر املتواجد
مبقر دار اجلماعة الذي يزود باإلضافة إلى مقر دار اجلماعة دواري عيساوة وأحمد بن اجلياللي ومحطة بتروم فإننا نضطر إلى
برمجة مبلغ مالي سنوي إلصالحه حتى ال ينقطع املاء  ،إضافة إلى هذه النقطة األساسية فإنه يغمر بالرمال ويتهدم
من أسفله مما يجعلنا نقوم بإصالحه سنويا زد على ذلك صيانة املضخة ومستلزماتها والصيانة االعتيادية للقنوات
البالستيكية والتسربات التي تنتج بني الفينة واألخرى وما يترتب عليها من أضرار وهذا ناجت عن ارتفاع أوانخفاض ضغط
املاء.
عدم تبرير نفقات قطع الغيار بشكل كافي
وبخصوص املبالغ املصروفة على السيارة من نوع  RENAULT KONGOراجع باألساس إلى االستعمال املكثف لهذه
السيارة أثناء مراقبة التعمير وسط تضاريس جد صعبة إضافة إلى شساعة مساحة اجلماعة التي تبلغ  153كلم مربع
واستعمالها أثناء جتديد اللوائح االنتخابية واحلمالت التحسيسية سواء في مجال الصحة أوغيرها وكذا بعد املصالح
اخلارجية عن مقر دار اجلماعة .
وقد مت التفكير مليا في اقتناء سيارة جديدة لتعويض سيارة  RENAULT KONGOلكن الدوريات اخلاصة بتهييء امليزانية
تنص على ضبط وعقلنة اقتناء السيارات إال للضرورة القصوى  ،األمر الذي اضطرت معه اجلماعة للقيام بإصالحات تبني
من خاللها أن قطع الغيار التي يتم استبدالها هي من النوع العادي الذي ال يصمد طويال األمر الذي اضطررنا معه القتناء
محركني مستعملني مستوردين من اخلارج على اعتبار جودتهما ومثانتهما.
اللجوء املتواتر الستعمال « السندات ألجل» عند تنفيذ نفقات الوقود والزيوت
بخصوص هذه النقطة نؤكد لكم أننا سنلتزم مبقتضيات املادة  49و 52من املرسوم رقم  2-09-441الصادر في  3يناير
 ، 2010كما أشير أن الطريقة التي كنا نتعامل معها في هذا الباب راجعة إلى عدم دراية املصلحة اخملتصة بالنصوص
التشريعية املنظمة لعملية مثل هذه التوريدات.

4 .4النفقات املتعلقة باجلمعيات
تقوم املصالح اجلماعية مبراسلة كل اجلمعيات احمللية التابعة للجماعة لالستفادة من الدعم حتت إشراف السلطة احمللية
من أجل مدها مبلف يتضمن الوثائق تطبيقا للتعليمات الواردة في الرسالة العاملية عدد /1865ق ج م /م م م بتاريخ 13
مارس  2006حول توزيع اإلمدادات املالية ومن بينها التقرير املالي وبعد توصل املصالح اجلماعية اخملتصة مبلفات اجلمعيات
والتي ال يتعدى عددها أربع جمعيات  ،بعد ذلك ترسل الئحة اإلمدادات إلى سلطة الوصاية قصد املصادقة عليها .

5 .5نفقات استهالك الهاتف
بخصوص هذه النقطة نشير إلى أن تكلفة الفاتورة ارتفعت لعدم التزام الشركة املعنية بتسعيرة املكاملة ،مما أدى إلى
جتاوز السقف احملدد في هذا الشأن وبالتالي إلى فسخ العقدة.
أما عن استفادة السيد ع.م فاملوضوع رهن إشارة قيادة أوالد عمران فقد كانت من احلصص اجلزافية بالنسبة لالشتراكات
مع اتصاالت املغرب التي بدأت في  1يناير  2011وعند مغادرته للمكتب التقني بتاريخ  1أبريل  2011سحب منه الهاتف
النقال الذي لم يعد في حاجة إلى استعماله من أجل مصلحة اجلماعة.
وبناء على ما سبق نؤكد لكم أننا ملتزمون بتنفيذ مقتضيات املادتني  9و 39من القانون  45.08املتعلق بالتنظيم املالي
للجماعات احمللية ومجموعاتها واملادة  49من املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ  3يناير  2010بسن نظام احملاسبة العمومية
للجماعات احمللية.

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

467

ثالثا -تدبير املداخيل
1 .1ممارسة أحد املوظفني ملهام شسيع املداخيل بصفة غير قانونية
بالنسبة لتوصية اجمللس في هذه النقطة نشير إلى أننا راسلنا السيد وزير الداخلية في املوضوع بتاريخ  4فبراير 2012
حتت عدد / 61م م حيث توصلت اجلماعة بقرار رقم  RF/190بتاريخ  14مارس  2013يتعلق بإحداث شساعة املداخيل وقرار
رقم  RF/193يتعلق بتعيني السيد م .ب شسيعا للمداخيل وقرار رقم  RF/194بتاريخ  14مارس  2013بتعيني السيد ح.
ف نائبا لشسيع املداخيل موقعة من طرف السيد وزير الداخلية  ،وعليه فقد متت تسوية الوضعية القانونية لشساعة
املداخيل .

2 .2منتوج استغالل «مصلحة املياه»
بالنسبة لتذكير اجمللس باملادة  23من املرسوم  2.09.441نشير إلى أن منتوج استغالل مصلحة املياه يعتبر مساهمة
مرخصة مبوجب ميزانية جماعة كدية بني دغوغ  ،وأن عدم تطبيق الفصل الرابع من عقدة االشتراك يدخل في إطار مرونة
اجلماعة حيث يعتبر املاء مادة حيوية  ،وحيث أن جمعية الهدف تزود دواري عيساوة وأحمد بن اجلياللي  ،لتمنح اجلمعية
وقتا كافيا جلمع اشتراكات منخرطيها وتأدية ما بذمتها ،كما نشير إلى أن الذيون املشار إليها قد سويت عن آخرها .
أما بالنسبة حملطة «بتروم» فقد كانت تتزود من البئر املوجود بها في الفترة مابني  2007و 16/11/2009تاريخ وثيقة
االشتراك .أما التأخير احلاصل في األداء فكان ناجتا عن تأخر املصادقة على القرار اجلبائي الذي يحدد مبوجبه ثمن االستهالك
والذي صودق عليه في دورة اجمللس بتاريخ  19أبريل  2010ولم يتم إعفاء احملطة من الواجبات السابقة كما توضح ذلك
السجالت املمسوكة لدي شسيع املداخيل.

3 .3الرسم على محال بيع املشروبات
نشير إلى أن اجلماعة راسلت السيد م .س صاحب املقهى بدوار الكدية بتاريخ  03أكتوبر  2013وهي بصدد تطبيق
مسطرة فرض الرسم بطريقة تلقائية مع كل ما تستوجبه هذه املسطرة من جزاءات عن التأخير .
وفي عدم تطبيق الغرامات عن التأخير في األداء على مقهى املاية نشير إلى أن هذه الغرامات طبقت بالفعل وأن امللزم أدى
 500درهم كجزاء عن عدم تقدمي إقرار اإلحداث في وقته بتاريخ  23يوليوز  ،2012وصل أداء رقم  002160و 500درهم كجزاء
عن تقدمي اإلقرار اخلاص بالدورة األولى لسنة  2012بتاريخ  23يوليوز  ،2012وصل أداء .002158

رابعا -التعمير
تنفيذا لتوصيتكم الواردة بشأن تدبير التعمير نؤكد لكم أن اجلماعة قامت بتكليف إضافة إلى السيدتني ( :س.ط)
و(ز.ك) احمللفتني السيد م.ش تقني من الدرجة الثالثة السلم  9كعون محلف للقيام مبراقبة التعمير وضبط أرشيف
اجلماعة.
()...أما بخصوص القصور على مستوى تسليم رخص البناء حيث أن هذه الرخص ال تتضمن تفصيال ملضمون الترخيص
مما يجعل من الصعب على أعوان املراقبة التحقق من اخملالفات ،نشير إلى أن العون املكلف باملراقبة هونفسه املكلف مبنح
هذه الرخص .أما بخصوص اخملالفة التي قام بها السيد (ع  .و)  .بدوار الفوارس فإن رسالة السيد القائد عدد  37بتاريخ
 13يناير  2011تزامنت مع مغادرة التقنية املكلفة اجلماعة مما تعذر معه القيام باملتعني في حني أن السيد القائد بصفته
ضابطا للشرطة القضائية لم يزودنا مبحضر املعاينة .
طبقا للمادة  64من قانون التعمير ،وحيث أن التقنية اجلديدة التي مت تعيينها آنذاك لم تكن تتوفر على صفة عون محلف
مما أدى إلى التأخير في اجلواب على هذه اخملالفة .كما نؤكد لكم أننا سنلتزم بتنفيذ املواد  55و 58من قانون التعمير 12.90
 ،كما أننـا سنعمـل علـى وضع تصميم للتهيئة جملموعة من التجمعات السكانية في إطار شراكـة مع الوكالـة
احلضرية باجلديدة من أجل االعتماد عليه في مجال التعمير إضافة إلى القانون املنظـم لهذا اجملال .
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مشاريع التهيئة احلضرية للجماعة احلضرية مكناس
تدخل مشاريع التهيئة احلضرية للجماعة احلضرية مكناس في إطار مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 2006
 2009الذي صادق عليه اجمللس اجلماعي في دورته املنعقدة بتاريخ  26يوليوز  2005وتتمثل أهم هذه املشاريع في تهيئةحديقتني عموميتني (البرج املشقوق وزين العابدين) وبناء مركب جتاري «بزين العابدين» ،وكذا تقوية الشوارع والطرق
باملدينة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
يستشف من العناصر املكونة لهذا اخملطط والشكل الذي قدمت به أنه مخطط عام وال يستند إلى أي دراسة ميدانية
دقيقة لضبط حاجيات املدينة و اإلكراهات املوضوعية املطروحة ،حتى يتسنى حتديد اإلجراءات الضرورية الكفيلة
لالستجابة لها ،مما أدى إلى اختالالت وإخفاقات في تنفيذ املشاريع سالفة الذكر ،نعرضها في املالحظات التالية:

أوال .تقييم مشروع بناء مركب جتاري ومشاريع تهيئة املناطق اخلضراء
1 .1فكرة املشاريع وبلورتها
بناء على محضر الدورة املنعقدة بتاريخ  26يوليوز  2005الذي صادق من خالله اجمللس اجلماعي على اخلطوط العريضة
خملطط التنمية ،مت االعتماد على أوراق تقنية أعدت بطلب من صندوق التجهيز اجلماعي للحصول على قرض متويلي
إلجناز حديقتني عموميتني (البرج املشقوق وزين العابدين) ومركب جتاري مبنطقة «زين العابدين» ،حيث أشارت هذه األوراق
التقنية إلى أن هذه املشاريع ترمي إلى احملافظة على إرث تاريخي وعاملي وسياحي .وبالنظر إلى مضامني الورقتني التقنيتني
املتعلقتني مبشروعي تهيئة احلديقتني املذكورتني ،يتضح أن اجلماعة لم تتقدم بأي تصور يعكس وجود استراتيجية
واضحة للمجلس بناء على معطيات دقيقة .أما بالنسبة للورقة التقنية املتعلقة بإجناز مركب جتاري مبنطقة «زين
العابدين»  ،فأشارت أن اجلماعة ستستفيد على املستوى املالي من مداخيل سنوية تقدر مببلغ  1.000.000,00درهم وذلك
ابتداء من سنة .2008
إال أنه بالنظر إلى مكوناته واملداخيل التي يرتقب أن يدرها على اجلماعة ،فإن هذا املشروع يكتسي طابعا اقتصاديا
محضا ،ومن مت يبقى تبريره في احملافظة على إرث تاريخي وعاملي وسياحي غير قائم على أساس .هذا ولوحظ أنه على
الرغم من أهمية املبالغ املرصودة للمشروع والبالغة  11.240.000,00درهم ( 6.240.000,00درهم كقرض و5.000.000,00
كتمويل ذاتي) ،فهذه الورقة ،على غرار اخملطط املذكور ،لم تتضمن أي تصور للمشروع يعكس وجود إستراتيجية واضحة
للمجلس في حتديد البرامج واالختيارات والتي يجب أن تقوم على دراسات للجدوى تضمن الوصول إلى قرارات استثمارية
رشيدة وذلك حفاظا على املوارد املالية النادرة وزيادة الفائدة منها .فاملداخيل السنوية املرتقبة التي متت اإلشارة إليها
لم تعط بشأنها التوضيحات الالزمة .إذ لم يتم إعداد تصور عن التدفقات النقدية السنوية الداخلة واخلارجة للمشروع
وبالتالي عن فترة استرداد تكاليف االستثمار املمثلة في مبلغ رأسمال الدين وفوائده.

2 .2الدراسات التقنية القبلية
من أجل تنفيذ مشاريع تهيئة حديقة «البرج املشقوق» و تهيئة حديقة «زين العابدين» وبناء املركب التجاري «زين
العابدين» ،قامت اجلماعة بإبرام الصفقة رقم  2007/26مببلغ  13.012.170,90درهم والصفقة رقم  2007/02مببلغ
 16.407.985,00درهم والصفقة رقم  2007 /25مببلغ  10.866.178,00درهم ،إال أنها لم تقم بالدراسات التقنية الالزمة
التي من املفروض أن تسبق تنفيذ هذه املشاريع والتي من شأنها أن توفر املعطيات الضرورية التي على أساسها يتم إعداد
اجلدول التقديري للكميات ،ويتعلق األمر بالدراسات اجليوتقنية للتربة والتصاميم واملقاطع الطبوغرافية .
كما أنه بالنظر إلى مكونات املشروع والتي يشكل معظمها أشغاال تنجز وفق ممارسات الهندسة املدنية ،لم تقم
اجلماعة ،قبل انطالق األشغال ،باالعتماد على مهندسيها أو باالستعانة مبكتب للدراسات من أجل إجناز تصاميم الهندسة
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املدنية وخاصة تصاميم اخلرسانة املقواة وتصاميم املنشآت احلديدية .وشكل غياب هذه الدراسات والتصاميم عائقا من
الناحية التقنية في مرحلة التنفيذ إضافة إلى أن الكميات الواردة في جداول املنجزات والكشوفات التفصيلية فاقت
الكميات التقديرية احملددة في الصفقة بنسب كبيرة بخصوص بعض األشغال واملنشآت كما سيتضح ذلك الحقا.

3 .3تصفية العقارات التي حتتضن املشاريع
تهيئة حديقتي «البرج املشقوق» و»زين العابدين»
تطلب مشروع تهيئة حديقة «البرج املشقوق» توفير بقعة أرضية مبساحة تناهز  26.000متر مربع في ملكية اخلواص.
ومن أجل ذلك ،عمدت اجلماعة إلى مسطرة نزع امللكية قصد توفير الوعاء العقاري الضروري الحتضان املشروع.
إال أنه لوحظ من خالل ملفات نزع امللكية املتعلقة بالعقارات املقام عليها املشروع أن اجلماعة لم حتترم املسطرة
املقررة في هذا الشأن ،إذ أن األشغال املتعلقة بتهيئة حديقة البرج املشقوق بدأت بتاريخ  12فبراير  2008في حني أن
املرسوم املتعلق بنزع امللكية رقم  ،2.08.749القاضي بإحداث مناطق خضراء « »V5و « »V58بجوار «البرج املشقوق»
و«بزين العابدين» ،صدر بتاريخ  21يناير  ، 2009كما أنه وباإلضافة إلى ذلك ،لم يتم مراعاة مقتضيات الفصل  17من
القانون رقم  07.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الذي ينص على أنه « :يحدد األجل الذي
ميكن أن تبقى خالله األمالك املعنية في «مقرر التخلي» خاضعة لنزع امللكية في سنتني ابتداء من نشر القرار في اجلريدة
الرسمية وإذا لم يودع نازع امللكية طلبا لدى احملكمة خالل هذا األجل احملدد فإنه ال ميكن نقل امللكية إال مبوجب إعالن جديد
للمنفعة العامة».
ومن خالل تفحص ملفات نزع امللكية املتعلقة بالعقارات اخملصصة إلجناز مشروع حديقة «زين العابدين» ،تبني أن اجلماعة
شرعت أيضا في استغالل العقار قبل نشر مرسوم نزع امللكية في اجلريدة الرسمية املشار إليه أعاله ،إضافة إلى ذلك
لم تقم بتقدمي الطلب الرامي إلى حيازة ونقل ملكية العقار لفائدة اجلماعة مشفوعا بالوثائق املطلوبة خالل املدة
احملددة قانونا .ويتعلق األمر بجزء من امللك ذي الرسم العقاري /8461ك مبساحة  23120متر مربع وجزء من امللك ذي
الرسم العقاري /3977ك مبساحة  590متر مربع .مما أدى إلى إعادة مسطرة نزع امللكية حيث اجتمعت اللجنة اإلدارية
للتقييم بتاريخ  06يونيو  2012وحددت ثمنا جديدا بلغ  330,00درهم للمتر املربع عوض  50,00درهم للمتر املربع احملدد
سلفا .وكنتيجة لذلك ستتحمل اجلماعة تكلفة إضافية مببلغ  280,00درهم للمتر املربع أي مببلغ إجمالي يصل إلى
 6.638.800,00درهم.
مشروع بناء املركب التجاري «زين العابدين»
صدر مرسوم حتت رقم  2.08.749بتاريخ  21يناير  2009بإعالن أن املنفعة العامة تقضي إحداث مناطق خضراء «»V5
و» »V58بجوار «البرج املشقوق» و»بزين العابدين» باجلماعة احلضرية مكناس .ويدخل ضمن العقارات اخملصصة لهذا
الغرض والتي وردت في املرسوم املذكور القطعة األرضية الواقعة «بزين العابدين» ذات الرسم العقاري رقم  6777kالتابعة
مللك الدولة.
إال أنه لوحظ أن اجلماعة قامت ببناء املركب التجاري فوق هذا العقار الذي أصبح داخل منطقة خضراء ممنوعة من البناء
مبوجب املرسوم املذكور .وقد مت ذلك دون أن يحال ملف هذا املشروع على الوكالة احلضرية إلبداء رأيها ومصادقتها عليه.
مما يعد خرقا ملقتضيات قانون التعمير.
وفي ظل هذه الوضعية ال ميكن للجماعة مباشرة التحفيظ العقاري لهذا املركب وإدراجه ضمن أمالكها اخلاصة .وبالتالي
ال ميكن أن يكون محال للتصرفات القانونية التي ترد على األمالك اخلاصة اجلماعية والسيما تفويت محالته التجارية.

4 .4خرق مقتضيات املادة رقم  22من القانون رقم  78.00في إبرام الصفقة املتعلقة ببناء املركب التجاري
«زين العابدين»
عرفت مسطرة إبرام الصفقة رقم  ،2007/25املتعلقة ببناء املركب التجاري «زين العابدين» ،خرقا ملقتضيات املادة 22
من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي التي متنع أي مستشار جماعي ،حتت طائلة العزل ودون اإلخالل باملتابعة
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القضائية ،أن يربط مصالح خاصة مع اجلماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها صفقات لألشغال ،سواء بصفة
شخصية أو بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو لفائدة فروعه املباشرين .ذلك أن مسير
الشركة نائلة الصفقة رقم  2007/25املتعلقة ببناء املركب التجاري وصاحب أكبر حصة في األسهم هو ابن أحد
املستشارين باجلماعة خالل الفترة االنتدابية للمجلس التي أبرمت خاللها الصفقة .وعلى الرغم من القرابة املباشرة بني
صاحب الشركة وأحد األعضاء فقد مت فتح األظرفة املالية وإعالن الشركة املذكورة نائلة للصفقة ،كما أن ملف هذه
األخيرة مت التأشير عليه من طرف اخلازن اجلماعي ومتت املصادقة عليه بتاريخ  13دجنبر.2007

5 .5تنفيذ األشغال
 مشروع تهيئة حديقة «البرج املشقوق»
عرف تنفيذ أشغال هذا املشروع مجموعة من االختالالت ميكن إدراجها كالتالي:
•تأخر كبير في إجناز املشروع
حددت مدة إجناز الصفقة رقم  2007/26في  10أشهر وأعطي األمر بالبدء في األشغال بتاريخ  12فبراير  2008وعرف
املشروع عدة توقفات بواسطة  7أوامر بالتوقف بلغ عدد أيامها املتراكمة  385يوما .وقد جاء آخر أمر باستئناف العمل
بتاريخ  29مارس  ،2010وصلت إلى حدوده مدة التنفيذ إلى  261يوما وبقيت مدة اإلجناز محصورة في  33يوما .إال أن
األشغال توقفت بعد ذلك ليتم جتاوز هذه املدة ب  610يوما إلى حدود  31دجنبر  .2012ويالحظ أن بعض التوقفات التي
متت مبوجب أمر بالتوقف كانت ملدة زمنية طويلة وذلك كالتالي:
— —التوقف األول من  21فبراير  2008إلى  18يوليوز  ،2008إذ جاء بعد سبعة أيام فقط من انطالق األشغال ،ويرجع
السبب إلى عدم توفر اجلماعة على التصاميم املشار إليها سابقا ،إضافة إلى عدم قدرتها على التتبع التقني
للمشروع مما اضطرها إلى التعاقد مع مكتب الدراسات وانتظار املصادقة على الصفقة املتعلقة بذلك؛
— —التوقف من  31غشت  2009إلى  29مارس  2010بسبب قيام الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بأشغال في
ذات املوقع .األمر الذي يفيد بضعف التنسيق بني اجلماعة واملصالح اخلارجية األخرى من حيث برمجة األشغال
والتوقيت الزمني.
ويالحظ أنه كان ميكن تفادي هذه التوقفات لو أن اجلماعة قامت مسبقا بالدراسات التقنية القبلية .وعلى اعتبار أن
مدة اإلجناز تشكل عنصرا هاما في املنافسة على نيل الصفقة ،فإن التوقفات الكثيرة سواء بفعل اإلدارة أو بتهاون من
املقاولة متس بهذا املبدأ.

•اختالالت في تدبير إجناز األشغال
أدى غياب الدراسات القبلية املتعلقة باملشروع إلى صعوبات تقنية وزيادات غير عادية في كميات بعض املنشآت وتغييرات
في محتوى األشغال .ومحاولة منها لتجاوز العوائق التقنية التي أصبحت تعترض سير األشغال ،قامت اجلماعة بالتعاقد
مع مكتب للدراسات بواسطة الصفقة رقم  2008/04التي أعطي األمر ببدء األشغال املتعلقة بها بتاريخ  18يوليوز
 2008لتتبع املشروع ومراقبته وكذا إجناز التصاميم التقنية الضرورية لبعض املنشآت؛
•تغييرات طرأت في التصميم املعماري وعلى محتوى األشغال
قامت اجلماعة في إطار الصفقة رقم  2007/26بتهيئة بعض املنشآت التي ال تدخل أشغالها ضمن أشغال تهيئة
حديقة «البرج املشقوق» وفق ما هو وارد في التصاميم الهندسية األولية ولم تقم اجلماعة بتوجيه أمر باخلدمة للمقاول
وبإبرام عقد ملحق وإخضاعه لتأشيرة مراقب االلتزامات بالنفقة وملصادقة سلطات الوصاية .مما يعد خرقا ملقتضيات
املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة اخلاصة باألشغال .ويتعلق األمر بتهيئة ساحة أمام باب «البرج املشقوق»
وبتهيئة مواقف للسيارات على طول املشروع وإضافة موقف للسيارات على مستوى شارع عمر ابن اخلطاب .ومن خالل
التحريات امليدانية والقياسات التي قام بها التقني ،يتبني أن األشغال بدأت بتاريخ  02ماي  2009وأن تكلفتها بلغت
حوالي  377.194,20درهم بالنسبة لتهيئة ساحة «البرج املشقوق» و 138.196,20درهم بالنسبة ملوقف السيارات.
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•عيوب في األشغال
من خالل املعاينة امليدانية وبالرجوع إلى اجلدول التفصيلي لألثمان ،يتبني أن األشغال التي مت القيام بها تكتنفها عدة
عيوب وأبانت على نقص في مراقبة اجلودة ،وتتمثل هذه العيوب في ما يلي:
— —تشققات على مستوى الصهريج العلوي «للشالل»،
— —احلجارة غير مثبتة بشكل جيد على مستوى املدرج الذي يحيط بالنافورة مما أدى إلى زوالها،
— —تفتيت أو تدهور الزليج التقليدي،
— —غياب طبقة عازلة بني طبقة القاعدة وطبقة التكسية باإلضافة إلى عدم وجود منحدرات لتسهيل تصريف مياه
األمطار أدى إلى جتمع املياه وخروج نبتات عشوائية على مستوى البالط املتشابك،
— —تشققات وتدهور على مستوى حجارة املقاعد العمومية،
— —تشققات على مستوى بعض األسوار الداعمة للمساحات اخلضراء نظرا لعدم تضمنها ملنافذ تصريف مياه األمطار
والسقي .مما أدى إلى ارتفاع الضغط عليها مع تزايد تسرب املياه داخل التربة ،هذا على الرغم من أن دفتر التحمالت
ينص على إجناز هذه املنافذ (الثمن رقم .)A 11
•جتاوز كبير للكميات احملددة في اجلدول التفصيلي لألثمان
أدى قصور الدراسات القبلية املتعلقة بتصور وتنفيذ املشروع إلى زيادات غير عادية في حجم األشغال املنجزة ،إذ أن
كميات األشغال التقديرية احملددة في اجلدول التفصيلي لألثمان عرفت في بعض احلاالت زيادات فاقت . %100
.

وتعزى هذه الزيادات حسب محاضر الورش واملعلومات التي مت استقاؤها من التقني إلى ما يلي:
— —األشغال الكبرى :عدم توفر التصاميم الطبوغرافية واملقاطع الطولية والعرضية باعتبارها عناصر ضرورية
لتحديد كميات أشغال احلفر وأشغال إزاحة الركام أو ردمه أدى إلى الزيادات في كميات هذه األشغال بنسبة ،على
التوالي % 68 ،و % 83؛
— —عدم توفر الدراسات اجليوتقنية أدى إلى تعطيل األشغال وإلى جتاوز الكميات احملددة في الصفقة بخصوص املنشأة
الصحية (املراحيض) نظرا لهشاشة املوقع املكون من كتل كبيرة من الركام واألتربة ،الشيء الذي تطلب حجما
هاما من اخلرسانة على مستوى األساسات .وهو ما يفسر الزيادات التي بلغت  % 1024في أشغال اخلرسانة الكبرى
و % 2952في أشغال اإلسمنت املسلح؛
— —أشغال التكسية :القيام بأشغال إضافية تتمثل في تهيئة ساحة أمام باب البرج املشقوق و بتهيئة مواقف
للسيارات على طول املشروع وإضافة موقف للسيارات على مستوى شارع «عمر ابن اخلطاب» أدى إلى الزيادة في
أشغال تكسية األرض بالزليج بنسبة .% 630
•عدم تطبيق اإلجراءات القسرية ضد املقاولة
عالوة على التعثرات التي عرفتها مرحلة التنفيذ ،يالحظ أن األشغال توقفت بشكل نهائي منذ شهر أبريل  2010وذلك
بسبب رفض املقاولة إصالح العيوب املسجلة من طرف املهندسني املعماريني بخصوص عدم تطابق املواد واألشغال
املنجزة على مستوى الساحة الدائرية للنافورة مع ما حددته الصفقة ،إذ أن املقاولة لم تقم بتكسية أرض الساحة
برخام «الكرانيت» بسمك  5سنتم كما ينص على ذلك الثمن  B4احملدد في اجلدول التفصيلي لألثمان .وفي هذا الصدد
قامت املهندسة املشرفة على تنفيذ املشروع بتوجيه عدة مراسالت منذ تاريخ  19يناير  2011لرئيس اجلماعة تخبره
من خاللها بتوقف األشغال وبعدم امتثال املقاولة للمالحظات املوجهة لها وكذا بنهاية آجال التنفيذ احملددة وبتخلي
املقاولة على إمتام األشغال املتبقية .إال أن رئيس اجلماعة بعد مرور حوالي  7أشهر ،اكتفى بتوجيه إنذار أولي بتاريخ 29
غشت  ،2011ثم إنذار ثاني بتاريخ  30شتنبر  2011و لم يقم بعد ذلك بتطبيق اإلجراءات القسرية ضدها وفق الصيغة
املنصوص عليها في املادة  70من دفتر الشروط اإلدارية العامة – أشغال.
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•احلالة الراهنة للمشروع ونتائجه
إن املشروع الذي توقفت أشغاله منذ شهر أبريل  2010في حدود  % 80يعرف حالة مزرية بسبب العيوب في األشغال
املنجزة املشار إليها أعاله وكذا التدهور الذي عرفته مكوناته في غياب أعمال الصيانة .ومن خالل املعاينة امليدانية
للمشروع والقياسات التي قام بها تقني اجلماعة ومكتب الدراسات ،مت تقدير اخلسائر مببلغ  1.136.000,00درهم .وباإلضافة
إلى اخلسائر في التجهيزات ،وفي غياب االعتناء باألغراس وصيانة وقص العشب ،يالحظ أن املساحات املعشوشبة قد
غزتها األعشاب الطفيلية باإلضافة إلى وجود عدد كبير من األغراس امليتة.
وحيث إنه إلى حدود  28فبراير  ، 2013لم تتسلم اجلماعة املشروع ولم تقم باإلجراءات القانونية التي تروم حماية
مصاحلها واحلفاظ على ممتلكاتها ولم تستفد منه الساكنة ،فإن هذا املشروع الذي بلغت قيمة أشغاله 7.683.283,00
درهم لم يحقق إلى حد اآلن أي هدف ،بل زادت تكلفة العقار الذي يحتضنه وأضحت منشآته عرضة للتدهور والضياع.
 مشروع تهيئة حديقة «زين العابدين»
•تأخر ملحوظ على مستوى وتيرة إجناز األشغال
حدد دفتر التحمالت املدة الزمنية إلجناز املشروع في  10أشهر وأصدر األمر ببدء األشغال بتاريخ  15نونبر 2007؛ غير أن
التصميم اإلجمالي للمشروع لم يكن جاهزا إال في  05يناير  ،2008أي متأخرا عن تاريخ بدء األشغال ب  51يوما .أما
املذكرة التقدميية التي تشكل املدخل لفهم التصور النهائي للمشروع (والتي من املفروض أن تكون مرفقة بالتصميم
اإلجمالي املشار إليه أعاله) ،فقد أعدت في شكل مختصر إلى حد ال يسمح بتكوين فكرة واضحة عن املشروع  ،وذلك
راجع إلى غياب املعطيات التقنية التي كان من املفروض أن تتوفر جملموعة املهندسني املعماريني من أجل بناء تصور أكثر
وضوحا وواقعية .وحيث إن هذه املعيقات أدت إلى تعليق متكرر لألشغال وصل إلى سنة ونصف السنة تقريبا ،فإن
االستالم املؤقت لألشغال لم يتم إال في فاحت مارس .2010
•استالم أشغال الصفقة رقم  2007/02رغم تعليق جزء مهم من املشروع
نظرا لتعثر عملية نزع امللكية التي كان وراءها عدم القيام باإلجراءات الالزمة أمام احملكمة اخملتصة ،وخاصة عدم استيفاء
اإلجراءات املتعلقة بنزع امللكية ودخول اجلماعة قي نزاع مع مالكي جزء من العقار رقم /8461ك مبساحة  23120متر مربع
مت تعليق أشغال التهيئة املزمع إجنازها على هذه املساحة وذلك بالتراضي مع الشركة النائلة للصفقة .واستنادا إلى
الوثائق التي أدلى بها املهندس املكلف بتتبع املشروع ،يتبني أنه مت استالم األشغال في فاحت مارس من سنة  2010في حدود
مبلغ  10.646.686,50درهم (أي  % 65من القيمة األصلية للصفقة) .وأن األشغال املنجزة همت مساحة تناهز 16.910
متر مربع  ،فيما بقي أكثر من  32.000متر مربع بدون تهيئة .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املساحة األخيرة ملك لعائلة واحدة
لم تتمكن اجلماعة من التوصل حلل معها.
•تغييرات في تصور مشروع تهيئة حديقة «زين العابدين»
قامت اجلماعة في تصور جديد للمشروع يرمي إلى توسيع شارع «زين العابدين» بإبرام صفقة أخرى حتت رقم .2011/13
إال أنه لوحظ أن األشغال طالت جزء من العقار الذي متت تهيئته في إطار الصفقة رقم  .2007/02إذ مت هدم أشغال
قدرت قيمتها ،حسب املهندس املكلف بتتبع املشروع ،بناء على األثمنة الواردة في اجلدول التفصيلي للصفقة ،بحوالي
 614.000,00درهم .مما يعتبر ضياعا حتملته ميزانية اجلماعة.
•احلالة الراهنة للمشروع
بتاريخ  03غشت  ،2012متت معاينة األشغال املنجزة في إطار الصفقة  2007/02واملشار إليها في محضر االستالم املؤرخ
في فاحت مارس  ،2010حيث تبني ما يلي:
— —تدهور كبير وملحوظ ملا مت إجنازه من مساحة خضراء رغم ضيق مجالها ،حيث لوحظ اصفرار متقدم لألعشاب
املغروسة يدل على نقص كبير في الري واحلراسة والصيانة؛
— —اقتالع وانكسار أجزاء كبيرة من السياجات واألرصفة احمليطة باملساحات املغروسة لضعف جودتها والتقصير في
حراستها؛
474
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— —تدهور األعمدة املعدة إلنارة احلديقة؛
— —تراكم النفايات على جنبات بعض املمرات باحلديقة.
وبالتالي ،فإن هذا املشروع الذي عرف زيادة في تكلفة العقار واألشغال لم يحقق بالشكل املطلوب النتائج املتوخاة
ومنشآته أضحت عرضة للضياع.
 مشروع بناء املركب التجاري
حددت مدة إجناز الصفقة رقم  2007/25في  12شهرا وأعطي األمر بالبدء في األشغال بتاريخ  26دجنبر  2007وعرفت
مرحلة تنفيذ األشغال عدة مشاكل انعكست سلبا على وتيرة إجنازها وانتهت إلى توقفها وذلك بسبب ظهور عراقيل
تقنية أثناء إجناز األشغال مردها إلى عدم التوفر مسبقا على الدراسات التقنية (الطبوغرافية واخلرسانة املقواة ومنشآت
احلديد) ،و ينضاف إلى ذلك النقص في مراقبة العناصر الكمية والكيفية املتعلقة باألشغال وعدم التعامل بجدية مع
التماطل الذي أبدته املقاولة في املرحلة النهائية من األشغال .و محاولة منها لتجاوز العوائق التقنية التي أصبحت
تعترض بقوة سير األشغال ،قامت اجلماعة بالتعاقد مع مكتب للدراسات بواسطة الصفقة رقم  2007/45مببلغ
 144.000,00درهم والتي أعطي األمر ببدء األشغال املتعلقة بها بتاريخ  09شتنبر  2008وتهم تتبع املشروع ومراقبته و
كذا إجناز التصاميم التقنية الضرورية لبعض املنشآت .وفي ما يلي نعرض للمالحظات اخلاصة مبرحلة التنفيذ:
•تغييرات طرأت في التصميم املعماري وعلى محتوى األشغال
قامت اجلماعة بإدخال تغييرات على محتوى أشغال الصفقة األصلية .إال أنها لم تبلغ ذلك للمقاول مبوجب أوامر باخلدمة.
كما أنه لم يتم في هذا الشأن إبرام عقد ملحق وإخضاعه لتأشيرة مراقب االلتزامات بالنفقة وملصادقة سلطات
الوصاية .مما يعد خرقا ملقتضيات املادة  51من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال .وتتمثل
التغييرات واألشغال اإلضافية املدخلة على الصفقة في العناصر التالية:
— —إجناز 87دكانا مبساحة  20متر مربع للدكان الواحد عوض  60دكانا مبساحة  40متر مربع للدكان الواحد احملددة في
الصفقة والتصاميم الهندسية املتعلقة باملشروع ؛
— —القيام بأشغال إضافية غير واردة في التصميم الهندسي للمشروع الذي رافق دفتر التحمالت وتخص بناء جناح في
اجلهة احملاذية للسور «اإلسماعلي» يضم مراحيض في الطابق السفلي وقاعة للصالة في الطابق األول ،و قد أدت
إضافة هذه البناية إلى تقليص املسافة بينها وبني السور اإلسماعلي إلى  5أمتار عوض  10أمتار القانونية .كما
أنه على إثر ذلك أصبحت املساحة املغطاة لبنايات املشروع تصل إلى  3890,93متر مربع عوض  3680,57متر مربع.
•جتاوز كبير لبعض الكميات احملددة في اجلدول التفصيلي لألثمان
لوحظ من خالل ما تضمنته كشوفات احلساب التفصيلية أن كميات األشغال التقديرية احملددة في اجلدول التفصيلي
لألثمان عرفت زيادات كبيرة فاقت  % 100في بعض احلاالت .وتعزى هذه الزيادات حسب محاضر الورش واملعلومات التي
مت استقاؤها من املهندس املشرف على املشروع و اخلالصات التي انتهى إليها اجمللس اجلهوي للحسابات إلى السببني
التاليني:
— —عدم توفر الدراسة اجليوتقنية واملقاطع الطبوغرافية مسبقا باعتبارها عناصر ضرورية في مرحلة إعداد الصفقة
لتحديد كميات أشغال احلفر وإزالة الركام واملواد الهامدة .مما أفضى إلى زيادة في كميات هذه األشغال بنسبة
% 93؛
— —غياب معطيات دقيقة بخصوص مواصفات مكونات التربة ،إذ تبني أثناء األشغال أن األرض هشة لكونها حتتوي على
كتل كبيرة من الركام واألتربة .األمر الذي تطلب حجما هاما من اخلرسانة على مستوى األساسات .وهو ما يفسر
الزيادة الكبيرة في كميات اخلرسانة الكبرى بنسبة .% 533
•عدم التطابق بني الكميات احملصورة في آخر حساب مؤدى عنه وبيانات مكتب التمتير واملراجعة
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على القياسات و جداول املنجزات املوالية لتلك التي مت على أساسها إعداد كشف احلساب
رقم  5احملصور بتاريخ  20أكتوبر  .2008وأرجعت السبب في ذلك إلى تقاعس مكتب الدراسات املكلف بتتبع األشغال
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في مراقبة العناصر الكمية والكيفية املتعلقة باألشغال وعدم قيامه بإعدادها طبقا ملا ينص عليه البند  8من دفتر
التحمالت.
وحيث إن املقاولة دخلت بدورها في نزاع مع اجلماعة بخصوص كميات ونوعية بعض األشغال والسيما أشغال الكهرباء
وأشغال الطبقة العازلة ،وبعد تدخل سلطات الوصاية ،تعاقدت اجلماعة مع مكتب التمتير واملراجعة للتأكد من
حقيقة األشغال املنجزة ومدى مطابقتها مع دفتر التحمالت .وبعد قيامه بأشغال املعاينة والقياسات ،قدم املكتب
وثيقة للتمتير تضمنت جردا للمنشآت والكميات املنجزة واحملددة في الصفقة كما تضمنت أشغاال أجنزت خارج اجلدول
التفصيلي لألثمان .ومبقارنة األشغال املنجزة احملددة في الصفقة مع بيانات آخر كشف حساب تفصيلي (رقم  )5مؤدى
للمقاولة تبني وجود فرق في الكميات ،حيث لوحظ:
— —أن فائض القيمة على أشغال احلفر في كتلة من الصخور ( )A6بلغ  6086م 3في حني أن بيانات مكتب التمتير
واملراقبة ال تشير إلى وجود أي فائض قيمة على هذا الثمن مبعنى أنه ال وجود للصخور في ركام الكتلة الكاملة
وهذا ما ذهب إليه أيضا التقرير اجليوتقني .وقد برر املهندس املشرف على املشروع ذلك بأن املقاولة قامت بهدم جزء
من السور اإلسماعلي لم يؤخذ بعني االعتبار عند إعداد اجلدول التفصيلي لألثمان ولتعويضها عن ذلك عمدت
اجلماعة باتفاق مع املقاولة بإدراجها ضمن الثمن  .A6إال أن مكتب التمتير عند قيامه باملعاينة والقياسات حدد
كمية الهدم في  1620م 3وأدرجها ضمن األشغال اخلارجة عن اجلدول التفصيلي لألثمان .وباعتبار هذه املعطيات
فإن احلساب رقم  5يكون قد تضمن أداء غير مبرر لكمية  4466م 3عن الثمن  ،A6بلغت قيمته  223.300,00درهم،
— —أن قياسات األشغال املتعلقة باحلفر في كتلة من الصخور ( )A6واخلرسانة املقواة في األساسات ( )A11وتوريد
الفوالذ وتشكيله في بناء األساسات ( )A12وتوريد الفوالذ وتشكيله في رفع الدعامات ( )A22التي تدخل ضمن
األشغال الكبرى واملؤدى عنها في احلساب اخلامس تفوق القياسات املسجلة من طرف مكتب التمتير حيث بلغ
الفرق غير املبرر املتعلق بها  504.303,00درهم (دون احتساب الرسوم).
وعليه ،فإن القياسات وبيانات التمتير التي مت على أساسها إعداد كشوفات احلساب تتضمن بيانات غير صحيحة وال
تعكس حقيقة ما أجنز قبل األداء.
•عدم تطبيق اإلجراءات القسرية ضد املقاولة
بعد أداء مبلغ احلساب التفصيلي رقم  ،5التي حصرت أشغاله املنجزة بتاريخ  20أكتوبر  ،2008تكون املقاولة قد توصلت
إلى حدود  31أكتوبر  2012مبا قدره  8.182.974,45درهم  .إال أنه لوحظ بعد ذلك أن اجلماعة رفضت حصر وأداء مبلغ
احلساب التفصيلي السادس ويرجع السبب ،حسب محاضر الورش والوثائق املدلى بها ،إلى عدم تطابق أشغال «العزل»
املنجزة مع تلك احملددة في الصفقة وكذا عدم جلوء املقاولة إلى مهندس معتمد إلجناز الدراسة والتصاميم املتعلقة
بالكهرباء وإخضاعها ملوافقة املهندس املعماري قبل الشروع في األشغال .مما دفع باجلماعة إلى توجيه رسالتني للمقاولة
حتت رقم  2620و 12080مؤرختني على التوالي في  02دجنبر  2008و 24مارس  2009للقيام بإصالح العيوب التي متت
معاينتها ،إال أنها لم متتثل لذلك وقررت توقيف األشغال .وتبعا لذلك قامت اجلماعة بتوجيه إنذار لها في املوضوع حتت
رقم  7545بتاريخ  06دجنبر  2010لكن دون أن تقوم ،بعد انصرام اآلجال احملددة لالمتثال ،بتطبيق اإلجراءات القسرية ضدها
وفق الصيغة املنصوص عليها في املادة  70من دفتر الشروط اإلدارية العامة – أشغال.
•احلالة الراهنة للمشروع ونتائجه
أدت االختالالت التي طبعت تدبير هذا املشروع والنزاع الذي نشأ بني اجلماعة واملقاولة من جهة وبينها وبني مكتب التتبع
واملراقبة من جهة أخرى إلى وقف األشغال التي بلغت مرحلتها النهائية وبالتالي إلى تعطيل املشروع .ولم تقم اجلماعة
باإلجراءات الالزمة ملعاجلة االختالالت املسجلة واخلروج من حالة اجلمود التي يعيشها املشروع منذ نهاية فبراير . 2009
ويستخلص مما سبق أن املشروع عرف عدة مشاكل في مرحلة التنفيذ حالت دون تسلمه من طرف اجلماعة وكذا
متاطال في اتخاذ اإلجراءات .وبالتالي فإنه لم يحقق حلد اآلن النتائج املتوخاة من إنشائه ،والتي تتمثل أساسا في دعم
الرواج االقتصادي باملنطقة ودر مداخيل إضافية لفائدة اجلماعة .هذا ،وبعد مرور أكثر من  4سنوات عن التاريخ املرتقب
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لتسلم املشروع ،لم تشرع اجلماعة بعد في استرداد املبالغ املالية التي سخرت إلجنازه في حني أن أعباء القروض املتمثلة
في أقساط القروض و فوائدها تثقل كاهل اجلماعة منذ يناير .2008
وبناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —اعتماد األساليب التدبيرية الناجعة في بلورة مشاريع برامج التهيئة احلضرية ،والتي ترتكز على دراسات
للجدوى التقنية واالقتصادية تضمن الوصول إلى قرارات رشيدة وذلك حفاظا على املوارد املالية النادرة وزيادة
الفائدة منها؛
— —عدم وضع اليد على عقارات في ملكية الغير ،اخملصصة إلجناز مشاريعها ،حتى يتم استيفاء إجراءات احليازة
ونقل امللكية لفائدتها في إطار مسطرة نزع امللكية لتفادي حتملها ملبالغ إضافية ترفع من تكلفة العقار؛
— —مراعاة تخصيصات العقارات احملددة في وثائق التعمير أو في مراسيم نزع امللكية والعمل على تسوية
الوضعية القانونية للعقار الذي يحتضن املركب التجاري «زين العابدين» في إطار جتديد وثيقة التعمير؛
— —توخي الدقة في حتديد األشغال ومواصفاتها التقنية بناء على الدراسات التقنية القبلية املتمثلة أساسا
في الدراسات اجليوتقنية واألشغال الطبوغرافية قبل الشروع في إعداد دفاتر الشروط اخلاصة وذلك بهدف
حصر العناصر الكمية والكيفية املكونة لألشغال الكبرى ،وتفادي املعيقات التقنية التي قد تظهر في تنفيذ
األشغال؛
— —التقيد مبقتضيات املادة رقم  22من القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي عند إبرامها للصفقات
العمومية؛
— —التعاقد مع مكتب الدراسات والتتبع قبل الشروع في األشغال لالستفادة من خدماته في إعداد التصاميم
التقنية وتتبع األشغال منذ انطالقها مع احلرص على احترام املقتضيات التنظيمية املتعلقة بصفقات
الدراسات؛
— —السهر على إعداد بيانات التمتير والوضعيات وجداول املنجزات على أساس احتساب األشغال احلقيقية التي
تثبت صحة الدين وتصحيح األخطاء الواردة في القياسات املتعلقة باألثمنة  6Aو A 11و A 12و ،A22موضوع
الصفقة رقم  ،2007/25التي أفضت إلى أداء مبالغ إضافية عن كميات غير مبررة وذلك عند حصر الوضعية
النهائية لألشغال؛
— —إعمال املراقبة اإلدارية والتقنية الضروريتني في مرحلة التنفيذ مبا يتطلبه األمر من كفاءة وحزم وإعداد
وضعيات األشغال وجداول املنجزات وفقا لقواعد تنفيذ الصفقات املعمول بها والسهر على عدم اإلخالل
بالبنود التعاقدية مع احترام اآلجال احملددة للتنفيذ؛
— —احترام مقتضيات املادة  9من دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال التي تنص على
إصدار أوامر باخلدمة كلما تقرر إدخال تغيرات على الصفقة ومقتضيات املادتني  51و 54من نفس الدفتر التي
تنص على إبرام عقد ملحق عند كل تغيير اضطراري؛
— —تطبيق اإلجراءات القسرية وفق الصيغة املنصوص عليها في املادة  70من دفتر الشروط اإلدارية العامة –
أشغال ضد كل مقاولة تتهاون في تنفيذ أشغال املشروع أو ال حتترم البنود التعاقدية للصفقة.

ثانيا .مشاريع تهيئة الطرق احلضرية
استنادا إلى مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  ، 2009 – 2006املصادق عليه من طرف اجمللس اجلماعي في دورته
املنعقدة بتاريخ  26يوليوز  ،2005فإن مشروع تهيئة وتقوية الطرق احلضرية مبدينة مكناس كان مبرمجا حتقيقه خالل
أربع سنوات (أي في الفترة املمتدة من  2006إلى  )2009بتكلفة إجمالية قدرت مببلغ  250.000.000,00درهم .وقد حددت
األهداف املنشودة من وراء هذا املشروع ،على اخلصوص ،في إعادة تنظيم السير واجلوالن باملدينة وخلق دينامية جتارية
وسياحية وكذا إعطاء صورة مشرفة للمدينة.
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 1 .بلورة مكونات المشروع وإبرام صفقة الدراسات
حسب املعلومات والوثائق التي حصل عليها اجمللس اجلهوي للحسابات ،فإن الفترة الفاصلة بني تاريخ انعقاد اجتماع
اجمللس اجلماعي املشار إليه أعاله ( 26يوليوز  )2005وتاريخ اإلعالن األول عن طلبات العروض ( 10دجنبر  ) 2007بخصوص
إسناد الصفقات اخلاصة باألشغال عرفت تذبذبا ملحوظا وخرقا تاما للمعايير املتبعة في هذا اجملال ،وخاصة العمل على
إجناز دراسة تقنية ميدانية لتحديد مكونات املشروع وطبيعة األشغال الواجب القيام بها وبالتالي كلفته اإلجمالية ؛ إذ
تبني من خالل الوثائق املتوفرة باجلماعة أن هذه األخيرة جلأت إلى طريقتني متتاليتني ومتسرعتني:
— —إجناز دراسة أولية للمشروع باالعتماد على الوسائل البشرية واملادية الداخلية ،إال أن هذه املبادرة لم تكن
مقنعة ،سواء بالنسبة ملسؤولي اجلماعة أو بالنسبة ملصالح صندوق التجهيز اجلماعي ،حيث أن تقدير التكلفة
اإلجمالية الذي أسفرت عنه هذه الدراسة كان في حدود  95.864.749,00درهم مع احتساب الرسوم ،أي أقل من
التقديرات السابقة ،الواردة في اخملطط املذكور ،البالغة  250.000.000,00درهم؛
— —التعاقد مع مكتب للدراسات من خالل صفقة أسندت إليه بناء على إعالن طلب عروض مفتوح ،في هذا
اإلطار ،مت تشخيص حالة الطرق احلضرية باجلماعة وإعداد التمتير األولي و قدمت هذه الدراسة ضمن ملف طلب
القرض لصندوق التجهيز اجلماعي .و بالرجوع إلى مضمون دفاتر التحمالت حول إجراء الدراسات اخلاصة باملناطق
الثالث املكونة للجماعة (اإلسماعيلية وحمرية والزيتونة) ،يتبني أن التصور األولي للدراسة أشار بالتفصيل إلى
اإلجراءات اإلدارية والتقنية الواجب اتخاذها .إال أن تركيز اهتمام اجلماعة على كيفية احلصول على القرض من
صندوق التنمية اجلماعية واإلسراع بانطالق األشغال حال دون مراعاة املقتضيات واملعايير التقنية املعمول بها في
هذا الشأن ونتج عنه اختالالت نوجزها في ما يلي:
— —رفض مراقب االلتزام بالنفقات التأشير على الصفقة املبرمة مع مكتب الدراسات  ،إذ أبدى حتفظه على البند
املتعلق بأداء األتعاب الذي يشير إلى اعتماد نسبة  % 1 ,20من مبلغ صفقات األشغال الذي لم يكن قد مت حتديده
بعد ،بدل األداء اجلزافي؛ وبالتالي فإن سلطة الوصاية لم تصادق بدورها على الصفقة؛ ونظرا لعدم تدارك اجلماعة
لهذا اخللل ،دخلت في نزاع مع مكتب الدراسات ،قد يكلفها  2.932.683,92درهم حسب احلكم االبتدائي الصادر
عن احملكمة اإلدارية حتت رقم .7/2012/356بتاريخ  07غشت 2012؛
— —عمدت الدراسة املنجزة من طرف مكتب الدراسات إلى تقسيم املدينة من حيث الشبكة الطرقية املبرمجة للتهيئة
إلى ثالث مناطق (اإلسماعيلية ،حمرية والزيتونة) ومت اعتماد نتائجها الحقا كأساس إلبرام صفقات األشغال .على
النحو التالي:
— — الصفقة رقم ( 08 / 01احلصتني  1و )2مبنطقة اإلسماعلية مببلغ إجمالي قدره  54.536.201,00درهم؛
— —الصفقة رقم ( 08 / 02احلصتني  1و )2مبنطقة حمرية مببلغ إجمالي قدره  101.027.488,00درهم؛
— —الصفقة رقم ( 08 / 02احلصتني 3و )4مبنطقة الزيتونة مببلغ إجمالي قدره  88.826.635,00درهم.
إال أن هذا التقطيع لم يبني بدقة حدود األحياء املشار إليها وال األزقة واملمرات املعنية بأشغال التهيئة .وبذلك أعدت دفاتر
الشروط اخلاصة املتعلقة بتنفيذ األشغال في غياب خريطة مكتملة وواضحة؛
— —لم ترتكز الدراسة املذكورة على حتاليل جيوتقنية يقوم بها مختبر معتمد لضبط احلالة احلقيقية للطرق والكيفية
املالئمة ملعاجلتها؛ الشيء الذي أدى إلى نقائص في دفاتر الشروط اخلاصة املتعلقة بصفقات األشغال كان السبب
في التعثر الذي عرفه تنفيذ األشغال منذ بدايتها ،مما دفع اجلماعة إلى التعاقد مع مكاتب أخرى للدراسات أسند
إليها إجناز ما أطلق عليه «دراسات وتصاميم املوائمة» .كما أسندت إلى مكاتب الدراسات املذكورة ،على اخلصوص،
مهمات تشخيص حالة الطرق وإعداد التمتير األولي ومحاضر االجتماعات اخلاصة بتتبع األشغال ومراقبة
التصاميم النهائية لألشغال املنجزة.

2 .2نقائص تعترى أشغال التشخيص واملسح امليداني املتعلقة «بتصاميم املوائمة»
مت إعداد ما أطلق عليه «تصاميم املوائمة» والبيانات املتعلقة بها سعيا من اجلماعة لتدارك النقائص التي طبعت مرحلة
إعداد الصفقات ودفاتر التحمالت و املتمثلة في اختيار الطرق موضوع التدخالت وحتديد البنيات املتعلقة بها وإعداد
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تصاميم اإلجناز و التمتير األولى .وأسندت هذه األشغال إلى مكاتب الدراسات املكلفة بتتبع األشغال .إال أن هذه األخيرة
لم تلتزم مبعايير اجلودة املطلوبة التي تتطلب االفتحاص املعمق للبنيات الطرقية ،مما أدى إلى إعادة إنتاج نفس التجربة ملا
تضمنته من اختالالت عدة نوردها في ما يلي:
— —حتديد األشغال على أساس فرضيات عامة مبنية على املعاينة املرئية بدل االعتماد على دراسات جيوتقنية وحتاليل
مخبرية ومعطيات أخرى كأهمية حركة السير ودرجة االنحراف .وبالتالي فإن مكونات وسمك مختلف الطبقات
املكونة للطريق املضمنة في وثائق التشخيص املعدة من طرف مكتب الدراسات املكلف بالتتبع ال تخضع ملعايير
علمية مضبوطة .هذه الوضعية أجبرت اجلماعة في كثير من احلاالت على االبتعاد عن اقتراحات مكتب الدراسات
املذكور وذلك بتغيير تصاميم التنفيذ وكذا عن توصيات اخملتبر العمومي الذي مت فرضه على اجلماعة ليقوم بتحديد
البنية املناسبة في بعض احلاالت الطرقية؛
— —عدم إشراك باقي املتدخلني في اجملال الطرقي احلضري من أجل جمع البيانات الضرورية إلجناز الدراسات التقنية
وخاصة رصد وحتديد وضعية الشبكات القائمة املتعلقة بالتطهير واملاء الصالح للشرب املتوفرة لدى الوكالة
املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء؛
— —غياب معايير واضحة تفسر اختيار بعض الطرق واألرصفة املعنية بأشغال التقوية دون األخرى ،فعلى سبيل املثال،
متت تقوية طرق داخل أحياء متواجدة في منطقة حمرية بينما تركت بعض احملاور الطرقية الكبيرة (شارع اجليش
امللكي وشارع موالي عبد اهلل) التي تعرف حركة كثيفة للمرور على الرغم من أن بعض مقاطعها تدهورت بشكل
كببر حيث ظهرت عليها متوجات و حتذبات وتشققات حادة وأصبحت تهدد سالمة مستعمليها .كما أنه مت الوقوف
على مواقع طرقية جد متدهورة لم يتم برمجتها تتواجد بجانب طرق مت إجنازها،
— —عدم القيام في إطار «تصاميم املوائمة» بدراسة شاملة لتأهيل منظومات صرف مياه األمطار مع التركيز على
تصريف هذه املياه بطريقة جتنب تآكل التكسيات السطحية والبنيات الهيكلية وحتدد في هذا اإلطار بصفة
دقيقة أماكن األشغال املتعلقة بتنقيل البالوعات وضبط مستوى البالوعات وخلق أخرى إضافية ومتديد شبكات
الربط وخلق شبكات ربط إضافية حتت القارعات؛
— —حذف بعض األحياء والطرق الرابطة بني املناطق نظرا لغياب األشغال الطبوغرافية وخاصة إجناز املقاطع الطبوغرافية
التي يتعني أن تصاحب تصاميم التنفيذ وكذا عدم كفاية الكميات احملددة في الصفقة .فعلى سبيل املثال فقد
ألغيت أشغال تقوية الطريق املؤدية إلى املدرسة الوطنية للفالحة مبسافة تناهز  6كيلوميترات بعدما تبني أنها
تتطلب إعادة تشكيل بنيتها وتوسيعها بتكلفة عالية؛
— —القيام بتغييرات في «تصاميم املوائمة» وبيانات التشخيص املصاحبة إما بواسطة عقود ملحقة (الصفقة رقم
 2008/02احلصة الثانية والصفقة رقم  2008/01احلصة األولى) أو بإجناز تصاميم تكميلية (الصفقة2008/01
احلصة  )2من طرف مكتب الدراسات سعيا منه مرة أخرى ملطابقتها مع الكميات املتوفرة .إال أنه على الرغم من
ذلك لم تستجب هذه التغيرات للبرنامج املسطر وال للبنيات املقترحة من مكاتب الدراسات واخملتبر العمومي.
وعلى العموم ميكن القول أن التدخالت املعتمدة في إطار «تصاميم املوائمة» ظلت محكومة بنوعية اخلدمات والكميات
واملبالغ الواردة في جداول األثمان التفصيلية املتعلقة بكل صفقة على الرغم من عدم موضوعيتها واستجابتها
للبنيات الطرقية املقترحة .األمر الذي يعكس جليا التدبير غير املعقلن الذي طبع مرحلة الدراسات وإعداد الصفقات
والذي ظهرت تبعاته في مرحلة التنفيذ حيث ظهرت عدة عراقيل انعكست سلبا على جودة األشغال وأدت إلى متديد
آجال التنفيذ.

3 .3اختالالت في تنفيذ برامج األشغال
وقد متثلت هذه االختالالت في ما يلي:
بداية متعثرة في تنفيذ األشغال
استنادا إلى محاضر األوراش املتوفرة لدى جلنة قضاة اجمللس اجلهوي للحسابات ،فإن عملية إجناز األشغال املبرمجة عرفت
منذ البداية مشاكل عديدة تضايق منها سكان األحياء املعنية .وقد عبر هؤالء للسلطة احمللية عن استيائهم من جودة
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األشغال املنجزة وعدم رضاهم عنها .مما دفع سلطات والية مكناس -تافاللت إلى تعيني جلنة تقنية مكونة من ممثلني عن
كل من عمالة مكناس واملديرية اجلهوية للتجهيز والوكالة املستقلة للماء والكهرباء واجلماعة احلضرية مكناس ،وذلك
للتحقيق في سير وطبيعة أشغال اإلصالح والتهيئة الطرقية باملدينة في إطار الصفقات التي أبرمتها اجلماعة مع
مختلف املقاوالت ومكاتب الدراسات املكلفة بالتتبع واملراقبة.
وفي هذا اإلطار ،توجهت اللجنة املذكورة ،بتاريخ  27نونبر ( 2008أي أربعة أشهر تقريبا بعد انطالق األشغال) ،إلى
مختلف األوراش املفتوحة ملراقبة اإلجنازات التي قامت بها الشركات النائلة للصفقات ،وبعد افتحاص امللفات املتعلقة
بالدراسة وتقارير اخملتبرات حول تركيبة املواد املستعملة وكذا محاضر األوراش ،أبدت مالحظتها حول اجلانب التقني
وأصدرت التوصيات التالية:
— —إشراك مختبر معتمد لتحديد البنية املناسبة لكل طريق وتقدميها إلى املقاوالت قبل الشروع في األشغال ،وذلك
باالتفاق مع مكاتب الدراسة؛
— —إخضاع جتارب املراقبة املنجزة من طرف املقاوالت إلى مراقبة مضادة طبقا للمعايير الواردة بدفتر التحمالت؛

— —السهر على التطبيق التام للمعاير املعمول بها في هذا الشأن مع احترام مقتضيات دفاتر الشروط اخلاصة.
قصور في التنسيق بني مختلف املصالح املتدخلة
لوحظ غياب التنسيق بني مختلف املتدخلني بتراب اجلماعة أثناء برمجة املشاريع الطرقية وذلك من أجل تناسق
تدخالتهم وتفادي التأثيرات السلبية املتبادلة ما بني مختلف املشاريع املنجزة من طرفهم .وما يؤكد ذلك هو كثرة تبادل
املراسالت ما بني اجلماعة من جهة واملقاولة والوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء من جهة أخرى .األمر الذي ترتب
عنه ما يلي:
— —إحلاق أضرار باألشغال املنجزة على الطرق من جراء كثرة تدخالت مصالح الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء،
— —تعطيل األشغال بسبب تزامنها مع أشغال كبرى للوكالة من قبيل و ضع مجمع أو أنابيب كبرى،
— —عدم تنفيذ أشغال في إحدى ضفتي الطريق املزدوج  BA19الواقع مبنطقة البساتني .ويرجع السبب في ذلك
إلى أنه بعد وضع قنوات كبرى للتطهير في وسط الطريق لم يتبق إال  20سنتم من السمك الفاصل بينها
وبني سطح الطريق في حني أن بنية الطريق املقترحة من طرف اخملتبر العمومي تتطلب سمكا أكبر يتكون من:
.10AC+20GNF+15GNA+5EB
وبالتالي ،فمن شأن هذا التنسيق وإطالع الوكالة مسبقا على مشاريع الطرق املبرمجة من طرف اجلماعة مراجعة
برنامج التدخالت بشكل ميكن من تالفي إحداث أضرار بالطرق اجلماعية أو تعطيلها.

4 .4نقائص على مستوى جودة األشغال املنجزة
تتمثل هذه النقائص في ما يلي:
إهمال أشغال تصريف مياه األمطار وكذا جتهيزات الصرف الصحي
لم تتم تقوية نظام تصريف مياه األمطار بإجناز قنوات ( )CAOواملنافذ املشبكة للقنوات أو البالوعات بكيفية تغطي
اخلصاص الكبير الذي تعاني منه شبكة الطرق باملدينة ،إذ تلعب هذه التجهيزات دورا هاما في منع ركود املياه على
سطح الطرق كما يؤدي غيابها إلى هشاشة جسم الطريق وتلفها املبكر .وفي هذا الصدد لوحظ ما يلي:
— —لم توص الدراسة بالنسبة للشوارع واملقاطع الطرقية التي ال تتوفر على شبكة للتطهير بإنشاء نظام تصريف
املياه عن طريق بناء مزاريب من اخلرسانة لنقل مياه األمطار على طول الطريق إلى البالوعات ،مما يعرض حواشيها
إلى التآكل والتلف املبكر .وبالنسبة لألحياء التي ال تتوفر طرقها على منحدرات ،فتعرف ركودا ملياه التساقطات
املطرية على جانبي الطريق التي متت تقويتها ،ويعود السبب في ذلك  ،كما سبق ذكره ،إلى عدم معاجلة هذا
املشكل إبان أشغال إعادة تشكيل سطح الطرق التي من املفروض أن ترتكز على التصاميم الطبوغرافية .األمر
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الذي كان سيسهل جريانها والتخلص منها عبر املنافذ املوجودة في املقاطع الطرقية اجملاورة.
— —ويتعلق األمر بعدد من املقاطع الطرقية املنجزة موضوع الصفقة رقم  2008/02احلصة رقم ( 2زنقة «واتر  »17و «واتر
 »20و «واتر  »21و «واتر  »22وزنقة « P16حسان ابن النعمان» كما لوحظ ركود املياه في بعض الطرق الواقعة داخل
األحياء نظرا لغياب نظام تصريف مياه األمطار .ويذكر في هذا الشأن شارع  39الواقع بحي «األحمدية» وزنقة AT5
بحي «األطلس» وشارع  W3الواقع بحي «الوحدة» ،موضوع أشغال الصفقة رقم  2008/02احلصة الرابعة؛
— —ال تقوم البالوعات ،املوجودة بحي «ابن رشد» و»حي الزهوة» ،بوظيفتها لكون أغلبها مختنقة أو تتطلب إعادة
التأهيل ،مما يؤدي إلى ركود مياه األمطار ويساهم في تضرر بنية الطريق ،و السبب في ذلك هو قيام السكان
بإغالقها لتفادي انبعاث الروائح الكريهة نتيجة اختفاء التجهيزات املانعة لتسرب الروائح من البالوعات؛
— —لم تشمل أشغال التسوية مع الطبقة العلوية ( طبقة السير) عددا كبيرا من منافذ قنوات تصريف مياه األمطار
والصرف الصحي املوجودة في وسط الطريق املنجز داخل بعض األحياء و الشوارع والسيما الصفقتني رقم 2008/01
احلصة األولى (منطقة اإلسماعلية) والصفقة رقم  2008/02احلصة الرابعة (منطقة الزيتونة) و قد يؤدي ذلك إلى
عدم استقرار أغطية املنافذ .مما يشكل خطرا على سالمة السيارات ويؤثر سلبا على بنية الطرق؛
— —تعرض العديد من منافذ تصريف مياه األمطار والصرف الصحي لهبوط مستوياتها من جديد أو للتلف بعد أن متت
تسويتها مع الطبقة العلوية .مما يعكس نقص في جودة هذه األشغال.
عدم شمول أشغال التبليط عددا كبيرا من األرصفة
لوحظ أن إجناز أشغال وضع طبقة السير يتم دون أن يصاحب ذلك أشغال تبليط األرصفة في عدد كببر من األماكن ،مما
قد يؤدي إلى ظهور عيوب مثل االقتالع والتشققات نتيجة تسرب مياه األمطار من األرصفة غير املبلطة إلى حتت طبقة
السير.
نقائص وعيوب في أشغال تقوية الطرق
أفضت املعاينة امليدانية لألشغال إلى الوقوف على عيوب تهم مجموعة من املقاطع الطرقية نورد أهمها في املالحظات
التالية:
•الصفقة رقم ( 2008/01احلصة األولى)
استنادا إلى محاضر االجتماعات التي تؤطرها سلطات والية مكناس تافاللت ،يتبني أن األشغال تعثرت ملدة فاقت سنتني،
وذلك لصعوبة املناقشات التي تركزت حول إصالح العيوب املسجلة باألشغال املنجزة و التهييئ التقني إلجناز األشغال
املتبقية .ونظرا لتوقف األشغال بعد إجناز أقل من % 10منها ،شكلت الوالية جلنة تقنية لتقييم األشغال املنجزة  ،بتاريخ
 26غشت  ، 2009وخلصت أعمالها إلى أن املدة اخملصصة لتنفيذ الصفقة انتهت منذ شهر يناير  2009وأن احلالة التي
آلت إليها الصفقة تستوجب فسخ العقدة مع الشركة إن لم تقم بتدارك االختالالت املسجلة باألشغال املنجزة.
ومنذ  27دجنبر  2011بعد تنفيذ ما يقرب من  % 57من حجم األشغال توقفت هذه األخيرة نظرا لكون كميات اإلسفلت
املبرمجة لم تكن كافية إلكمال برنامج األشغال .وعلى إثره قررت اجلماعة إبرام عقد ملحق للصفقة رقم ،2008/1
صادقت عليه سلطات الوصاية بتاريخ  08يونيو  .2012وإلى غاية  08مارس  ،2013لم تستأنف األشغال رغم غياب أي
عائق يبرر ذلك؛ مما ينم على التهاون الذي مييز تصرف اجلماعة في الدفاع عن مصاحلها خصوصا أن اللجنة املنبثقة
من اجتماع الوالية املشار إليها أعاله كانت قد أوصت بفسخ الصفقة مع املقاولة .وللوقوف على ما مت إجنازه ،مت مبعية
مهندس اجلماعة والعون التقني املكلفان بتتبع ومراقبة األشغال إجناز معاينة ميدانية حيث تبني ما يلي:
— —لم يتم احترام املعايير التقنية في عمليات احلفر والردم والضغط وكذا وضع حواشي األرصفة بحي سيدي بابا،
قرب مدرسة إبراهيم الهاللي ،حيث مت تعليقها بعد تدخل اخملتبر العمومي للتجارب والدراسات الذي أقر بعدم
مطابقتها للمعايير املعمول بها؛
— —نص دفتر الشروط اخلاصة على أن طبقة السير تنجز من اخلليط اإلسفلتي من نوع  EB 0/10لكن نتائج املراقبة
التي قام بها اخملتبر العمومي (تقرير رقم  )408/292/09بينت أن املقاولة املكلفة باإلجناز قامت باستعمال خليط
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إسفلتي من نوع  GBBمما يؤثر على جودة األشغال املنجزة على اعتبار أن خليط  GBBيستعمل كطبقة حتت طبقة
السير؛
— —متت إعادة تكسية الطرق املسماة «طرق الراجلني» الواقعة داخل األحياء والتي تستعملها أيضا السيارات باخلرسانة.
إال أنه لم يتم القيام بأشغال حتضيرية للقاعدة التي تتحمل الطبقة العلوية مبا في ذلك تسوية األرض .حيث أجنزت
األشغال مباشرة على الطبقة القدمية .مما أدى إلى ظهور حتذبات في الطريق .ولعل ذلك هو ما أثار رفض السكان
لتكسية هذه الطرق باخلرسانة وإصرارهم على تكسيتها باإلسفلت.
•الصفقة رقم ( 08/01احلصة الثانية)
لوحظ أنه باإلضافة إلى «تصاميم املواءمة» املنجزة من طرف مكتب الدراسات مت إجناز تصميمني تكميليني ،األول مت
اعتماده في  25غشت  2009إثر تدخل من سلطات الوصاية ووقوفها على عيوب في األشغال وذلك بعد أن أجنزت
املقاولة حوالي  50في املائة من األشغال ،حيث عمد على إثره مكتب الدراسات إلى اقتراح وصفات جديدة تروم تقوية
أكثر لباقي الطرق والتي تتطلب كميات كبيرة من إسفلت  ،GBBغير أن الكميات احملددة في الصفقة املتبقية سرعان
ما استنفذت ليقوم مكتب الدراسات باعتماد التصميم التكميلي الثاني الذي لم يتضمن في ما تبقى من األشغال
استعمال مادة  GBBواكتفى باقتراح إعادة تشكيل و وضع طبقة السير من اإلسفلت الناعم  .EBوكنتيجة لذلك لم
حتض بعض الطرق املتبقية بالبنية املناسبة والتي تتطلب بالضرورة تقوية أكثر وكمثال على ذلك الشارع الرئيسي
املزدوج مبنطقة املنصور الذي يعرف حركة مرور كثيفة حيث أجنزت فيه أشغال إعادة تشكيل سطح األرض وضع طبقة
السير من اإلسفلت الناعم  EBبدال من تقويته عن طريق إعادة تشكيل سطح األرض باإلسفلت  GBBوطبقة السير
باإلسفلت الناعم .مما أدى إلى ظهور تشققات متت معاينتها في عني املكان .هذا في حني أن بعض الطرق الواقعة داخل
التجزئات السكنية والتي ال تعرف حركة كثيفة للمرور حظيت بإجناز طبقة التسوية بإسفلت  GBBبسمك  8سنتم
وطبقة السير من اإلسفلت الناعم .مما ينم عن عدم عقلنة هذه األشغال.
•الصفقة ( 2008/02احلصة الثانية)
مت الوقوف بخصوصها على املالحظات التالية:
— —إعادة إدماج حي الزهوة وحي األندلس في برنامج األشغال ،حتت ضغط الساكنة ،كان دفتر الشروط اخلاصة قد
حددها ضمن األحياء املستفيدة واستثنتها «تصاميم املواءمة» .لكن دون أن تخضع طرق هذه األحياء ألي تشخيص
ال من مكتب الدراسات وال من اخملتبر العمومي ،ومع ذلك مت اعتماد طبقة السير من نوع  ،BBTMنظرا لكون اجلدول
التقديري يتضمن كميات من هذه األشغال لم يتم تنفيذها على عكس اإلسفلت من نوع  EBالذي مت استنفاذه.
ويالحظ أنه بعد تنفيذ األشغال ظهرت عيوب فى بعض النقط تتمثل في تشققات وهبوط للمستويات .وكان
يتعني اعتماد البنية املالئمة على أساس تشخيص دقيق للطرق وإدماج املواد الالزمة لذلك في إطار العقد امللحق
للصفقة رقم  2008/02الشطر الثاني والذي شكل فرصة حلل املشاكل التي اعترضت هذه الصفقة ،وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن اإلسفلت من نوع  BBTMله سمك ال يتعدى  3سنتم ويستدعي القيام بتجارب مراقبة اجلودة وخاصة
صمود طبقة السير ضد التشققات و االقتالعات ،الشيء الذي لم تقم به اجلماعة؛
— —قامت الوكالة املستقلة لتوزيع املاء و الكهرباء بأشغال احلفر ووضع قنوات كبرى للتطهير في وسط شارع SL19
الواقع بحي البساتني قبل القيام بأشغال تقوية الطريق .غير أن عدم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان متاسك بنية
الطريق وصمودها أدى إلى تدني في مستواها .وعلى الرغم من أن الوكالة قامت بإصالحها ،إال أن ذلك لم مينع من
ظهور املشكل من جديد؛
— —لوحظ تدني على مستوى املقطع الطرقي الذي متر حتته قنوات الصرف الصحي املتواجد في طريق  SL1بحي
البساتني ،موضوع أشغال التقوية ،ويبدو أن السبب في ذلك هو التأثيرات الناجتة عن تسرب السوائل من هذه
القنوات .فعدم حماية هذه الشبكات بالتغطية الالزمة من شأنه أن يعرض القنوات لالنفجار مع تزايد ارتفاع
الضغط املنبثق من حركة املرور ،األمر الذي يهدد بنية هذه الطريق ويشكل خطرا دائما على مستعمليها.
•الصفقة رقم ( 2008/02احلصة الثالثة)
مت إجناز طبقة السير من نوع (  ) BBTMالذي ال يتعدى سمكه  3سنتم في مقطع من شارع عبد الرحمان بن زيدان وكذلك
في املقطع من شارع بئر أنزران الرابط بني مقر القاعدة اجلوية ومدار السعادة (الضفة اليسرى) ،بالرغم من أنهما من
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الشوارع التي تعرف حركة سير كثيفة .وباإلضافة إلى ذلك ،لوحظ أن وضع طبقة السير متت دون القيام بإعادة تشكيل
سطح األرض ،مما يؤثر على جودتها ومقاومتها لضغط السيارات وقد ظهرت تشققات و اقتالعات في جزء من شارع بئر
أنزران.
•الصفقة رقم ( 2008/02احلصة الرابعة)
لوحظ بشأنها ما يلي:
— —على مستوى شارع بئر أنزران ،في املقطع الرابط بني مدار السعادة ومدار التقاطع مع الطريق الوطنية رقم  13الذي
يتميز بحركة سير جد كثيفة باعتباره مدخال للمدينة من اجلهة الشرقية ،مت القيام بأشغال إزالة الطبقة العلوية
(طبقة اإلسفلت القدمية) .إال أنه لم يتم ضبط وضغط الطبقة اخللفية وإزالة طبقة احلصى القدمية وتعويضها
بطبقة جديدة .كما أنه لم يتم القيام باختبار مواد الطبقة األساسية (احلصى) املوجودة للتأكد من نسبة الضغط
املناسب ولم يتم إعادة تشكيل سطح األرض بإسفلت  GBBقبل وضع طبقة السير من إسفلت  EBمما قد يعرض
هذه األخيرة للتلف املبكر خاصة أن هذا احملور الطرقي يعرف حركة سير كثيفة،
— —تفكك بنية طبقة السير على مستوى وصل الطريق املنجزة بالطريق القدمية في مجموعة من املواقع نذكر منها
على اخلصوص أشغال الطرق بحي «مرجان»،
— —ظهور اقتالعات وهبوط ملستوى الطريق في مقطع من الطريق الواقعة أمام «املدرسة الوطنية للفنون واملهن» وفي
وسط الطريق املؤدية إلى اخملزن  TPالواقعة بحي «األحمدية»،
— —عدم إمتام أشغال اجناز الطريق  W 3 - 3الواقعة بحي «الوحدة» املزمع أن تربط هذا األخير «بسيتي كاب» حيث
وقفت األشغال بعد وضع كمية  630متر مكعب من التوفنة دون أشغال الطبقات العليا للتكسية ،مما يجعل
األشغال املنجزة عرضة للتلف.
عدم إجناز بيانات مفصلة حول الطرق املنجزة
باستثناء تصاميم اإلجناز التي أعدتها املقاوالت املعنية  ،املنصوص عليها في دفاتر التحمالت ،والتي تتضمن رسومات
خرائطية عامة حول األشغال املنجزة وأماكنها ،لم يتم إجناز رسوم بيانية تفصيلية لألشغال املنجزة تتضمن الطرق
املنجزة واألرصفة وجتهيزات الصرف الصحي إضافة إلى إجناز بيانات التمتير اخلاصة بكل طريق ،توضح مساحتها املنجزة
والبنية املعتمدة بها ،خصوصا أن الصيغة املعتمدة في إطار «تصاميم املواءمة» وبيانات التشخيص املرتبطة بها طرأت
عليها تغييرات على مستوى الكم والكيف ،ومن شأن ذلك أن يوفر معلومات دقيقة حول الطرق املنجزة ونوعية األشغال
املطبقة وعدد الكيلومترات ويساعد أيضا على تقييم برنامج األشغال .كما سيشكل قاعدة معلوماتية وأداة مرجعية
لعقلنة تدخالت اجلماعة املستقبلية في مجال صيانة الطرق.
وبالنظر ألهمية هذه اخلدمة كان يتعني على اجلماعة التنصيص على إجنازها بالتفاصيل الالزمة في دفتر التحمالت الذي
تعاقدت به اجلماعة مع مكاتب الدراسات لتتبع األشغال.

5 .5تدخالت عرفتها الطرق بعد أشغال التقوية
تتعرض العديد من الطرقات التي شملتها األشغال ،موضوع الصفقات الست ،لعمليات حفر تؤدي إلى تدهورها وكذا
عرقلة حركتي السير والتنقل .وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
— —تقوم الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء وشركات االتصاالت بأشغال احلفر على الطرق دون أخذ التصاريح
الضرورية من املصلحة اجلماعية اخملتصة .فمنها التي أعيدت تهيئتها ومنها عدد كبير بقي دون إصالح والسيما
الطرق التي عرفت تدخالت قي منطقة الزيتونة (الصفقة رقم  2008/02احلصة الرابعة) .وحتى الطرق التي أعادت
الوكالة تكسيتها ،لم يتم إرجاعها إلى حالتها األصلية نظرا لعدم استعمال نفس اخلصائص التقنية التي تتطلب
إعادة تشكيل البنية وإجناز الطبقات العلوية للسير باإلسفلت من نوع  EB0/10؛
— —يقوم اخلواص من تلقاء أنفسهم بعمليات احلفر إليصال دورهم بشبكة التطهير وكذا ببناء «عقبات» إلجبار
السيارات والعربات على تخفيض السرعة ،ومن األمثلة الواضحة على ذلك هي العقبات التي مت بناؤها بطريقة
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عشوائية في «جتزئة العرائشي» تاركة تشوهات في الطريق؛
— —وفي ظل تزايد التطاول على الطريق العام وما له من انعكاسات سلبية على السالمة الطرقية وجمالية اجملال
احلضري ،ال تقوم اجلماعة باملراقبة الالزمة للتصدي لهذه الظواهر وكذا إجبار الشركات واخلواص الذين يريدون
القيام بأشغال احلفر على احلصول مسبقا على الرخص الضرورية .كما أنها ال تقوم بفرض الرسم املترتب على
إتالف الطرق.

6 .6احلفاظ على الشبكة الطرقية للجماعة
لم تضع اجلماعة احلضرية أي خطة دقيقة لصيانة الطرقات ،إذ ال تتخذ اإلجراءات الالزمة التي متكنها من رصد مختلف
العيوب التي قد تطال البنية الطرقية للمدينة وإعداد برنامج متكامل لصيانتها واحلفاظ عليها ،خاصة وأن القوانني
اجلاري بها العمل تتيح للجماعة إمكانية إبرام صفقات إطار متتد لعدة سنوات ،ألجل صيانة هذه الطرقات .وفي هذا
اإلطار ،لوحظ أن مجموعة من العيوب التي تظهر على الشبكة الطرقية ال يتم إصالحها في اآلجال املطلوبة وبنفس
املواصفات التقنية التي تتوفر عليها بنيتها مما يترتب عنه استفحال تدهور الشبكة الطرقية وكذا عرقلة حركتي السير
والتنقل .كما أنه بالنظر إلى الهيكل التنظيمي املعمول به ،يالحظ أن مصلحة صيانة الطرقات غير تابعة للقسم
التقني الذي يشرف مبدئيا على صفقات بناء الطرق وتقويتها والذي من املفروض أن يتوفر على قاعدة معلوماتية حول
الطرق املنجزة ونوعية األشغال املطبقة عليها ،تعتمد كأداة مرجعية لعقلنة تدخالت اجلماعة املستقبلية في مجال
صيانة الطرق.

7 .7برنامج أشغال تقوية الطرق لم يشمل فتح طرق جديدة
لم يساهم مشروع تقوية الطرق باجلماعة كما مت تصوره في توسيع الشبكة الطرقية من خالل إحداث محاور طرقية
جديدة ،والسيما تلك احملددة في تصميم التهيئة  .فعلى الرغم من صرف مبالغ مهمة على مشاريع التهيئة الطرقية إال
أن األشغال لم تشمل فتح بعض الطرقات التي ميكن أن تساهم في حتسني حركة املرور .ومن خالل اإلطالع على تصاميم
التهيئة املتعلقة باملدينة ،تبني أنها حددت إجناز محاور طرقية جديدة أو توسيعها .إال أن اجلماعة لم تقم بفتحها
ونخص بالذكر احملاور التي يكتسي فتحها أهمية خاصة بالنظر ملا ستقدمه من تسهيالت في الربط بني بعض املناطق
والتخفيف من الضغط على محاور أخرى.
و بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات اجلماعة مبا يلي:
— —احترام مقتضيات النصوص التنظيمية املتعلقة بصفقات الدراسات واحلرص على إمتام إجراءات التعاقد
القانونية مع مكاتب الدراسات وتسليمها لألمر باخلدمة قبل شروعها في تنفيذ اخلدمات املنصوص عليها
في دفتر الشروط اخلاصة؛
— —القيام بدراسة لوضعية الشبكة الطرقية وفق منظور شمولي ومندمج يعتمد على تشخيص دقيق لبنية
الطرق ولنظام تصريف مياه األمطار وحلالة األرصفة استنادا إلى نتائج الدراسات اجليوتقنية والتحاليل اخملبرية
وعلى معطيات أخرى كأهمية حركة السير ودرجة االنحراف وذلك ملعرفة احلالة احلقيقية خملتلف الطرقات
وحتديد البنية املناسبة لها؛
— —إشراك باقي املتدخلني في اجملال الطرقي احلضري من أجل جمع البيانات الضرورية إلجناز الدراسات التقنية
وخاصة رصد وحتديد وضعية الشبكات القائمة املتعلقة بالتطهير واملاء الصالح للشرب املتوفرة لدى الوكالة
املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ؛
— —توخي الدقة في حتديد املواصفات التقنية ومعايير اجلودة بدفاتر الشروط اخلاصة ،استنادا إلى مضامني دفتر
الشروط املشتركة املطبقة على أشغال الطرق ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة  4من املرسوم رقم  2.06.388املؤرخ
في  5فبراير  2007؛
— — توخي الدقة في حتديد األماكن املعنية بإجناز أشغال تكسية الطرق واألرصفة واألشغال املتعلقة بتصريف
مياه األمطار من خالل إعداد تصاميم تفصيلية تبني بشكل دقيق أماكن اإلجناز وطبيعة األشغال الواجب
تنفيذها وحتمل عبارة «صاحلة للتنفيذ» وتسلم للمقاوالت إبان اإلعالن على املنافسة؛
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— —حتديد برنامج أشغال الطرقات وفق أهداف واضحة وقابلة لإلجناز والتقييم ويأخذ بعني االعتبار احلاجيات ذات
األولوية ،مبا في ذلك فتح طرق جديدة ،وتفادي اللجوء إلى كثرة التغيرات بإضافة أو حذف الطرق في غياب كل
موضوعية؛
— —احلرص على إجناز االختبارات والتجارب على املواد وفق الكيفيات املنصوص عليها في دفاتر الشروط اخلاصة
وذلك ضمانا جلودة األشغال؛
— —توفير البيانات واملقاطع الطبوغرافية باعتبارها من الوسائل الضرورية في إعادة تشكيل بنية الطريق وكذا
في حتديد تشكيل مالئم للطرق يساعد على تصريف مياه األمطار؛
— —التنسيق بني املتدخلني الذين يقومون بأشغال منتظمة بتراب اجلماعة أثناء برمجة املشاريع الطرقية وذلك
من أجل تناسق تدخالتهم وتفادي التأثيرات السلبية املتبادلة ما بني مختلف املشاريع املنجزة من طرفهم؛
— —تقوية نظام تصريف مياه األمطار باملوازاة مع أشغال تكسية الطرق وذلك بإجناز قنوات ( )CAOواملنافذ املشبكة
للقنوات أو البالوعات باجلودة املطلوبة  ،ملا تلعبه هذه التجهيزات من دور هام في منع ركود املياه على سطح
الطريق ،تفاديا لتدهور جسم الطريق وتلفها املبكر ،وكذا تسوية جميع منافذ قنوات تصريف مياه األمطار
والصرف الصحي املتواجدة في وسط الطريق املنجز مع الطبقة العلوية ( طبقة السير) حني القيام بأشغال
التكسية؛
— —معاجلة تسرب مياه األمطار من األرصفة غير املبلطة إلى حتت طبقة السير تفاديا للتأثير السلبي على بنية
الطرق املنجزة وذلك من خالل وضع برنامج لتبليط األرصفة غير املنجزة وفق جدول زمني يراعي توفير املوارد
املالية الكافية؛
— —توخي اجلدية والفعالية في مراقبة وتتبع تنفيذ األشغال والتعاطي بكل حزم مع احلاالت التي يتم فيها
اإلخالل بالبنود التعاقدية أو التماطل في إجناز األشغال ،كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2008/01
احلصة األولى ،وذلك من خالل تطبيق اإلجراءات القسرية املنصوص عليها في املادة  70من دفتر الشروط
اإلدارية العامة -أشغال؛
— —إجناز بيانات مفصلة حول الطرق املنجزة تروم توفير معلومات دقيقة حول الطرق املنجزة وقاعدة معلوماتية
وتشكل أداة مرجعية لعقلنة تدخالت اجلماعة املستقبلية في مجال صيانة الطرق؛
— —إلزام اجلهات التي تقوم بتدخالت على مستوى الطرق باحلصول مسبقا على الرخص الضرورية والعمل على
فرض الرسم املترتب على إتالف الطرق بعد وضع محضر رسمي يحدد حجم اإلتالف؛
— —وضع مقاربة شمولية لصيانة الطرقات عبر آليات وبرامج تهدف إلى التدخل في الوقت املناسب من أجل
إصالح العيوب وحاالت التدهور التي تظهر عليها وبالتالي احلفاظ على حالة جيدة دائمة للطرقات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي ملكناس
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .تقييم مشروع بناء مركب جتاري ومشاريع تهيئة املناطق اخلضراء
 1 .1فكرة املشاريع وبلورتها
إن مصادقة اجمللس خالل دورة يوليوز  2005على اخلطوط العريضة للمخطط اجلماعي للتنمية ،كان يرى فيه مخططا
متكامال في نظرته الشمولية للمجاالت والقطاعات التي أثارها والتي شملت عدة محاور مبا في ذلك اخلاص بتأهيل
البنيات التحتية وآخر خاص بتأهيل املدينة العتيقة واحملافظة على املآثر التاريخية ومحور لتقوية وتأهيل البنيات
السوسيو ثقافية إضافة إلى محور تأهيل وعصرنة اإلدارة اجلماعية ومحور خاص بتنشيط احلركة االقتصادية في خدمة
التنمية البشرية للمدينة ،فكان على اجمللس ضمن هذه اجملاالت املتعددة والنقص احلاد التي كانت تعرفه بها كان البد
من اختيار مجاالت محددة حسب األولوية اإلستراتيجية للمجلس من جهة ،ومن جهة ثانية حسب اإلمكانيات املالية
الذاتية لها والتي كانت تتطلب  % 20كتمويل ذاتي من كل مشروع يقترض إلجنازه من طرف صندوق التجهيز اجلماعي
والذي ميول  % 80من املشروع.
أما فيما يخص مشروع املركب التجاري فقد أعد اجمللس دفترا للتحمالت الستغالل منتوج دكاكينه ومرافقه التجارية ومت
عرضه على أنظار اجمللس وكذا السلطة احمللية للمصادقة عليه.

2 .2الدراسات التقنية القبلية
إن اجلماعة قبل إجناز هذه املشاريع؛ تهيئة حديقة البرج املشقوق وحديقة زين العابدين وبناء املركب التجاري ،فقد أوكلت
دراستها إلى مكاتب دراسات مختصة ومعترف بها إال أنه وحسب ما تبني أثناء عملية اإلجناز لم تكن جد معمقة في
شقها التقني وقد مت تدارك األمر بعد ذلك كما سيتم األخذ باملالحظة أثناء كل املشاريع املستقبلية للجماعة.

 3 .تصفية العقارات التي حتتضن املشاريع
تهيئة حديقتي «البرج املشقوق و زين العابدين»
إن اجلماعة إلجناز هذين املشروعني عملت على نزع امللكية كما هو معتاد طبقا للقوانني اجلاري بها العمل واحترمت بذلك
املساطر املعمول بها وأودعت املبالغ املالية احملددة من لدن اللجنة اإلدارية للتقييم لدى صندوق اإليداع والتدبير إال أن
احملامي لم يقم بإمتام العملية لرفع دعوى احليازة ونقل امللكية مما حدا بأصحاب العقار إلى املطالبة بحقهم ثانية وأعيدت
عملية التقييم من جديد إلمتام املسطرة وتصفية العقار نهائيا إلخراج املشروعني حليز الوجود.
مشروع بناء املركب التجاري «زين العابدين»
إن العقار اخملصص لبناء املركب التجاري «زين العابدين» كان قبل ذلك ومنذ زمن بعيد مقرا وملحقة إلدارة األمن الوطني
ومت هدمها وحل محلها مشروع «زين العابدين» التجاري والذي ستعمل اجلماعة على تسوية وضعيته العقارية والقانونية
مع املصالح املعنية.

4 .4خرق مقتضيات املادة رقم  22من القانون رقم  78.00في إبرام الصفقة املتعلقة ببناء املركب التجاري
«زين العابدين»
إن مسطرة إبرام الصفقة  2007/ 25املتعلقة ببناء املركب التجاري زين العابدين كانت طبقا للقوانني املعمول بها حيث
أن قرار تفويت الصفقة ال يعود للرئيس وحده وال ينفرد به رغم رآسته لهذه اللجنة ،إضافة إلى أن أعضاء هذه اللجنة
أكدوا جميعهم على أن األمر يتعلق بشركة مساهمة أي شركة رساميل وليست شركة أشخاص ،وقد استشارت في
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األمر سلطة الوصاية وأكدت األمر محليا بالتأشيرة على الصفقة من طرف اخلازن اجلماعي واملصادقة عليها من طرف
السلطة الوصاية بتاريخ  13دجنبر .2007

5 .5تنفيذ األشغال
مشروع تهيئة حديقة « البرج املشقوق»
•تأخر كبير في إجناز املشروع
بناء على املالحظات التي تخص التأخير في إجناز املشروع ،فهذا راجع أساسا إلى تخلي املقاول عن األشغال إذ مت اتخاذ
اإلجراءات الزجرية في هذا اجملال وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
•اختالالت في تدبير األشغال
جتدر اإلشارة إلى أن املشروع قد تعاقب عليه ثالث رؤساء متتاليني مع ما ينتج عن ذلك من التأخر في اتخاذ القرارات ملعاجلة
املشاكل املطروحة ،كما أن املشروع تزامن مع األحوال اجلوية السيئة لسنة  2008و  ،2009باإلضافة للتوقف املباشر لألمر
باخلدمة نظرا النعدام الدراسات األولية التقنية – اجليوتقنية والطبوغرافية ،ومن أجل حل هذه املشاكل تعاقدت اجلماعة
بواسطة الصفقة رقم  2008 /04مع مكتب للدراسات الذي قام بإجناز التصاميم والدراسات التقنية وتتبع األشغال.
•تغييرات طرأت في التصميم املعماري و على محتوى األشغال
قامت اجلماعة في إطار الصفقة رقم  2007 /26بتهيئة بعض املنشآت التي ال يتضمنها دفتر الشروط اخلاصة .ويتعلق
األمر بتهيئة ساحة أمام باب «البرج املشقوق» و تهيئة مواقف للسيارات على طول واجهة املشروع ،إال أن هذا التغيير ال
يتجاوز  % 5من القيمة اإلجمالية للصفقة كما أن هذا التغيير مت لتدارك النواقص التي عرفتها دراسة املشروع.
•عيوب في األشغال
مت التطرق لألشغال التي تكتنفها عيوب ونواقص بسبب التخلي عن الورش وانعدام الصيانة بحكم عدم التسلم املؤقت
لألشغال ،وفي هذا اإلطار ،وبتنسيق مع جل املتدخلني مبا في ذلك املهندسني املعماريني املتعاقدين ومكتب الدراسات ،مت
حتديد الئحة األشغال التي تعرف عيوبا ،بحيث حدد مبلغها اإلجمالي في  1 163 505,12درهم ( )moins-valueجزء من
هذا املبلغ لم يؤد ( 609.960,00درهم) واجلزء اآلخـر (  553.545,12درهم) سيتم خصمه من مستحقات الشركة
•جتاوز كبير للكميات احملددة في اجلدول التفصيلي لالثمان
أدى النقص في الدراسات األولية التقنية و الطبوغرافية خالل مرحلة إعداد برنامج املشروع إلى زيادات مهمة في حجم
األشغال املنجزة.
•عدم تطبيق اإلجراءات القسرية ضد املقاولة
بخصوص تطبيق اإلجراءات القسرية ضد املقاولة ،فقد مت احترام كل املساطر اإلدارية التي ينص عليها القانون إللغاء
الصفقة ( )Résiliationومت ذلك بتاريخ 2013/05/13
كما قامت مصلحة احلسابات باإلجراءات الالزمة إللغاء االلتزام ( )Désengagementملا تبقى من مبلغ الصفقة زيادة على
مبلغ الضمانة النهائية ( )caution définitiveوكذا خصم الضمانة (.)retenue de garantie
•احلالة الراهنة للمشروع
قد متت في هذا الصدد مراسلة املتعاقدين مبا في ذلك املهندسني املعماريني ومكتب الدراسات التقنية لتهيئ دفتر
التحمالت إلجناز ما تبقى من املشروع ،إذ سيتم فتح األظرفة ألشغال تتمة املشروع أوائل شهر يناير .2014
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مشروع تهيئة حديقة « زين العابدبن»
•تأخر ملحوظ على مستوى وثيرة إجناز األشغال
إن املذكرة اخملتصرة التي أعدت في البداية كانت للحصول على قرض من صندوق التجهيز اجلماعي أما التصميم اإلجمالي
للمشروع فقد كان جاهزا وبناءا عليه متت الدراسة وإعداد دفتر حتمالت الصفقة والتي على أساسها أصدر األمر ببداية
األشغال والتي كانت في مجملها في البداية عبارة عن تسوية األرض  terrassementوتأسيس الورش ،أما فيما يخص
التعليق املتكرر لألشغال فقد كان بسبب صعوبة العمل أمام املركز التجاري الذي كان مستغال من طرف املقاولة
الساهرة على املشروع السالف الذكر من جهة وكذا عدم إنهاء مسطرة نزع امللكية والتي كان أصحاب األرض يعترضون
على املقاولة ومنعها من األشغال وكذا األشغال اجلارية مبحج شارع محمد السادس إضافة إلى الظروف اجلوية السنوية.
•استالم أشغال الصفقة رقم  2007 /02رغم تعليق جزء مهم من املشروع
لقد قام املسؤول عن الشركة بالتزام (جتدون ملحق) بقبول توقيف الصفقة دون طلب التعويضات عما تبقى من املشروع
وبالتالي فالتوقيع على محضر التسلم املؤقت لألشغال مت بالتراضي بني الطرفني.
املساحة ( 16910م )²التي هيئت تتضمن أشغال كبرى للدخول إلى احلديقة وهمت الطرقات واألرصفة والكهرباء والسقي
حسب الصفقة فهذه التجهيزات ثمنها باهظ باملقارنة مع ثمن جتهيز املساحة اخلضراء ( 23000م )²التي بقيت بدون
تهيئة والتي تضم زرع مساحة خضراء باألعشاب وبعض التجهيزات كالكراسي وبعض املمرات وهو ما يفسر كون
اجلماعة قامت بتسديد ما يناهز  %65من قيمة الصفقة لفائدة املقاول بعد تسلم األشغال.
•تغييرات في تصور مشروع تهيئة حديقة «زين العابدين»
اجلماعة احلضرية لم تقم بتحويل املبلغ املتبقى في الصفقة رقم  2007 /02وتخصيصه إلبرام صفقة جديدة حتت عدد
 2011 /13وإمنا قامت باإلجراءات القانونية واملسطرية املتعلقة بتنفيذ الصفقات حيث أن املبلغ امللتزم به بالصفقة رقم
 2007 /02مت إلغاء االلتزام به ألن األشغال مت استالمها نهائيا ولم يعد ضروريا أن تبقى هذه املبالغ امللتزم بها في إطار
مشروعها األصلي.
أما الصفقة الثانية فهي معزولة عن األولى وهي من حيث التنزيل املالي في نفس الفصل اخلاص بأشغال التهيئة
احلضرية الذي يضم صفقات أخرى :الصفقة رقم  2011 /45اخلاصة بصيانة الطرق وتبلغ  6.147.360,00درهم الصفقة
رقم  2011 /23اخلاصة بتقوية الطرق ومببلغ  11.853.222,00درهم ،تهيئة شارع دار السمن الروامزين احلسن الثاني ،وموالي
إسماعيل إضافة إلى ذلك فإن اجمللس خالل برمجته للفائض يقوم باتخاذ مقررات تقضي بتخصيص اعتمادات ألشغال
التهيئة احلضرية ويترك للرئيس وللمكتب املسير الصالحية في تنفيذ املقرر حسب ما يراه ضروريا ومناسبا.
ولإلشارة فإن الصفقة رقم  2011 /13مت تنفيذها ولم يتم إرسالها لصندوق التجهيز اجلماعي ألخذها بعني االعتبار
وإدماجها بالبرنامج التعاقدي املتفق عليه مسبقا ،وإمنا مت تنفيذها باملوارد املالية الذاتية للجماعة.
لقد كان مكتب الدراسات الفائز بالصفقة معروفا منذ  18أكتوبر 2007لكن إجراءات املصادقة من طرف سلطات الوصاية
خارج طاقتنا والورش ال ميكن تأخيره في انتظار موافقة سلطة الوصاية على الصفقة كما أمكنها ذلك ،مما يأخذ في
غالب األحيان وقتا طويال ،لهذا التزم مكتب الدراسات بالشروع في العمل حتى تأتي املصادقة على الصفقة ويتحمل
مسؤوليته إذا لم تتم املصادقة عليها.
•احلالة الراهنة للمشروع
ال نخفيكم قوال أنه ليس فقط حديقة زين العابدين التي لم يتم بعد تسليمها والتي تطالها ظاهرة التخريب واالعتداء
على كل منشآت وممتلكات اجلماعة حيث أنه يتم دائما إشعار السلطات األمنية والوالئية بهذه األعمال التخريبية والتي
تطال احلدائق واألضواء الثالثية ومنشأتها والنافورات وغيرها ،وأنه في إطار الصفقة املتبقية ستعمل على إدراج احلراسة
ضمن خدمات الشركات املتعاقد معها كما مت ذلك مع شركات صيانة النافورات.
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مشروع بناء املركب التجاري
بعد احلصول على قرض من صندوق التجهيز اجلماعي لتمويل املشروع عملت اجلماعة على إعداد الصفقة اخلاصة
بهذا املشروع ،إال أنه وبعد الشروع في اإلجناز تبني أن هناك مجموعة من العراقيل التقنية تعوق السير العادي لهذا
األخير .منها وجود فرشة مائية باطنية من حتت األسوار االسماعيلية متت معاجلتها مبعية الوكالة املستقلة لتوزيع املاء
والكهرباء ،وكذا وجود بقايا خرسانة مقواة ملصلحة األمن سابقا والتي كانت تتواجد مبكان املشروع بعد هدمه إضافة
إلى مجموعة من بقايا األسوار اإلسماعيلية والتي كان من الالزم نقلها ،مما حذا باجلماعة إلى استدراك األمر بالتعاقد
مع مكتب الدراسات بواسطة صفقة رقم  2007 /45حلل هذه العراقيل وتتبع املشروع ومراقبته وكذا إلجناز التصاميم
التقنية الضرورية.
•تغييرات طرأت في التصميم املعماري وعلى محتوى األشغال
إن التغييرات التي مت إدخالها على مستوى املشروع ،كانت باستشارة املهندسني املعماريني الذين أجنزوا تصاميم خاصة
بذلك وكذا مكتب الدراسات الذي أعد دراسة اخلرسانة واملنشآت احلديدية وذلك مبوافقة املقاولة التي وافقت على
ذلك وأجنزت هذه اإلضافات التي كانت قيمة مضافة للمشروع بإضافة مجموعة من املرافق والدكاكني والتي سيعود
مدخولها على عائدات اجلماعة ويقوي من ورقة دراسة اجلدوى األولية.
•جتاوز كبير لبعض الكميات احملددة في اجلدول التفصيلي لألثمان
إن العراقيل الذي صادفت املشروع عند بدايته من وجود فرشة مائية وخرسانة مقواة لبناية قدمية وكذا أسوار إسماعيلية
مضمونة جعل مجموعة الكميات احملددة في اجلدول التفضيلي لألثمان للصفقة األولية تعرف زيادات كبيرة وذلك
للتغلب على هذه العراقيل واإلكراهات للتقدم في األشغال واستكمال املشروع وهذا متت اإلشارة إليه في املالحظة رقم .20
•عدم التطابق بني الكميات احملصورة في آخر حساب مؤدى عنه وبيانات مكتب التمتير واملراجعة
لقد توصلت اجلماعة بالقياسات لكشف احلساب رقم  5احملصور بتاريخ  20أكتوبر  2008موقعة من طرف مكتب الدراسات
يتضمن عدة أخطاء في احلسابات ومت طلب تصحيح هذه الكشوفات لكن مكتب الدراسات تقاعس في القيام مبا يلزم
طبقا ملا ينص عليه البند  8من دفتر التحمالت واضطرت اجلماعة إلى األداء كما هو محصور في كشف احلساب املؤقت
رقم  5لتتمكن املقاولة في االستثمار في األشغال إلى حني توصل اجلماعة بكشوفات مدققة من طرف مكتب التمتير
واملراجعة املتعاقد معه من طرف اجلماعة الذي ستكشف حقيقة األشغال املنجزة ونظرا لكون املشروع لم يتم استالمه
بصفة نهائية فإن اجلماعة لن تأخذ بعني االعتبار إال ما مت حصره من طرف مكتب التمتير واملراجعة املتعاقد معه مؤخرا
حلصر الكميات املعتمدة فعليا لقيمة الصفقة.
•عدم تطبيق اإلجراءات القسرية ضد املقاولة
إن رفض اجلماعة حصر وأداء احلساب التفصيلي املؤقت السادس يرجع سببه إلى عدم تطابق املواد واألشغال املنجزة مع
تلك احملددة في الصفقة مما أدى باجلماعة إلى مراسلة املقاولة وإنذارها بتصحيح اخملالفات وإمتام األشغال ،وبعد توصل
هذه األخيرة باإلنذار املؤرخ  06دجنبر 2010حتت عدد  .7545أقدمت على إمتام األشغال بدون تصحيح اخملالفات املطلوبة
منها في كتاب الورش وسنعمل على عدم أداء كل األشغال الغير مطابقة لدفتر التحمالت املتعاقد حوله مع حتميل
املقاولة تعويض جزاءي بنسبة  %10من قيمة املشروع جراء التأخير في تسليم املشروع تطبيقا للمقتضيات القانونية
املتعلقة بالصفقات العمومية.
أما بالنسبة ملكتب الدراسات فقد مت إنذاره وفسخ العقدة التي تربطه باجلماعة من دون أداء مستحقاته نظرا لتقاعسه
وعدم أداء مهمته حسب ما مت االتفاق عليه في الصفقة املبرمة معه.
•احلالة الراهنة للمشروع ونتائجه
لقد عرف هذا املشروع نوعا من التأخير في االجناز وذلك نظرا جملموعة من اإلكراهات التقنية الغير متوقعة إضافة إلى عدم
التزام كل من املقاولة ومكتب الدراسات باملتفق عليه معهما طبقا للصفقات املبرمة معهما كما سبق اإلشارة إلى
ذلك في املالحظة  20و .21ولذلك ستعمل اجلماعة على التعاقد مع مكتب التمتير جديد إلعادة دراسة وضبط الكميات
املنجزة لكل من األشغال الكبرى والصغرى النهائية وعقد اجتماع مع املقاولة حلصر احلساب التفصيلي السادس واألخير
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إلنهاء املشروع وتسلمه علما أن اجلماعة احلضرية قد أعدت دفتر للتحمالت لالستغالل منتوج هذا املرفق ومت عرضه على
أنظار اجمللس الذي وافق عليه ومت إرساله لسلطة الوصاية للمصادقة وذلك في إجراء استباقي للمشروع في استغالله
واسترداد املبالغ املالية التي سخرت إلجنازه وكذا لتنشيط احلركة االقتصادية باملدينة علما أن طلبات االستفادة من هذا
املشروع تفوق بكثير احملالت والدكاكني املتوفرة به.

ثانيا .مشاريع تهيئة الطرق احلضرية
1 .1بلورة مكونات املشروع و إبرام صفقة الدراسات
إن مكتب الدراسات  IBEMVلم يكمل الدراسات املتعلقة مبشروع تقوية و تهيئة الطرق نظرا لرفض مراقب االلتزام
بالنفقات التأشير على الصفقة املتعلقة بالدراسة رغم حضوره في جلسة فتح األظرفة وعدم إجراء أي تعرض ال خالل
توصله مبلف الصفقة وال خالل أشغال هذه اجللسة ،وحتت ضغط الساكنة مت اإلعالن عن صفقات األشغال اعتمادا على
الدراسات املتوفرة مع تدارك النواقص عن طريق إبرام صفقات تكميلية مع مكاتب الدراسات التي كلفت بإعداد تصاميم
تطابقية لدفاتر حتمالت بناء على التشخيص امليداني للطرق وإعطاء احللول املناسبة للمشاكل املطروحة زيادة على تتبع
األشغال وإعداد التمتير ومحاضر اجتماعات الورش ،ومراقبة التصاميم النهائية لألشغال املنجزة ،و قد بذلت مجهودات
كبيرة بتنسيق مع املصالح التقنية للعمالة واخملتبرات التي أشرفت على تتبع األشغال من حيث اجلودة.

2 .2نقائص تعتري أشغال التشخيص و املسح امليداني املتعلقة «بتصاميم املوائمة»
إن معظم النواقص التي عرفتها دفاتر التحمالت مت تداركها من خالل الدراسات التكميلية التي أجنزتها مكاتب الدراسات
بتنسيق مع اخملتبرات املكلفة بتتبع األشغال من حيث اجلودة .كما أن غياب دفتر الشروط املشتركة اخلاص بالطرق
احلضرية يبقى من النواقص التشريعية في هذا امليدان ،زيادة على قلة األطر اجلماعية املتخصصة في الطرق احلضرية
و سنعمل على األخذ بعني االعتبار و في حدود اإلمكانيات املتوفرة كل النقط التي تضمنتها هذه املالحظة أثناء إعداد
الدراسات ودفاتر التحمالت املتعلقة باملشاريع املستقبلية.

3 .3اختالالت في تنفيذ برامج األشغال
بداية متعثرة في تنفيذ األشغال
بالفعل أدت البداية املتعثرة لألشغال إلى تدخل سلطة عمالة مكناس و تكوين جلنة تقنية مختلطة حيث عقدت عدة
اجتماعات و أصدرت التوصيات اآلتية:
— —إشراك مختبر معتمد لتحديد البنية املناسبة لكل طريق وذلك باالتفاق مع مكاتب الدراسات املسؤولة عن تتبع
األشغال.
— —إخضاع عينات املراقبة ( )essai de contrôleاملنجزة من طرف املقاوالت إلى مراقبة مضادة(.)essais contradictoire
— —السهر على التطبيق التام للمعايير املعمول بها مع احترام مقتضيات دفتر التحمالت.
— —وقد مت تطبيق هذه التوصيات طبقا لدفاتر التحمالت وحتت إشراف مكاتب الدراسات واخملتبرات املسؤولة عن تتبع
األشغال.
قصور في التنسيق بني مختلف املصالح املتدخلة
صحيح أن التنسيق بني مختلف املتدخلني بتراب اجلماعة يبقى ناقصا نظرا لصعوبة الترتيب الزمني لبرامج مختلف
املؤسسات املتدخلة ،لكن سنعمل على حل هذا املشكل بتشاور و تنسيق أكثر بني كل املتدخلني.
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4 .4نقائص على مستوى جودة األشغال املنجزة
إهمال أشغال تصريف مياه األمطار و كذا جتهيزات الصرف الصحي
هناك بعض النقط تتجمع فيها مياه األمطار ،وهذا ناجت عن بعض األخطاء في إعادة تشكيل الطريق () Reprofilage
لكنها جد قليلة باملقارنة مع مساحات الطرق املنجزة ،و سنعمل على معاجلتها و جتنب وقوعها مستقبال عن طريق
تدقيق الدراسات الطبوغرافية حتى و لو كانت مكلفة و ذلك ضمانا جلودة األشغال.
إن االختالالت املشار إليها في هذه املالحظة و املتعلقة بالصفقة رقم  2008/ 02احلصة رقم ( 2زنقة واتر  -17واتر -20
واتر – 22زنقة  )p 16قد مت إصالحهما قبل التسلم النهائي للصفقة املذكورة .أما بالنسبة للصفقة  2008 /02احلصة
رقم  1فقد مت اجناز شبكة تصريف مياه األمطار مبوقع املسبح البلدي.
أشغال الصفقة  2008 /01احلصة  1استأنفت و سيتم إصالح االختالالت املبنية في املالحظات.
أما فيما يخص الصفقة رقم ( 2008 /02احلصة الرابعة) فقد قامت اجلماعة بإحصاء كل املشاكل و املالحظات فقد مت
إصالح العديد منها و سنحرص على إصالح كل العيوب قبل عملية تسلم األشغال.
عدم شمول أشغال التبليط عددا كبيرا من األرصفة
إن عدم إجناز أشغال تبليط بعض األرصفة راجع إلى إعطاء األولوية للطرق وحركة السير بها ،إال أن هذا يبقى فعال من
النواقص التي عرفتها الدراسة و سنعمل على تدارك هذا املشكل في البرامج املستقبلية.
نقائص و عيوب في أشغال تقوية الطرق
• الصفقة رقم ( 2008/ 0 1احلصة األولى )
بداية أشغال هذه الصفقة عرفت تعثرات مما أدى إلى تشكيل جلنة للتقييم والتي استنتجت اختالالت في عملية
التنفيذ.
في  6شتنبر  2010قامت اللجنة املكونة من ممثلي والية جهة مكناس تافياللت واجلماعة احلضرية ملكناس بتدوين محضر
يعتبر اإلسفلت الذي متت به تكسية الطريق من نوع ( GBBبعد اإلطالع على محضر اخملتبر) و أنه استعمل لتسوية
الطريق.
باإلطالع على الدراسة التي قامت بها مجموعة مكاتب الدراسات املكلفة بتتبع األشغال يالحظ أن هذا األخير اقترح
لتكسية طرق أحياء سيدي بابا و وجه عروس التسوية باإلسفلت من نوع  GBBتليه طبقة السير من نوع  .EBو على هذا
األساس مت حث الشركة على القيام بإصالح االختالالت املشار إليها من طرف جلنة التقييم املذكورة سابقا .و قد قامت
املقاولة بالقيام بالواجب و بعده مت تكملة األشغال بتكسية طريقة السير باإلسفلت من نوع.EB
إن التأخر في إجناز األشغال كان بسبب عدة عوامل مختلفة (أعطاب في آليات الشركة -توقيف األشغال من طرف
املواطنني بأحياء :حي السالم ،الزرهونية ،سيدي بابا ،)...و ذلك مطالبة بتعميم أشغال تكسية جميع املمرات باإلسفلت).
و اإلدارة قامت مبعاقبة الشركة بتطبيق عقوبات التأخير حسب القانون اجلاري به العمل ،في الوقت احلاضر األشغال
انتهت.
•الصفقة رقم ( 2008 /01احلصة الثانية)
بناء على الدراسات اجليوتقنية التي أجنزها اخملتبر  ،LABOROCHESو على نوع األشغال املتبقية في اجلدول التفصيلي
للصفقة ،اقترح مكتب الدراسات إجناز الطريق املزدوج الرئيسي مبنطقة املنصور بالوصفة اآلتية:
— —إعادة تشكيل سطح األرض .E.B 0/10
— —اجناز طبقة السير ب  E.B 0/10بسمك .6 cm
ي
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و قد مت تطبيق هذه التوصيات طبقا لدفاتر التحمالت و حتت إشراف مكاتب الدراسات و اخملتبرات املسؤولة عن تتبع
األشغال.
•الصفقة ( 2008 /02احلصة الثانية)
— — إن اختيار تزفيت حي الزهوة و األندلس باإلسفلت من نوع  BBTMكان باعتماد ما هو مدرج بالكتاب
( )catalogue des structures types de chaussées neuvesلوزارة التجهيز باملغرب و الذي يعتبر أن اإلسفلت من نوع
 EBميكن تعويضه باإلسفلت من نوع  BBTMحينما يتعلق األمر بهيكل الطريق املكون من  .GBB+6EBبحيث ميكننا
تعويض  6EBب  3BBTMو هو مدرج بالصفحة .)profil n°3-4( 36
بالنسبة حلي الزهوة فقد متت تقوية طبقة السطح بكاملها بـ ( GBB+3BBTMعلما أن هيكل الطريق األصلي موجود
وكان في حاجة إلى تقوية طبقة السير فقط).
التشققات التي مت مالحظتها قليلة شبه منعزلة و صغيرة احلجم و بذلك ال ميكن في أي حال أن تبني سوء اختيار نوعية
و حجم الطبقات .فاألسباب ميكن أن تكون لها عالقة باجملال ( قنوات التطهير  +قنوات املاء الصالح للشرب...إلخ).
كل العيوب التي مت مالحظتها على األشغال قد مت إصالحها قبل التسلم النهائي للصفقة.
بالنسبة جلودة اإلسفلت من نوع  BBTMقامت الشركة بالتجارب املشار إليها في الصفحة  26و  28من دفتر الشروط
اخلاصة من ناحية الكم و النوع.
قامت اجلماعة بتكسية الطرق  SL1و  SL19طبقا لتوجيهات اخملتبر العمومي للدراسات و التجارب .فقد احترمت
الدراسة ،و عمق األشغال لم يتعدى  40سنتيمتر ،أما قنوات التطهير فتوجد بعمق أكثر من  80سنتيمتر و أثناء القيام
باألشغال لم تظهر أي عالمات تدل على وجود اختالالت في محيط القنوات.
•الصفقة ( 2008 /02احلصة الثالثة)
بخصوص إجناز طبقة السير من نوع ( )BBTMمبقطع من شارع عبد الرحمان بن زيدان ومقطع من شارع بئر أنزران فقد مت
باقتراح من مكتب الدراسات ضمن التصاميم التطابقية ألن حالة هذين املقطعني تسمح باجناز طبقة السير من نوع
( ،)BBTMو قد مت هذا اإلجناز حتت مراقبة اخملتبر العمومي من حيث تتبع اجلودة ،كما تبني ذلك تقارير اخملتبر املرفقة ،أما
التشققات التي ظهرت بجزء صغير جدا (حوالي  20م )²باملقارنة مع املساحة املنجزة(  32000م ،)²فقد مت إصالحها كما
أنها ال تدل على نقص في جودة األشغال إذ هو مشكل متموضع ( )localiséو ال ميثل سوى  %0.06من املساحة املنجزة.
أما سمك  3سنتمر فهو أقصى سمك ميكن أن يعطى لطبقة السير باإلسفلت من نوع BBTM
•الصفقة ( 2008 /02احلصة الرابعة)
في إطار اجلولة التي قام بها الطاقم التقني املكلف باألشغال مت رصد بعض العيوب و متت مكاتبة الشركة في املوضوع
فقد مت إصالح العديد منها و سنحرص على إصالح كل العيوب قبل عملية تسلم األشغال.
أما بخصوص عدم تشكيل سطح األرض باإلسفلت  GBBبشارع بئر أنزران فإن حالة الطريق حسب املعاينة النظرية و
حسب مكتب الدراسات لم تكن تستدعي بالضرورة استعمال  GBBذلك أن االختالالت املالحظة على الطريق كانت تهم
فقط طبقة السير و بالتالي فقد مت تقويتها باإلسفلت من نوع .EB
أما فيما يخص الطريق  W3 -3بحي الوحدة الذي يربطه « بستي كاب « فقد مت فقط وضع كمية من التوفنة إلى حني
إنهاء أشغال العمارات اجملاورة و ذلك حتى ال تتعرض الطبقات العليا للتلف.
عدم إجناز بيانات مفصلة حول الطرق املنجزة
لقد مت اجناز بيانات مفصلة حول الطرق املنجزة ما عدا بالنسبة لإلسفلت من نوع EBو  ،GBBحيث أن اجلداول التفصيلية
للصفقات حتدد تزويد و وضع اإلسفلت بالطن و بالتالي لم يتم حتديد كميات اإلسفلت املستعملة في كل موقع على

492

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

حدة نظرا للصعوبة التي يطرحها هذا األمر من الناحية العملية خاصة بالنسبة للطرق احلضرية نظرا لكثرتها و تنوع
قياساتها و اختالف نوعية األشغال (تسوية ،طبقة السير ،ملء احلفر )...

5 .5تدخالت عرفتها الطرق بعد أشغال التقوية
إن مشكل حفر الطرق مطروح بحدة كبيرة بسبب أشغال جتديد الشبكات أو صيانتها أو بسبب عملية الربط أو إصالح
األعطاب ،و تعتبر أشغال احلفر التي تقوم بها الوكالة املستقلة لتوزيع املاء و الكهرباء أكثر ضررا على الطرق نظرا
لكثرتها ،أما عن الترخيص املسبق فالوكالة معفية من احلصول عليه إذ أن دفاتر التحمالت التي تربطها باجلماعة
تعفيها من ضرورة احلصول على الرخص من أجل القيام بأشغال احلفر .فيما يخص الرسوم فهي تطبق حينما تقوم
اجلماعة بأشغال إعادة احلالة إلى ما كانت عليه بوسائلها اخلاصة .أما شركات االتصاالت فال تشرع في أشغال احلفر
إال بعد احلصول على الترخيص مسبقا و تقوم بإعادة الطرق التي شملتها عملية احلفر ،و قد قامت و تقوم املصالح
اجلماعة بإحصاء للحفر الناجتة عن أشغال الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بتراب اجلماعة ،و راسلت الوكالة من
أجل إعادة احلالة إلى ما كانت عليه ،وفعال بدأت الوكالة تعيد تهيئة احلفر و تبرمج صفقات خاصة بعملية إعادة تهيئة
وإصالح الطرق التي تعرف أشغال احلفر ،كما أن اجلماعة تبرمج سنويا صفقة إطار خاصة بصيانة الطرق التي ميكن
استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،أي إذا تأخرت الوكالة أو شركات االتصاالت في إعادة احلالة إلى ما كانت عليه مع
فرض الرسوم املترتبة على ذلك.

 6 .6احلفاظ على الشبكة الطرقية للجماعة
لقد شرعت اجلماعة في حتسني خطة صيانة الطرق ،فباإلضافة للطريقة التقليدية التي تعتمد على الوسائل البشرية
واآلليات اجلماعية و مواد البناء ،فقد بدأت في إبرام صفقات إطار خاصة بصيانة الطرق ،غير أن االعتمادات املالية املرصودة
لهذا الغرض تبقى غير كافية للقيام بصيانة الطرق بصفقة شمولية و في اآلجال املطلوبة ،و سنعمل على دعم
الفصول اخملصصة لهذا الغرض.

 7 .7برنامج أشغال تقوية الطرق لم يشمل فتح طرق جديدة
إن برنامج الطرق الذي مت اجنازه كان يرمي إلى تهيئة و تقوية الشبكة الطرقية ،وليس فتح طرق جديدة و حتى الدراسات
أجنزت على هذا األساس ،غير أن مالحظتكم تبقى وجيهة و فعالة إذا أن فتح طرق جديدة أو توسيعها يساهم في الربط
بني مناطق اجلماعة و في حتسني حركة املرور.
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برنامج التأهيل احلضري ملدينة إفران
في إطار تطبيق بنود وأهداف االتفاقية املوقعة بتاريخ  25يناير  ،2007التي سطرت برنامجا شامال لتأهيل املراكز احلضرية
والقروية التابعة لعمالة إقليم إفران ،مت الشروع منذ سنة  2007في تسطير وتنفيذ برامج تهدف إلى التأهيل الشامل
للجماعات القروية واحلضرية باإلقليم.
وإذا كانت التركيبة املالية األولية للبرنامج حددت في مبلغ  68مليون درهم سنة  ،2007فقد انتقل الغالف املالي لبرامج
التأهيل الشامل للجماعات القروية واحلضرية باإلقليم سنة  2010إلى حوالي  260مليون درهم ،األمر الذي استدعى،
سنة  ،2010حتضير وتوقيع ملحق لالتفاقية املوقعة سنة  2007يحدد االلتزامات املالية والقانونية اجلديدة لألطراف إلى
حدود نهاية سنة .2012
في هذا اإلطار استفادت مدينة إفران من برنامج إعادة التأهيل والذي كان موضوع اتفاقية شراكة مت توقيعها سنة 2007
هدفت إلى إجناز البرنامج املذكور خالل الفترة املمتدة ما بني  2007و ،2009بكلفة مالية إجمالية أولية قدرت ب 111
مليون درهم ،مت متويله من قبل وزارة الداخلية والوزارة املكلفة باإلسكان والتعمير واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب
ومجلس جهة مكناس -تافياللت واجلماعة احلضرية إلفران وشركاء آخرين .وقد هم البرنامج املذكور ،بشكل أساسي،
التهيئة احلضرية وتقوية الطرق واإلنارة العمومية واملساحات اخلضراء وهيكلة بعض األحياء وتقوية شبكة املاء الصالح
للشرب باملدينة وتهيئة بعض فضاءاتها وغيرها.
وشملت مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات مشاريع برنامج تأهيل مدينة إفران ما بني سنة  2007وسنة  ،2011والتي متت
برمجتها في إطار ميزانية إقليم إفران ،مببلغ إجمالي للنفقات امللتزم بها خالل الفترة املذكورة ،من أجل إجناز أشغال
البرنامج األصلي للتأهيل احلضري ملدينة إفران والبرامج التكميلية ،يقدر بحوالي  147.601.322,09درهم .

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
يتضح من خالل مراقبة مسلسل التنفيذ املادي واحملاسبي لبرامج التأهيل احلضري ملدينة إفران خالل الفترة املمتدة ما
بني سنة  2007و 31ديسمبر،2011على أساس العينة التي شملتها املراقبة ،أن تنفيذ أشغال هذا البرنامج من الناحية
التدبيرية والقانونية يعتبر مقبوال بشكل عام ،لكنها وقفت ،في املقابل،على مجموعة من املالحظات جنملها في ما يلي:

أوال .عدم املساهمة الفعلية ألعضاء اجمللس اإلقليمي في تسطير برنامج إعادة التأهيل
احلضري ملدينة إفران وتتبع تنفيذه
إن توقيع االتفاقية األصلية املتعلقة ببرنامج التأهيل احلضري ملدينة إفران ،لم يعقبها أي نقاش داخل اجمللس اإلقليمي
حول التصور العام للبرنامج وجدوله الزمني وأولوياته األساسية.
عالوة على ذلك ،مت تسجيل عدم إشراك اجلماعة احلضرية للمدينة في تسطير البرنامج باعتبارها صاحبة املصلحة
األولى للمشاريع املبرمجة واملنجزة ،حيث اقتصر تدخلها على إجناز مشاريع محددة ومحدودة في إطار اتفاقيات شراكة
همت الطرق واإلنارة و التشوير وشراء مواد البناء وذلك بقيمة مالية إجمالية بلغت  11.156.628,00درهم.
وحيث إن القانون رقم  79.00املتعلق بتنظيم العماالت و األقاليم قد حدد بدقة السلطات واالختصاصات التداولية
للمجلس اإلقليمي التي على اجلميع احترامها؛
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تطبيق األحكام القانونية املنظمة للعالقة بني اآلمر بالصرف واجمللس
التداولي اإلقليمي ،مع إشراك جميع األطراف املعنية بأية مبادرة عمومية ووفق الشكليات املقررة.
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ثانيا .تركيز اجملهود اإلنفاقي للبرنامج على اجملاالت املتعلقة بالتهيئة احلضرية
في السنوات الثالثة األولى ،لوحظ أن برنامج تأهيل مدينة إفران وجه معظم موارده املالية وبنوع من اإلنفاق املريح ،نحو
اجملاالت املرتبطة أساسا بالتهيئة احلضرية التي غيرت املعالم اجملالية واجلمالية والسياحية للمدينة .فمن بني مجموع
املبالغ امللتزم بها خالل الفترة املمتدة ما بني سنة  2007وسنة  2011والبالغة حوالي  147.601.322,09درهم ،مت تخصيص
مبلغ  29.684.983,97درهم ألشغال اإلنارة العمومية مبقتضى الصفقة رقم ( 2007 /1مببلغ  27.769.712,00درهم)
والصفقة رقم  2009/15ورقم  2010/ 11ورقم  .2010/14كما مت تخصيص مبلغ  32.499.427,73درهم لألشغال املتعلقة
بتبليط و ترصيف الشوارع الكبرى باملدينة .أما األشغال املتعلقة بتزفيت الشوارع الكبرى والساحات العامة ومواقف
السيارات وبناء بعض الطرق فقد خصص لها ،خالل نفس الفترة ،مبلغ  24.126.881,60درهم .في حني يتوزع املبلغ املتبقي
على بناء املرافق العمومية كاحملطة الطرقية التي خصص لها مبلغ  14.868.064,56درهم ( الصفقة رقم ،)2009/35
وإعادة هيكلة السوق األسبوعي والسوق البلدي مببلغ  10.865.807,61درهم (الصفقات رقم  2007/9ورقم 2009/47ورقم
 ،) 26/2010إلى جانب املساحات اخلضراء و النافورات وإعادة هيكلة فضاء « عني فيتيل».
كما لوحظ أن األشغال تركزت بشكل أساسي في بعض الشوارع األساسية ،حيث أن شارع محمد اخلامس ،مثال ،والذي
يبلغ طوله  3.300متر ومبتوسط عرض يصل إلى  40مترا ،استحوذ لوحده على ما مجموعه  37.744.870,34درهم
من املبلغ اإلجمالي للنفقات امللتزم بها خالل الفترة  .2011 -2007أي أنه مت إنفاق أكثر من عشرة ماليني درهم على كل
كلومتر من هذا الشارع .وهو نفس األمر بالنسبة لشارع احلسن الثاني وغيره.
وقد مت تبرير التركيز على املـجـــاالت املرتبطة أساسا بالتهيئة احلضرية للمدينة من إنارة عمومية وتبليط وترصيف
وتزفيت الشوارع الكبرى والساحات العامة ،بحالة التجهيزات األساسية والبنيات التحتية للمدينة املتآكلة ونقص
وانعدام بعضها ،مع التأكيد بأن التكلفة اإلجمالية لهاته املشاريع موضوعية بالنظر إلى أهميتها سواء على مستوى
الكم أو الكيف؛
وحيث سجل اجمللس اجلهوي أن اجملاالت املتعلقة باإلنارة العمومية والتبليط و الترصيف والتزفيت تستحوذ على أكثر من
ثلثي املبلغ اإلجمالي للبرنامج وبتكلفة مالية كبيرة على نحو ما هو مبني أعاله ،واستحضارا لألهداف التي سطرتها
االتفاقية اإلطار املوقعة بتاريخ  25يناير 2007؛
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي يوصي بأهمية استحضار كافة أبعاد اإلستراتيجية الوطنية حول التنمية الشاملة وعدم
التركيز على اجملاالت املرتبطة بالتهيئة احلضرية على حساب اجملاالت املتعلقة بالتنمية البشرية.

ثالثا .ضعف االهتمام بإعادة هيكلة وتنمية بعض أحياء املدينة ناقصة التجهيز
إن اتفاقيات الشراكة املوقعة في إطار برنامج التأهيل احلضري ملدينة إفران ،وإن أشارت صراحة إلى أنه من بني األهداف
األساسية لهذا البرنامج هي النهوض بأوضاع الساكنة ،فقد لوحظ ،على مستوى محاور البرنامج ،عدم ايالء االهتمام
األولي والرئيسي للتدخل في أحياء املدينة األكثر كثافة وهشاشة ،خاصة في السنوات األولى لبرمجة وإجناز األشغال
املتعلقة بالبرنامج .إذ سجل تأخر التدخل لفائدة بعض أحياء املدينة وضعف املشاريع املبرمجة بها على املستوى املالي
باملقارنة مع املبلغ اإلجمالي للبرنامج ،عالوة على أنها ظلت منحصرة في اإلطار العام للتهيئة العمرانية ولم تشمل
اجلوانب املتعلقة بالتنمية البشرية.
فإذا كان االهتمام األساسي للبرنامج ،وخاصة في سنواته األولى ،منحصرا في مجاالت التهيئة احلضرية ملدينة إفران
من طرق وإنارة عمومية ومساحات خضراء و تهيئة بعض فضاءات وسط املدينة وغيرها ،يجد مبرره في توخي إعادة
الهيكلة احلضرية الشاملة للمدينة ،فإن ذلك يقتضي ،من أجل حتقيق التوازن ،توازي برمجة وتنفيذ املشاريع املتعلقة
بالتهيئة احلضرية وتلك املتعلقة بالتنمية البشرية.
وهكذا لوحظ ضعف املشاريع املبرمجة إلعادة هيكلة أحياء املدينة األكثر كثافة وهشاشة اجتماعيا ،املمولة من ميزانية
اجمللس اإلقليمي .حيث مت االقتصار على إجناز مشاريع قليلة همت باخلصوص تهيئة ساحة عمومية وموقف للسيارات
وأشغال أخرى لم تتعدى قيمتها املالية حوالي مليوني درهم .في حني قامت شركة العمران ،في إطار مساهمتها
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التشاركية في إجناز البرنامج املذكور التي بلغت تكلفتها املالية حوالي  35.384.527,00درهم ،بتنفيذ مشاريع باألحياء
ضعيفة التجهيز ،همت باألساس إعادة هيكلة حي «تيمدقني» وحي «األطلس» وحي « بام».
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي يوصي بضرورة استدراك النقص املسجل في املشاريع املنجزة بأطراف املدينة مستقبال
وذلك بإعطاء أهمية أكبر ملبدأ التوازن في هيكلة مختلف أحياء املدينة وحتسني مستوى عيش الساكنة بشكل
عام.

رابعا .هيمنة بعض املقاوالت على صفقات البرنامج
إذا كان طرح العطاءات العمومية قد احترم القواعد التنظيمية اجلاري بها العمل في هذا امليدان ،فإن املعايير املعتمدة
لتقييم العروض ،وإن كانت ال تستوجب أية مالحظة على مستوى تقييم العروض املالية ،فإنها في ما يتعلق بتقييم
العروض التقنية ،وبصرف النظر على صحتها على مستوى املوارد املالية واملادية ،تطرح بعض اإلشكاالت على مستوى
املراجع التقنية عندما تكون الشهادات املثبتة لها صادرة عن صاحب املشروع نفسه وفي إطار برنامج التأهيل احلضري.
بحيث حتتكر املقاوالت التي نالت الصفقات األولى للبرنامج الصفقات الالحقة بدعوى التفوق عل مستوى املراجع
التقنية.
إذ يالحظ أن مقاوالت بعينها تستحوذ على معظم الصفقات املتعلقة ببرنامج إعادة التأهيل احلضري ملدينة إفران ،سواء
من حيث عددها أو قيمتها املالية .فنجد مثال أن مقاولة «ب.أ» نالت  11صفقة من أصل  45صفقة مت إبرامها خالل الفترة
 ،2010 -2007وذلك بقيمة مالية إجمالية جتاوزت  47مليون درهم ،وهو ما ميثل حوالي ثلث املبلغ اإلجمالي للبرنامج برسم
ميزانية اجمللس اإلقليمي خالل نفس الفترة .وهو نفس األمر بالنسبة لشركة « س.أ» التي رست عليها أربع صفقات
بقيمة مالية تصل إلى  28مليون درهم ،أي حوالي خمس املبلغ اإلجمالي للبرنامج.
وحيث إن تدبير الصفقات العمومية يخضع ملبادئ الشفافية واالقتصاد واحترام شروط املنافسة فضال عن التقيد
بالقواعد التنظيمية املقررة .وحيث لوحظ أن تقييم العروض التقنية يتم بناء على ورقة تنقيط ال ميكن اجلزم بأنها
تسمح بتحقيق مبادئ الشفافية واالقتصاد واحترام شروط املنافسة.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي يوصي بضرورة التقيد بالقواعد التنظيمية املقررة واحترام مبادئ الشفافية واالقتصاد
واحترام شروط املنافسة.

خامسا .بطء في تنفيذ بعض املشاريع بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف
اجلدولة التقنية والزمنية للصفقات
عرف تنفيذ مجموعة مهمة من املشاريع تعثرا ملحوظا ،بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف اجلدولة
التقنية والزمنية للمشاريع املطروحة .وهكذا بلغ مجموع الصفقات التي جتاوزت مدد اإلجناز احملددة مبقتضى دفاتر
الشروط اخلاصة واستفادت بشكل كبير من أوامر التوقف  21صفقة من أصل  .34حيث بلغت مدة التوقف بالنسبة
لبعض املشاريع نسبا غير مقبولة ومن أمثلتها:

— —الصفقة رقم  2007/23املتعلقة بتهيئة فضاء «عني فيتيل» (الشطر الثاني)املتعلق بالربط الكهربائي،

حيث حدد دفتر الشروط اخلاصة املتعلق بهذه الصفقة مدة إجناز األشغال في شهرين اثنني ،إال أنه يالحظ أن املدة
الفاصلة بني أول أمر باخلدمة بتاريخ  28أبريل  2008والتسلم املؤقت بتاريخ  27غشت  2010تتجاوز بكثير السنتني
وذلك الستفادة الشركة صاحبة الصفقة من أمر بالتوقف بسبب الشروع في تنفيذ األشغال قبل القيام بدراسة
تأثير هذه األخيرة على النظام البيئي للمدينة؛

— —الصفقة رقم 2008/4حول تأهيل األحياء الناقصة التجهيز باملدينة ،إذ بلغت مدة التوقف التي استفادت
منها الشركة صاحبة الصفقة حوالي  13شهرا ،وذلك بسبب الشروع في تنفيذ األشغال املتعلقة بزرع اخلضير
في فترة غير مالئمة من السنة ملثل هذه األشغال؛
— —الصفقة رقم  2009 /35حول بناء احملطة الطرقية ،تضافرت عوامل مناخية وتقنية وتدبيرية في تأخير إجناز
بناء احملطة الطرقية مبدينة إفران .إال أن أهم هذه العوامل يكمن في التسرع في برمجة وإجناز األشغال قبل تصفية
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العقار الذي سينجز فوقه هذا املرفق وتعثر الدراسات التقنية املرتبطة بالصفقة؛
— —الصفقة رقم  2009/41حول أشغال تقوية وتزفيت الشوارع ،إن جتاوز مدة توقف األشغال املتعلقة بهذه
الصفقة ل  15شهرا ،يعود إلى تداخل أشغال هذا املشروع مع أشغال الشركة املكلفة بأشغال التطهير السائل،
وذلك بسبب عدم مراعاة شروط التعاقب التقني والتنفيذي في اجلدولة الزمنية للصفقات املعنية.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي بحسن تنفيذ املشاريع املبرمجة وبضرورة احترام شروط التعاقب التقني في اإلجناز مع
اعتماد دراسة جدية خملتلف املشاريع بشكل مسبق.

سادسا .نقص االهتمام بالشروط املادية واملالية لصيانة املشاريع املنجزة
إن املشاريع الكبرى التي أجنزت مبدينة إفران في إطار برنامج التأهيل احلضري ،والتي كلفت غالفا ماليا جتاوز  156مليون
درهم ،يقتضي االهتمام أكثر بإشكالية صيانة هذه املشاريع من جميع األطراف.
فإذا كانت اتفاقية الشراكة املوقعة في شهر يناير  2007بشأن تأهيل مدينة إفران ،قد نصت في مادتها اخلامسة ،على
أن اجلماعة احلضرية للمدينة تلتزم برصد االعتمادات الالزمة لصيانة التجهيزات التي سيتم إجنازها في إطار برنامج
التأهيل احلضري مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على تنمية قدراتها الذاتية في مجال التمويل ،فإننا نالحظ ،من
خالل فحص ميزانية اجلماعة املعنية ما يلي:

1 .1بالنسبة ملصاريف الصيانة املتعلقة مبيزانية التسيير
انتقلت مصاريف الصيانة برسم جزء التسيير من مبلغ  234.940,66درهم سنة  2007إلى مبلغ  532.000,00درهم سنة
 .2010وهو تطور ضعيف باملقارنة مع متطلبات صيانة املساحات اخلضراء والساحات العمومية وشبكات التطهير
والطرق واإلنارة العمومية ونقط املاء .عالوة على ذلك يالحظ أن اجلماعة املذكورة تخصص أكثر من  90في املائة من املبلغ
املذكور لصيانة املساحات اخلضراء واإلنارة العمومية.

2 .2بالنسبة ملصاريف الصيانة املتعلقة مبيزانية التجهيز
يالحظ أن اجلماعة احلضرية للمدينة أصبحت غير مهتمة بصيانة املنشآت والتجهيزات العامة املنجزة في إطار برنامج
التأهيل احلضري .فبينما كانت تخصص مبلغ  1.328.230,00درهم لصيانة اجملال البيئي باملدينة (املساحات اخلضراء
والساحات العمومية ،الدراسات التقنية) سنة  ،2007فإنها كفت بعد ذلك عن برمجة أية اعتمادات ألشغال الصيانة
الكبرى املتعلقة مبجال الطرق وشبكة املاء واإلنارة العمومية وشبكة الواد احلار واجملال البيئي .األمر الذي يهدد ،بجدية،
مآل التجهيزات واملنشآت واملشاريع الضخمة التي أجنزت في إطار برنامج التأهيل احلضري ،بل إنه قد يعرض في املستقبل
البرنامج برمته للفشل ،ما لم تنكب جميع األطراف مبكرا إليجاد احللول املالية واللوجستكية ملشكل صيانة مكتسبات
البرنامج املذكور.
وحيث إن صيانة املشاريع املنجزة هي ضرورة قانونية وتدبيرية بقصد احلفاظ على سالمة األشغال وبصفة خاصة
املساحات اخلضراء (أكثر من  60هكتار) وجتهيزاتها وشبكة اإلنارة العمومية (حوالي  1074عمود و 29.650متر طولي من
األسالك الكهربائية)؛
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي جميع األطراف بضرورة اعتماد تصور واضح ومتكامل حول صيانة املنشآت واألشغال مع
تخصيص اعتمادات قارة وكافية لهذا الغرض.

سابعا .عدم الدقة في حتديد املواصفات الكمية لألشغال املراد إجنازها وعدم احترام قواعد
أخذ البيان املتري وتسوية احلسابات
نظرا لعدم الدقة في حتديد املواصفات الكمية لألشغال املراد إجنازها ،يالحظ وجود فروق سلبية أو ايجابية بني املواصفات
الكمية لبعض األشغال في جداول األثمان التقديرية املتعاقد على أساسها وبني مواصفاتها الكمية في كشوفات
حساباتها النهائية .ذلك أن الكميات املنجزة غالبا ما ال تتطابق ،بشكل غير مقبول ،مع الكميات املتوقعة في اجتاه
التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

497

الزيادة أو النقصان مما قد ميس بقواعد املنافسة أو يلحق أضرارا مالية باملقاوالت التي ترسو عليها الصفقات املطروحة.
وذلك في مخالفة صريحة ألحكام املادة  4من املرسوم رقم  2.98.482الصادر في  30ديسمبر  1998بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة (املادة  4من املرسوم رقم  2.06.388الصادر في  5فبراير  2007بتحديد شروط و أشكال
إبرام صفقات الدولة ،والذي دخل حيز التطبيق في فاحت أكتوبر  ،)2007والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعني على
صاحب املشروع « قبل أية دعوة إلى املنافسة أو أية مفاوضة ،أن يحدد بكل ما ميكن من الدقة املواصفات ،ال سيما التقنية
منها ،و محتوى األعمال .»....
وتبني املقارنة الفروق الكمية واملالية بني جداول األثمان التقديرية وبني الكميات املتضمنة في كشوفات احلسابات
النهائية التي على أساسها متت تسوية احلسابات بالنسبة جملموعة من صفقات البرنامج.
وحيث تبني أن أحجام ومميزات األشغال تفوق أو تقل عن تلك املنصوص عليها في الصفقات ،وأن تسوية احلسابات املتعلقة
بها لم تراع القواعد التنظيمية اجلاري بها العمل ،السيما مقتضيات املادة  39من املرسوم رقم  2 .99 .1087بتاريخ  4مايو
 2000باملصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة حلساب الدولة ،التي تنص على
أنه إذا كانت أحجام أو مميزات املنشآت تفوق تلك املنصوص عليها في الصفقة ،فإن البيان املتري يظل قائما على األحجام
واملميزات املبينة في الصفقة وال يحق للمقاول املطالبة بأي زيادة في الثمن؛ أما إذا كانت األحجام واملميزات أقل من تلك
املنصوص عليها في الصفقة فإن البيان املتري يقام على األحجام املعاينة للمنشآت .وكذا املادة  55من نفس املرسوم،
املتعلقة بأسس تسوية احلسابات ،التي تنص على أنه إذا زادت قيمة املنشآت املنفذة على قيمة املنشآت املقررة في دفتر
الشروط اخلاصة أو مبوجب األوامر باخلدمة ،يتم إجناز احلسابات على أساس قيمة هذه األشغال األخيرة.
اعتبارا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي بواجب تطبيق القواعد التنظيمية املتعلقة بالتغيير في حجم املنشآت ،مبا
يضمن قواعد املنافسة والتوازن املالي للصفقات.
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IIIIجواب عامل إقليم إفران
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .عدم املساهمة الفعلية ألعضاء اجمللس اإلقليمي في تسطير برنامج إعادة التأهيل
احلضري ملدينة افران وتتبع تنفيذه
خالفا ملا ورد في هذه املالحظة ،جتدر اإلشارة أن وضع أسس جلن الريادة والتتبع والتي تتضمن في تركيبتها كل من رئيس
اجمللس اإلقليمي و اجمللس البلدي إلفران تؤكد املشاركة الفعلية لهتني املؤسستني في مسلسل برنامج التأهيل احلضري،
إضافة لهذا فإن اتفاقية الشراكة للبرنامج السالف الذكر وقعت بالفعل من طرف رئيس اجمللس اإلقليمي ,الشيء الذي
يدل على احترام اختصاصات هذه الهيئة.

ثانيا .تركيز اجملهود االنفاقي للبرنامج على اجملاالت املتعلقة بالتهيئة احلضرية
بالفعل ،كان اجملهود اإلنفاقي للبرنامج يتعلق خصوصا بالتهيئة احلضرية ( اإلنارة ,الطرق....إلخ) نظرا للحالة املتآكلة
للتجهيزات األساسية التي عمرت أكثر من ثالثة عقود .وكان الهدف هو االرتقاء مبدينة إفران إلى مركز سياحي بامتياز،
جذاب لسكانها ،و الزوار و كذا املستثمرون وبالفعل فإن جودة األشغال املنجزة ترتب عنها تقدما ملحوظا فيما يتعلق
باجلانب السياحي حيث سجل عدد ليالي املبيت ارتفاعا من  60.000وحدة سنة  2010إلى  180.000سنة  .2012وفي
سياق االنعكاسات اإليجابية جلودة التأهيل احلضري املنجز ,فإن مدينة إفران مت تصنيفها من طرف أحد وسائل اإلعالم
األمريكية كثاني أنظف مدينة بالعالم كما يجب اإلشارة إلى أنه مت تكثيف اجلهود على تفعيل توصيات اجمللس اجلهوي
للحسابات ،لهدف توسيع مجال التنمية من خالل الرقي واالهتمام األمثل باجلانب البشري.

ثالثا .ضعف االهتمام بإعادة هيكلة وتنمية بعض أحياء املدينة ضعيفة التجهيز
من خالل املقاربة الشمولية واألهداف املسطرة  ،فان التأهيل احلضري ملدينة افران عمل على تقليص الفوارق بني جميع
أحياء املدينة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية  ،و للحصول على توازن فيما بينها في هدا اجملال  ،مت رصد مبلغ
 63.425.435,00درهم من طرف شركة العمران و املكتب الوطني الصالح للشرب إلعادة هيكلة جل األحياء الناقصة
التجهيز.

رابعا .هيمنة بعض املقاوالت على صفقات البرنامج
تعتبر هذه املالحظة «الهيمنة» غير صحيحة باعتبار أن املساطر املتعلقة بالصفقات العمومية قد مت احترام قواعدها
التنظيمية اجلاري بها العمل ,إضافة إلى أن عدد املقاوالت التي شاركت في الفترة بني  2007و  2011جتاوز املائة مبعدل أربع
متنافسني لكل طلب عروض ،ما يبرز احترام ضوابط املنافسة.

خامسا .بطء في تنفيذ بعض املشاريع بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف
اجلدولة التقنية والزمنية للصفقات
بخصوص تعثر تنفيذ بعض املشاريع في املدة الزمنية احملددة في دفتر الشروط اخلاصة يجب اإلشارة أن مدينة إفران تعرف
تساقطات ثلجية و مطرية كبيرة و صقيع حيث تصل درجة احلرارة حتت الصفر خالل فصول اخلريف و الشتاء و الربيع
و بالتالي فإن املدة املالئمة للعمل باألوراش مبدينة إفران ميكن تقديرها في ستة أشهر فقط في السنة إضافة إلى ذلك
هناك عوامل أخرى ساهمت في تعثر األشغال كتداخل األشغال بني عدة مقاوالت وكذا بعض املشاكل التقنية اخلارجة
عن إرادة اإلدارة و بالتالي بات من الضروري تسليم أوامر توقف األشغال طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

499

حيث أن الصفقة رقم  2007 /23و املتعلقة بتهيئة عني فيتال الشطر الثاني «الربط الكهربائي» عرفت تأخرا في إمتام
األشغال ألسباب بيئية تتمثل في مدى تأثير املشروع على فصيلة نادرة من الفراشات األمر الذي استوجب تدخل هيئات
مختصة للحسم في املوضوع (مصلحة املياه و الغابات).
أما بخصوص تأهيل األحياء الناقصة التجهيز موضوع الصفقة رقم  2008 /4عرفت تعثرات في مدة اإلجناز و التي تتمثل
في سوء أحوال اجلوية (أمطار ثلوج و صقيع) التي تأثر سلبا على جودة األشغال كاخلرسانة وزرع ومنو العشب...
وفيما يخص بناء احملطة الطرقية موضوع الصفقة رقم  2009 /35بدورها عرفت تأخرا في مدة اإلجناز بسبب مشكل
العقار و سوء أحوال اجلوية و كذا فسخ عقدة مكتب الدراسات التقنية املكلفة بتتبع إجناز املشروع ملرتني و الذي
استوجب تكليف مكتب ثالث للدراسات التقنية إلمتام املشروع.
وبخصوص أشغال تقوية و تزفيت الشوارع موضوع الصفقة رقم  2009 /41فإن املشروع عرف توقف إجناز األشغال ملدة 15
شهرا بسبب سوء األحوال اجلوية و تداخل أشغال املشروع مع أشغال التطهير السائل املنجز من طرف املكتب الوطني
للماء الصالح للشرب الذي عرف تأخرا في اإلجناز.

سادسا .نقص االهتمام بالشروط املادية و املالية لصيانة املشاريع املنجزة
في إطار هذه املالحظة ،جتدر اإلشارة أن جميع التدابير املادية واملالية لصيانة املشاريع املنجزة اتخذت بعني االعتبار،علما
أن اجلماعة احلضرية الفران قد التزمت بها في االتفاقية املوقعة.
وعن النقص املالحظ فيما يخص الصيانة فهو راجع إلى انعدام أو ضعف فائض امليزانية للجماعة احلضرية الفران
للسنوات الثالثة للبرنامج  0 : 2007 ( 2009 /2007درهم –  2.312.573,32 : 2008درهم  1.007.422,00 : 2009 -درهم ).
علما أن مصاريف الصيانة و النظافة تفوق مبلغ  9.000.000,00درهم.
وأمام هذا الوضع ،لقد تدخل اجمللس اإلقليمي في إطار اتفاقية شراكة بتخصيص مساهمة مالية لتغطية جزء من
مصاريف صيانة جتهيزات املضخات  ،املساحات اخلضراء ،شبكة اإلنارة العمومية والتشوير األفقي للمدينة.

سابعا .عدم الدقة في حتديد املواصفات الكمية لألشغال املراد إجنازها وعدم احترام قواعد
أخذ البيان املتري وتسوية احلسابات
فيما يخص حتديد املواصفات الكمية لألشغال املراد إجنازها يجب اإلشارة أن الدراسات التقنية و الهندسية و الكمية
لهاته املشاريع أسندت إلى مكاتب دراسات مختصة إال أن أثناء إجناز األشغال تبني ضرورة زيادة أو تقليص في كميات
بعض األشغال لبعض الصفقات التي مت إجنازها دون إبداء أي اعتراض أو مطالبة بتعويض من طرف املقاولني حيث أغلبها
ال تتجاوز النسب اخملولة لها في القانون (الفقرة  2من املادة  54من دفتر الشروط اإلدارية العامة).
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إقليم صفرو
يعتبر إقليم صفرو جماعة محلية تقع ضمن النفوذ الترابي جلهة فاس بوملان ،أحدث مبوجب املرسوم رقم 2.90.291
بتاريخ  14جمادى  1( 1411يناير  )1991املغير واملتمم للظهير الشريف رقم  1.59.351بتاريخ جمادى األولى  2( 1379دجنبر
 )1959املتعلق بالتقسيم اإلداري للمملكة ،وتقدر مساحته بحوالي  4008كم .²يبلغ تعداد السكان قرابة 256.577
نسمة حسب إحصاء سنة .2004
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بفاس مبراقبة تسيير اجمللس اإلقليمي لصفرو برسم السنوات املالية للفترة املمتدة من
 2006إلى  ،2010و قد شملت هذه املهمة احملاور املتعلقة بتدبير امليزانية وتقييم منظومة املراقبة الداخلية ومراقبة
تنفيذ النفقات.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
و ميكن إجمال أهم املالحظات التي سجلها اجمللس اجلهوي للحسابات بفاس ،والتوصيات التي أصدرها على إثر هذه
املهمة في ما يلي:

1 .1دمج تدبير االعتمادات املرصودة لفائدة اجمللس اإلقليمي مع تلك املرصودة بامليزانية العامة
على الرغم من أن املادة األولى من القانون رقم  79-00املتعلق بالعماالت و األقاليم تنص على أن العماالت واألقاليم تعد
جماعات محلية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،إال أنه يسجل تداخل تدبير اإلدارة الترابية املمثلة بعمالة
إقليم صفرو واجمللس اإلقليمي لصفرو مما يؤدي إلى ضعف انخراط هذا األخير في تسيير الشأن احمللي؛ إذ أن جهاز اإلدارة
الترابية هو الذي يتولى تدبير شؤون اجمللس اإلقليمي ،عوض أن يقتصر على تنفيذ مقرراته ،خالفا ملا تنص عليه املادة 3
من القانون سالف الذكر.
لقد دأبت املمارسة املتبعة في ما يتعلق بتدبير امليزانية اإلقليمية ،على صرف االعتمادات دون متييز واضح ودقيق بني
الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص اجمللس اإلقليمي مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل،
وبني مجاالت تدخل اإلدارة الترابية كسلطة عدم التمركز .ويتضح هذا التداخل جليا من خالل أبواب امليزانية املتعلقة
باستهالك احملروقات وصيانة وإصالح اآلليات وشراء قطع الغيار واقتناء املنقوالت وغيرها ،باإلضافة إلى القيام بالتخزين
املندمج للمقتنيات ،ومن دون مسك جذاذات التخزين باملستودع اإلقليمي أو على األقل التمييز بني املقتنيات التي تتم
برسم امليزانية اإلقليمية ،وتلك التي تتم في إطار امليزانية العامة.

2 .2توزيع موظفي ومستخدمي اجمللس اإلقليمي على مختلف مصالح اإلدارة الترابية دون مراعاة
االنتساب املالي
متثل نسبة مخصصات موظفي اجمللس اإلقليمي و مثالئهم ،البالغ عددهم  126موظفا ومستخدما ،حوالي  68,93باملائة
من إجمالي مصاريف التسيير برسم سنة  16.069.692 ,28( 2010درهم) .وبالنظر إلى عدم وجود بناية حتتضن مقر اجمللس
اإلقليمي ،وغياب مصالح ذاتية تتولى تدبير شؤونه بشكل مستقل عن اإلدارة الترابية فإن جل املوظفني واملستخدمني
املنتسبني حاليا إلى امليزانية اإلقليمية يعملون مبختلف مصالح اإلدارة الترابية.

3 .3التخصيص غير القانوني جملموعة من منقوالت اجمللس اإلقليمي لفائدة مصالح اإلدارة الترابية
قامت مصالح العمالة بوضع مجموعة من املنقوالت املقتناة برسم ميزانية اجمللس اإلقليمي حتت تصرف اإلدارة الترابية
وذلك من دون توقيع شهادات تسليم في املوضوع ،حتى يتسنى ،بالتالي ،التتبع الدقيق ألماكن تواجد هذه املنقوالت
وتخصيصها.
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4 .4تدبير أسطول اآلليات
يعتري تدبير وتتبع استهالك احملروقات وإصالح اآلليات بعض النقائص ،حيث يتبني من خالل مقاربة البيانات املتعلقة
باآلليات املوجودة في ملكية اجمللس اإلقليمي بالنفقات اخملصصة لتسيير األسطول املذكور عدم وجود تناسب بني حجم
األسطول اإلقليمي ( 10آليات) مع املبالغ اخملصصة لتدبيره من محروقات ( 1.428.200,00درهم برسم سنة  )2010وصيانة
( 49.938,003درهم برسم سنة  .)2010وقد تعذر حتليل هذا االختالل.
كما سجل تقصير على مستوى القيام مبراقبة وتتبع إصالح اآلليات لدى اخلواص ،حيث يتولى امليكانيكي مبفرده تشخيص
العطب وحتديد قطع الغيار الضرورية ،دون أن يقوم املشرف على املرأب اإلقليمي مبراقبة هذه العملية والتأكد من صحة
العمل املنجز ودقته و مالءمته ،من خالل مسك جذاذات لتتبع إصالح كل آلية على حدة تتضمن نوعية اآللية ونوعية
العطب وتاريخ اإلصالح وقطع الغيار املستعملة .كما ال يتم دائما حتديد نوعية ورقم تسجيل اآللية موضوع اإلصالح.

5 .5اإلعانات املقدمة لفائدة اجلمعيات
ارتفعت القيمة اإلجمالية لإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف اجمللس اإلقليمي ابتداء من سنة 314.000,00( 2009
درهم) لتصل في سنة  2010إلى حدود  1.412.000,00درهم ،وقد سجلت بشأنها مجموعة من املالحظات ميكن تلخيصها
في ما يلي:
عدم اعتماد وحتديد معايير دقيقة وموضوعية من طرف اجمللس اإلقليمي ملنح الدعم للجمعيات ،من
قبيل األعمال واألنشطة التي تقوم بها كل جمعية ومدى جديتها وكذا التزامها باحترام القوانني املنظمة
لالستفادة من الدعم.
منح دعم جلمعية «مهرجانات صفرو» في غياب الضوابط القانونية ،والتي ميكن تلخيصها في ما يلي:
•عدم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية «مهرجانات صفرو» املستفيدة سنة  2010من دعم مببلغ 1.000.000,00
درهم ،وهو ما يخالف مقتضيات دورية الوزير األول رقم  2003/07بتاريخ  27يونيو  ،2003والتي تنص على
ضرورة وضع املساهمات العمومية لفائدة اجلمعيات التي تساوي أو تفوق  50ألف درهم في إطار شراكة؛
•عدم اإلدالء بامليزانية السنوية للجمعية املذكورة قبل استفادتها من الدعم ،حيث لم يلزم اجمللس اإلقليمي
لصفرو اجلمعية املستفيدة باإلدالء بامليزانية السنوية وهو ما يخالف مقتضيات املادتني األولى والثانية من
قرار وزير االقتصاد واملالية املؤرخ في  31يناير  1959والتي تنص على أن اجلمعيات التي تتلقى سنويا إعانات
عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاحت يناير إلى  31دجنبر ،تظهر بوضوح جميع املصاريف املزمع
أداؤها واملداخيل املتوقع حتصيلها.
•عدم إلزام اجلمعية باإلدالء باحلسابات واحملاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم ،إذ لم يتم إجبار اجلمعية
باإلدالء بالدفاتر احملاسبية ،املنصوص عليها في قرار وزير املالية املذكور أعاله ،كما ينص على ذلك الفصل
 32املكرر مرتني من الظهير الشريف رقم  1-58-376والذي يتعني مبوجبه على اجلمعيات التي تتلقى دوريا
إعانات يتجاوز مبلغها  10.000,00درهم ،من إحدى اجلماعات احمللية ،أن تقدم حساباتها للهيئات التي متنحها
اإلعانات املذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون املتعلق مبدونة احملاكم املالية.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة تدبير االعتمادات املرصودة لفائدة اجمللس اإلقليمي في استقاللية تامة عن االعتمادات املرصودة في
امليزانية العامة لفائدة عمالة صفرو؛
— —وضع املوظفني واملستخدمني املنتسبني إلى امليزانية اإلقليمية رهن إشارة املصالح اخلاصة باجمللس اإلقليمي،
بشكل حصري ،وفي حدود اختصاصاته ،وذلك بشكل مستقل عن املصالح التابعة لإلدارة الترابية؛
— —احلرص على احترام قواعد تدبير املنقوالت وتخصيصها ،وذلك بإجناز شهادات تسليم املنقوالت املعنية
بالتخصيص تبني بشكل دقيق أماكن تواجدها؛
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— —مسك محاسبة دقيقة بخصوص تدبير وتتبع استهالك احملروقات وإصالح وصيانة اآلليات وضمان املراقبة
الالزمة في هذا الشأن؛
— —التقيد بالضوابط القانونية في منح اإلعانات لفائدة اجلمعيات ،وكذا اعتماد معايير دقيقة كفيلة بتمكني
اجلمعيات من االستفادة من الدعم بشكل موضوعي.
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IIIIجواب عامل إقليم صفرو
(نص مقتضب)
()...

1 .1دمج تدبير االعتمادات املرصودة لفائدة اجمللس اإلقليمي مع تلك املرصودة بامليزانية العامة
جتدر اإلشارة في هذا الباب إلى أنه منذ إحداث هذا اإلقليم مبقتضى املرسوم رقم  90.291بتاريخ  01يناير  1991املغير
واملتمم للظهير الشريف رقم  351-59-1بتاريخ  02دجنبر  ،1959عرف التنظيم اإلداري لهذه العمالة نوعا من التداخل
بني اختصاصات اجمللس اإلقليمي كهيأة منتخبة ،وتلك املتعلقة باإلدارة الترابية ،حيث أنه منذ التاريخ السالف الذكر ال
يتوفر اجمللس اإلقليمي لصفرو على هيكل تنظيمي يوزع املهام ويحدد املسؤوليات ،الشيء الذي حذا باجملالس اإلقليمية
التي توالت طوال هذه السنني على هذا اإلقليم إلى االعتماد على األطر واملوظفني التابعني لإلدارة الترابية ،في تنفيذ
العديد من املهام اخلاصة باجمللس اإلقليمي كجماعة محلية.
وعليه ،فإنه يتم التفكير حاليا بشكل جدي في تفعيل مقتضيات الفصل  54من القانون  79.00كما مت تعديله وتتميمه
مبوجب القانون رقم  17.08املتعلق بامليثاق اجلماعي ،خصوصا إذا علمنا أننا مقبلون على الدخول في غمار حياة سياسية
جديدة سيصبح مبقتضاها لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم سلطة تنفيذ قراراتها واألمر بصرف نفقاتها.
وبخصوص املالحظة املتعلقة بصرف االعتمادات دون متييز واضح ودقيق بني الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص
اجمللس اإلقليمي ،وبني مجاالت تدخل اإلدارة الترابية كسلطة عدم التمركز ،فإنه كما سبقت اإلشارة ،نظرا لكون اجمللس
اإلقليمي ال يتوفر على أجهزة وأطر كافية متكنه من القيام مبهامه بصفة مستقلة ،فإنه يتم اللجوء إلى األطر واملوظفني
التابعني لإلدارة الترابية من أجل دعمه ومساعدته في تدبير شؤون اجمللس وكذا تنفيذ قراراته .وقد أدت هذه الوضعية التي
استمرت سنني طويلة إلى خلق نوع من اخللط بني ميزانية اجمللس اإلقليمي وامليزانية العامة الشيء الذي سيتم تفاديه
مستقبال بعد خروج القوانني املتعلقة باجلهوية املوسعة إلى حيز التنفيذ.

2 .2توزيع موظفي ومستخدمي اجمللس اإلقليمي على مختلف مصالح اإلدارة الترابية دون مراعاة
االنتساب املالي
كما ورد في تقريركم فإن  68,93باملائة من إجمالي مصاريف التسيير برسم سنة  2010خصص ملوظفي اجمللس اإلقليمي
ومثالئهم ،ومبا أن هذا األخير ال يتوفر على بناية حتتضن مقر اجمللس وبالتالي عدم توفره على هيكلة إدارية متكنه من القيام
باملهام املنوطة به ،فإنه أصبح لزاما تشغيل املوظفني التابعني للمجلس اإلقليمي باإلدارة الترابية من أجل سد اخلصاص
احلاد الذي تعاني منه في املوارد البشرية.
وفي املقابل فإن هذه الوضعية تفرض على اجمللس اإلقليمي اللجوء إلى رؤساء األقسام واملصالح ومختلف األطر التابعني
لإلدارة الترابية لالستعانة بخدماتهم في أداء مهامه.

3 .3التخصيص غير القانوني جملموعة من منقوالت اجمللس اإلقليمي لفائدة مصالح اإلدارة الترابية
بخصوص هذه املالحظة فإنه بحكم التداخل الناجت عن عدم توفر اجمللس اإلقليمي على هيكلة إدارية متكنه من القيام
مبهامه ،ونظرا لضعف اإلمكانيات املتوفرة لدى مصالح اإلدارة الترابية فإنه يتم اللجوء جملموعة من املنقوالت اخلاصة
باجمللس اإلقليمي من أجل سد اخلصاص احلاصل في هذا اجملال.

4 .4تدبير أسطول اآلليات
وبالنسبة لعدم وجود تناسب بني حجم األسطول اإلقليمي مع املبالغ اخملصصة لتدبيره من محروقات وصيانة ،فإنه
جتدر اإلشارة أنه بحكم تعدد اختصاصات اجمللس اإلقليمي وكثرة مجاالت تدخله وضآلة اإلمكانيات املتوفرة لديه ،وصغر
حجم أسطوله ،فإنه يتم اللجوء إلى آليات اإلدارة الترابية .وعليه فإن حجم احملروقات املستهلكة يبني أنها ال تالئم حجم
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األسطول املعتمد ،بينما حقيقة األمر أنه مت دمج أسطول اجمللس اإلقليمي وأسطول اإلدارة الترابية لتعويض اخلصاص
احلاد في مجال اآلليات الذي يعاني منه اجمللس اإلقليمي ،وهذا شيء ال ميكن بدونه لهذا األخير القيام باملهام املنوطة به
خصوصا فيما يتعلق بتتبع أشغال مختلف املشاريع املبرمجة من طرفه وما يقتضيه ذلك من تنقالت يومية للعديد من
املوظفني.
أما فيما يتعلق بتشخيص أعطاب اآلليات فإنه يتم بتنسيق بني امليكانيكي وتقني متخصص يعمل باملرأب اإلقليمي،
وبحكم موقعه املسؤول فإنه يسهر شخصيا على حتديد نوعية األعطاب ومراقبة عملية اإلصالح والتأكد من صحة
العمل املنجز ودقته ومالءمته ،إال أنه متت إثارة انتباهه لضرورة مسك جدادات لتتبع إصالح كل آلية على حدة تتضمن
نوعية اآللية ونوع العطب وتاريخ اإلصالح إلى غير ذلك من اإلجراءات املواكبة لهذه العملية.

5 .5اإلعانات املقدمة لفائدة اجلمعيات
فيما يتعلق بهذا الباب ،كانت مصالح هذه العمالة تعمل على دعم مجموعة من اجلمعيات أخذا بعني االعتبار طبيعة
أنشطتها وفعاليتها في جميع امليادين ،إال أنه نظرا لتزايد طلبات الدعم الواردة ،مت اقتراح الزيادة في االعتمادات املفتوحة
في هذا الباب خالل السنة املالية .2009
وبالنسبة للمالحظة املتعلقة بعدم تدارس اجمللس اإلقليمي لإلعانات املقدمة لفائدة اجلمعيات فإنه يجب أن نشير إلى أن
اجمللس عمل على إدراج نقطة ضمن جدول أعماله خالل الدورة العادية لشهر ماي  ،2012تتعلق مبناقشة وحتديد املعايير
املتعلقة بتقدمي الدعم لفائدة اجلمعيات ،حيث مت االتفاق خالل هذه الدورة على مجموعة من املعايير الواجب توفرها في
اجلمعية الطالبة للدعم .واجلدير بالذكر أن كل املعايير املتفق عليها تستجيب للقوانني اجلاري بها العمل في هذا اجملال.
أما بخصوص الدعم املقدم جلمعية مهرجانات صفرو الذي يقدر مبليون درهم فإنه دعم مقدم من طرف وزارة الداخلية
بترخيص خصوصي من أجل دعم مهرجان حب امللوك ،وليس مساهمة من اجمللس اإلقليمي في هذا املهرجان.
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تدبير األمالك العقارية اخلاصة ببعض اجلماعات التابعة إلقليم
الرشيدية
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بفاس في إطار ممارسة اختصاصاته املتعلقة مبراقبة التسيير طبقا ملقتضيات املادة 147
من القانون رقم  62.99املتعلق مبدونة احملاكم املالية ،مبراقبة موضوعاتية لتقييم تدبير األمالك العقارية اخلاصة املتعلقة
بتسع جماعات ترابية تابعة إلقليم الرشيدية ،واملتمثلة في اجلماعات احلضرية الرشيدية وأرفود وكلميمة واجلماعات
القروية اخلنك وشرفاء مدغرة وأوفوس والرتب وفركلة العليا وفركلة السفلى.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير األمالك اجلماعية باجلماعات التابعة إلقليم الرشيدية عن تسجيل مجموعة من املالحظات وإصدار
توصيات بشأنها ،ميكن إدراج أهمها في ما يلي:

أوال .التدبير اإلداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
1 .1البنية املكلفة بتدبير األمالك العقارية اخلاصة
لم تقم اجلماعات ،املعنية باملراقبة ،بإحداث بنية تعنى بتدبير أمالكها العقارية اخلاصة ،بل اكتفت في أغلب احلاالت
بإسناد هذه املهمة إلى موظف باملوازاة مع تكليفه مبهام إدارية أخرى .كما ال تتوفر هاته اجلماعات على النصوص القانونية
واملطبوعات ذات الصلة ،والكفيلة بتسهيل مباشرة العمل واإلحاطة باملستجدات الواردة في هذا امليدان ،كما أنه ،و في
إطار التكوين املستمر ،لم يتم تنظيم سوى دورة تكوينية فريدة من قبل اجلماعتني احلضريتني الرشيدية وأرفود مؤطرة
من قبل معهد خاص متحورت حول موضوع تدبير األمالك اجلماعية.
وقد جنم عن تقصير اجلماعات في توفير وسائل العمل البشرية واملادية الضرورية لتدبير أمالكها اخلاصة االختالالت
التالية:
— —غياب دراسة امللفات واملشاريع اخلاصة بالعمليات العقارية واملتعلقة بامللك اخلاص وإعداد تقارير بشأنها ؛
— —عدم القيام مبتابعة مستمرة لواقع تدبير واستغالل األمالك اجلماعية ،مع اقتراح لسبل تدعيمها وتطويرها ،وكذا
تصحيح األوضاع القانونية واملالية واالقتصادية غير املالئمة كتفويت حق االستغالل لألغيار وتغيير النشاط
التجاري .... ،؛
— —عدم إعداد تقارير دورية عن حالة تدبير واستغالل األمالك العقارية اخلاصة تتضمن أوجه اخللل وإجراءات التقومي ؛
— —ضعف التنسيق مع املصلحة التقنية (املكلفة بالصيانة) ومصلحة الشؤون القانونية (تتبع النزاعات والدعاوى)
وقسم تنمية املوارد املالية (حتصيل عائدات األمالك) وكذا املصالح اخلارجية على املستوى اإلقليمي واملركزي ذات
الصلة باملوضوع (تثمني امللك اخلاص).

2 .2التدبير اإلداري لألمالك العقارية اخلاصة
أسفرت مراقبة التدبير اإلداري لألمالك العقارية اخلاصة املتعلقة باجلماعات موضوع املراقبة عن مجموعة من املالحظات
ميكن إجمالها في ما يلي:
غياب إحصاء دقيق وتتبع دوري لألمالك اجلماعية،إذ ال تقوم اجلماعات ،املعنية باملراقبة ،بضبط أمالكها
العقارية اخلاصة كما تنص على ذلك الدوريات التي حتث على جرد وإحصاء العقارات عن طريق املعاينة
امليدانية ،مع ضرورة تكوين ملف قانوني وتقني لكل عقار حتفظ به جميع الوثائق األساسية املتعلقة به
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(سندات امللكية ،عقود الكراء ،)..... ،وكذا جميع التصرفات القانونية التي ترد عليه سواء بالنسبة لألمالك
التي حازتها اجلماعة إثر التقسيم اإلداري ،أو تلك التي حازتها بعد إنشائها.
تدوين شكلي لألمالك العقارية اجلماعية اخلاصة ،حيث يتعني على اجلماعات ،املعنية باملراقبة ،قصد
ضبط أمالكها ،ليس فقط القيام بإحصائها ،بل العمل على تدوينها بسجالت ،تكون مبثابة مرجع متكامل
وموضوعي لكل املعلومات التقنية والقانونية للعقارات اململوكة للجماعات كما تنص على ذلك مقتضيات
الفصل األول من القرار الوزيري املؤرخ في  31دجنبر  1921و املتعلقة بكيفية تدبير األمالك اخلاصة بالبلديات،
حيث لوحظ في هذا الصدد أن عددا كبيرا من العقارات املقيدة في سجل احملتويات غير تامة العناصر ،كما أن
سجل األمالك يفتقد للشمولية ويعتريه نقص في البيانات الضرورية.
ضعف التمييز بني امللك العمومي وامللك اخلاص ،إذ أن اكتساب امللك اجلماعي للصفة العمومية يقتضي
تطبيق اجلماعات ملسطرة التخصيص الشكلي كما ينص على ذلك الفصل الرابع من الظهير الشريف املؤرخ
في  19أكتوبر 1921والفصل الرابع من الظهير الشريف املؤرخ في  28يونيو  ،1954حيث يتم تقييد امللك في
عداد األمالك العمومية مبقتضى مرسوم (قرار وزيري يصدر بعد استشارة مدير الداخلية ورؤساء اإلدارة الذين
يهمهم األمر ،وبعد اقتراح اجلماعة اإلدارية) .غير أن اجمللس اجلهوي للحسابات سجل غياب تفعيل جميع
اجلماعات ،املعنية باملراقبة ،لهاته املسطرة ،حيث تبقى األمالك العقارية العامة موضوع تخصيص ضمني
والذي يحصل فقط مبقتضى أعمال إدارية ،مما يجعل التصنيفات املعتمدة في سجل احملتويات غير دقيقة
وتفتقد إلى اإلثباتات القانونية لوصفها أمالكا عامة ،وبالتالي متييز األمالك اخلاصة عنها .وقد نتج عن هذا
الوضع كون السجالت املعتمدة ال تعدو أن تكون مجرد وثائق شكلية بالنظر إلى غموض وتناقض املعايير
املعتمدة في تصنيف األمالك اجلماعية ،وعدم شمولية السجالت وعدم دقة بياناتها ،مبا في ذلك عدم تضمني
البيانات املالية الواردة في القرار اجلبائي ،وكذا غياب امللفات القانونية والتقنية للعقارات املدونة بالسجل.
عدم ضبط استغالل امللك اجلماعي اخلاص ،والذي يرجع باألساس إلى األسباب التالية :
— —غياب سندات امللكية وعدم العمل على تسوية الوضعية القانونية جلل العقارات عبر تصفية األراضي احملتضنة
لها واملبادرة إلى حتفيظها طبقا ملقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم /57م.م.ج.م .بتاريخ  21أبريل 1998
املتعلقة بتحفيظ املمتلكات العقارية للجماعات احمللية وهيئاتها؛
— —غياب أغلب عقود الكراء ،أو في حالة وجودها تكون قدمية وغير محينة ،حيث أصبحت احملالت مستغلة من لدن
أشخاص آخرين ،أو مكترين من الباطن ،أو ورثة املكترين األصليني ،مما يصعب معه متابعة املكترين األصليني قضائيا،
خاصة وأن السومة الكرائية ضعيفة وال تتناسب مع املصاريف الالزمة للمتابعة .كما أن عددا من احملالت توقف
مكتروها عن استغاللها دون أن تعمل اجلماعات ،موضوع املراقبة ،على اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلعادة استغاللها.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احلرص على التدبير اإلداري اجليد لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
وفق مقاربة تنموية ،و ذلك عبر :
— —إحداث بنية مكلفة بتدبير األمالك العقارية اخلاصة مع احلرص على توفير وسائل العمل البشرية واملادية
الضرورية الشتغالها ،مبا في ذلك اعتماد دليل للمساطر بالنسبة للجماعات احلضرية يحدد االختصاصات
واملهام املوكلة إلى مختلف املصالح اجلماعية؛
— —إعمال إحصاء دقيق ودوري لألمالك اجلماعية ،مع احلرص على تدوينها بسجل احملتويات بحيث يكون مبثابة
مرجع متكامل و موضوعي لكل املعلومات التقنية والقانونية للعقارات اململوكة للجماعات؛
— —حتري الدقة والتقيد باإلثباتات القانونية بخصوص املعايير املعتمدة لتصنيف األمالك العامة اخلاصة ؛
— —ضبط استغالل امللك اجلماعي اخلاص بالعمل على توفير سندات امللكية وتسوية الوضعية القانونية للمباني
عبر تصفية األراضي احملتضنة لها واملبادرة إلى حتفيظها.
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ثانيا .تقييم استغالل األمالك العقارية اخلاصة
1 .1االقتناءات
قامت اجلماعات الترابية موضوع املراقبة منذ منتصف الثمانينات مبباشرة عمليات اقتناء قطع أرضية من اجلماعات
الساللية مجانا أو بعوض ،قصد إحداث مناطق صناعية وسياحية وكذا إجناز جتزئات سكنية؛ وقد الحظ اجمللس اجلهوي
للحسابات ،بهذا اخلصوص ،أن إجناز عمليات االقتناء تطلب مددا طويلة جتاوزت في بعض األحيان عشر سنوات .ويعزى
هذا أساسا إلى تعقد املساطر القانونية في هذا اجملال ،باإلضافة إلى عدم ضبط اجلماعات املعنية للملفات القانونية
لعمليات االقتناء ،مما تعذر معه استكمال العناصر القانونية للعملية في مدة معقولة.

2 .2التفويتات
تعتبر الرشيدية اجلماعة احلضرية الوحيدة التي قامت بتفويتات منذ منتصف التسعينات ،بناء على دفتر حتمالت معد
من قبل سلطة الوصاية ،وعلى أساس ثمن فردي محدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم ،وقد مت بهذا اخلصوص تسجيل
املالحظات التالية :
تأخر اجلماعة في تسوية تفويتات البقع األرضية املتعلقة بتشييد املساكن ،حيث مت توزيع البقع املكونة
لها منذ سنة  ،1981ومتلك اجلماعة جزء منها بناء على عقد لفيف بينما قامت باقتناء اجلزء الباقي من أراضي
اجلموع مبوجب عقد البيع املؤرخ في  26يونيو  1996وقرار وزير الداخلية بتاريخ  26نونبر ،1996غير أن هذه
العملية ال زالت منذ ذلك احلني في طور التسوية؛
تفويت بقع أرضية لتسوية وضعية مشاريع استثمارية مت إجنازها قبل إمتام مسطرة تفويت البقع األرضية
احملتضنة لها ،حيث بادر املستفيدون من عملية تشجيع االستثمار إلى إجناز املشاريع ،بينما تكلفت اجلماعة
الحقا بتسوية وضعية البقع األرضية اخملصصة لها؛
عدم استرداد القطع األرضية من املستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم ،حيث لم ينكب اجمللس اجلماعي
على إحصاء املستفيدين من البقع األرضية اخملصصة لالستثمار الذين لم ينجزوا املشاريع اخملولة لهم حق
االستفادة منها ،حيث صادق خالل دورته العادية لشهر فبراير  2011على مقرر يقضي بسحب حق االستفادة
من املستثمرين الذين تبني أنهم لم ينجزوا مشاريعهم ،لكن من دون أن يتم تفعيله؛
إغفال اجمللس اجلماعي استرداد قطعة أرضية مت تفويتها إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث
قامت اجلماعة سنة  2002بتفويت ثالث بقع أرضية تابعة للملك البلدي اخلاص إلى نظارة األوقاف قصد
تشييد مقر اجمللس العلمي ومركب جتاري وسكني وحمام وفرن ،وذلك من دون أن يتم حتديد ثمن التفويت ،مما
حدا بالطرف املستفيد الحقا إلى رفض الثمن الذي حددته جلنة التقييم ،ومن دون أن تقوم اجلماعة باتخاذ
اإلجراءات الضرورية إلجبار املقتني على تسديد ثمن البقع األرضية التي مت استغاللها ،أو العمل على استرداد
البقعة األرضية التي ظلت شاغرة.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —ضرورة إمتام عمليات اقتناء القطع األرضية وذلك بضبط ملفاتها القانونية ،والعمل على استكمال إجراءات
التحفيظ املتعلقة بها ؛
— —تدارك االختالالت املسجلة بخصوص عمليات التفويتات بالنسبة للجماعة احلضرية الرشيدية ،عبر تسوية
الوضعية القانونية للبقع األرضية املفوتة قصد تشييد املساكن أو تلك اخملصصة لنشاط استثماري ،مع
احلرص على استرداد القطع األرضية من املستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
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3 .3عمليات الكراء
بهذا اخلصوص يتوجب التمييز بني صنفني من احملالت:
احملالت املكراة قدميا :سواء التجارية منها أو املعدة للسكنى ،فإن جلها مت كرائه من دون إبرام عقود وبسومة
كرائية زهيدة تكاد تكون مجانية ،وال تتناسب مع القيمة االقتصادية للملك اخلاص اجلماعي ،األمر الذي يفوت
على امليزانيات اجلماعية مبالغ مالية كبيرة ،بحيث أن متوسط ثمن الكراء الشهري خملتلف مكونات هذه
األمالك يبقى ضعيفا للغاية إذ يتراوح بني  45,00درهم و  310,00درهم .إن ضعف الوجيبات الكرائية سواء
بالنسبة للبنايات السكنية أو تلك التجارية ،وبالتالي تدني مردوديتها السنوية ،إذا كان يجد تفسيره في قدم
العقود ،فإن سببه الرئيسي يعود إلى أن اجلماعات املعنية باملراقبة لم تعمل على تصحيح األوضاع القانونية
لعمليات كراء البنايات واحملالت ،مع اعتماد مسطرة املراجعة اإلدارية أو القضائية للسومة الكرائية (القانون
رقم  6.79الصادر في  25دجنبر  1980املنظم للعالقات التعاقدية بني املكري واملكتري).
وقد نتج عن هذه الوضعية غياب ضبط كل اجلماعات املعنية باملراقبة للمستغلني احلاليني للمحالت التجارية ،وبالتالي
تعذر عليها تطبيق مقتضيات دورية وزارة الداخلية عدد  74بتاريخ  25يوليوز  2006مبا في ذلك تسوية وضعية األمالك
اخلاصة املكراة عبر إعداد دفاتر التحمالت ،مع حتديد وضعية مكتري احملالت التجارية وخصوصا تسوية وضعية ورثة
املكترين األصليني أو األغيار الذين مت التنازل لفائدتهم من دون احلصول على إذن اجلماعة املعنية.
احملالت املكراة حديثا واملتأتية من مشاريع اقتصادية جماعية :قامت بعض اجلماعات املعنية باملراقبة خالل
فترة التسعينات بإحداث مشاريع اقتصادية بعد حصولها على قرض من صندوق التجهيز اجلماعي ،وذلك
تطبيقا للدورية الوزارية عدد  6397بتاريخ  1992/12/11املتعلقة بإعادة تنظيم هذه املؤسسة املالية والرامية
إلى منح قروض للجماعات قصد إنشاء مشاريع اقتصادية من شأنها حتقيق املردودية .وفي هذا اإلطار قامت
كل من اجلماعتني احلضريتني الرشيدية وأرفود واجلماعات القروية الرتب وفركلة العليا وفركلة السفلى بإجناز
مشاريع تتمثل ،على التوالي ،في مركب جتاري ومجمع جتاري وسوق أسبوعي ومرافقه و سوق مغطاة ومقهى
ومركب جتاري.
وقد اعترى استغالل هذه املشاريع االقتصادية ،املصنفة ضمن األمالك اجلماعية اخلاصة ،العديد من املشاكل ،ولم حتقق
املردودية املتوخاة منها ،بل أضحت بالنسبة جلل اجلماعات الترابية ،املعنية ،تشكل عبء ماليا إضافيا من قبيل توفير
االعتمادات الضرورية لصيانتها .و في ما يلي عرض للمشاريع االقتصادية املذكورة واملشاكل التي تعتري استغاللها:
•اجلماعة احلضرية الرشيدية
قامت اجلماعة احلضرية الرشيدية ببناء املركب التجاري «موالي علي الشريف» الذي يحتوي على  49دكانا وساحة جتارية
بالطابق األول متتد على مساحة  2119,56م ، ²وقد اعترت عملية استغالل املركب التجاري االختالالت التالية :
— —الدكاكني اخملصصة لذوي احلقوق  :على الرغم من أن جلنة اخلبرة حددت السومة الكرائية بتاريخ  24يناير  2001في
أدنى مستوياتها ( 600,00درهم) إال أن ثمانية متعهدين رفضوا السومة ولم يباشروا استغالل احملالت وبالتالي عدم
أداء الوجيبات الكرائية ،كما رفعوا دعوى قضائية ضد اجلماعة ،حيث مت إصدار قرار من محكمة االستئناف اإلدارية
ضد اجلماعة يقضي بتعويضهم ماديا ،وقام اجمللس اجلماعي بتخصيص اعتمادات مالية في هذا الصدد خالل الدورة
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  13يناير .2012
— —الدكاكني املكراة عبر طلب العروض :لم تتمكن اجلماعة من كراء احملالت بسومة كرائية تتناسب مع العناصر التي
حتدد قيمتها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل  6من القانون رقم  ،6.79حيث لم تتجاوز في أغلبها مبلغ
 1.500درهم .كما أن اجلماعة اضطرت للجوء إلى صفقة تفاوضية لكراء احملل رقم « »24بسومة كرائية حددت في
 602,00درهم .إضافة إلى أن عقد الكراء تضمن أداء مبلغ جزافي عن كل محل مكترى ،مقابل تخويل املكترين حق
متلك األصل التجاري ،مع إمكانية تفويته بعد مضي ثالث سنوات على إبرام عقد الكراء.
— —الساحة التجارية بالطابق األول :إن بناء املركب التجاري ،وعلى غير العادة ،ترك الطابق األول عبارة عن ساحة
مترامية من دون تقسيم ،على أن تخصص وفق دفتر التحمالت ملمارسة التجارة العصرية على شاكلة املساحات
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التجارية الكبرى .غير أن متوقع الساحة في الطابق األول وعدم تناسب تصميمها مع النشاط التجاري املزمع
تخصيصها له ،حال دون إمكانية كرائها ،مما اضطرت معه اجلماعة مرة أخرى للجوء إلى صفقة تفاوضية لكرائها
أسفرت عن سومة كرائية شهرية حددت في  12.600,00درهم مع أداء مبلغ جزافي حدد في  200.000,00درهم.
إزاء تعذر استغالل الساحة التجارية على حالتها ،قام املستغل بكراء من الباطن بعد احلصول على إذن كتابي من
رئيس اجلماعة حتت رقم  08/1290بتاريخ 13أكتوبر  2008تطبيقا ملقتضيات الفصل  22من ظهير  24ماي ،1955
حيث عمد إلى تقسيم الساحة إلى عدة محالت جتارية بناء على رخصة مسلمة من رئيس اجلماعة احلضرية
الرشيدية رقم  8بتاريخ  2009/01/07و وفق تصميم مسلم من القسم التقني للجماعة.
في حني لم تقم اجلماعة ،مبجلسيها احلالي والسابق ،مبطالبة املستغل بالرفع من السومة الكرائية بالنظر إلى الكراء
من الباطن تطبيقا لنفس مقتضيات الفصل  22من ظهير  24ماي  ،1955كما أقدمت اجلماعة على رفع دعوى قضائية
أمام احملكمة التجارية مبكناس ابتداء من تاريخ 13مارس  2012إلفراغ الساحة التجارية معللة ذلك بعدم قانونية إقدام
املستغل على الكراء من الباطن ،كما أنها لم تقم بإصدار األوامر باملداخيل املتعلقة بكراء الساحة التجارية ابتداء من
متم سنة  ،2009مما جعل القابض اجلماعي يدرجها في خانة املداخيل غير املصنفة ،وقد بلغ مجموعها 327.600,00
درهم إلى غاية  31دجنبر.2011
•اجلماعة احلضرية أرفود
قامت اجلماعة احلضرية أرفود ببناء مركب جتاري يتكون من طابق أرضي يحتوي على  28دكانا ومن طابق أول يضم 26
دكانا ،ومن قبو يحتضن  16دكانا مبساحات متفاوتة (ما بني  10م ²و  54م .)²وقد عرف استغالل املركب التجاري مجموعة
من االختالالت ميكن إدراجها كالتالي :
— —تعذر كراء دكاكني املركب التجاري في مدة وجيزة :لم تتمكن اجلماعة احلضرية أرفود من كراء جميع الدكاكني بعد
االنتهاء من أشغال تشييد املركب التجاري ،حيث استغرقت عملية الكراء املدة الفاصلة ما بني بداية سنة 1997
إلى حدود سنة 2010؛
— —كراء دكاكني املركب التجاري بسومة كرائية زهيدة ال تناسب القيمة التجارية للعني املكراة :قامت اجلماعة بكراء
دكاكني املركب التجاري استنادا إلى طلبات عروض ( 4/2009و 6/2010و ،)11/2010وقد لوحظ أنه مت االعتماد على دفتر
حتمالت مصادق عليه بتاريخ  2يونيو  ،2004والذي يحيل بدوره على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم بتاريخ
 28أبريل  2004والتي حددت السومة الكرائية آنذاك ،في ظل إكراهات ظرفية كما جاء في محضر اللجنة التي
اعتبرت أن حتديد أثمنة الكراء كان موضوعيا و يراعي «الظرفية احلالية للمنطقة والسكان التي ترجع باألساس
إلى اجلفاف وضعف القدرة الشرائية للمستهلكني وكذا الركود السياحي الذي يعرف تراجعا » .مما أفضى إلى كراء
احملالت بسومة كرائية ال تتناسب مع العناصر التي حتدد قيمتها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل  6من
القانون رقم  ،6.79حيث بلغ متوسط السومة الكرائية بالنسبة للدكاكني املتواجدة بالطابق األرضي مبلغ 470,00
درهم وبالنسبة للطابق األول مبلغ  300,00درهم وبالنسبة للقبو مبلغ  250,00درهم؛ علما أن اللجنة اإلدارية
للتقومي كانت قد حددت في سنة  2004ثمن انطالق الكراء بالنسبة للطابق األول في مبلغ  250,00درهم وبالنسبة
للطابق األرضي في مبلغ  500,00درهم وبالنسبة للقبو في مبلغ  500,00درهم .
— —عالوة على ذلك ،تضمنت عقود كراء الدكاكني اخلارجية وتلك املتواجدة على الواجهة أداء مبلغ جزافي حدد في
 35.000,00درهم عن كل محل مكترى ،مقابل تخويل املكترين حق متلك األصل التجاري ،مع إمكانية تفويته بعد
مضي مدة سنتني من تاريخ إبرام عقد الكراء؛
— —قيام مكتري الدكاكني املتواجدة بالقبو بالكراء من الباطن من دون اتخاذ السلطة اجلماعية لإلجراءات الزجرية
الضرورية :تغاضت السلطة اجلماعية عن اتخاذ اإلجراءات الزجرية إزاء قيام مكتري احملالت التجارية املتواجدة بالقبو
بكراء بعض الدكاكني من الباطن ،كما أن هذه العملية امتدت كذلك إلى كراء بعض املمرات املتواجدة بني احملالت
التجارية.
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•اجلماعة القروية الرتب
قامت اجلماعة القروية الرتب ببناء سوق أسبوعي ومحالت جتارية ومقهى ملحق به .في هذا اإلطار ،لم يعرف السوق
األسبوعي أي رواج جتاري منذ تشييده سنة  1998نظرا ملوقعه ،كما أن كراء مرافق السوق األسبوعي لم يفض سوى إلى
سومات كرائية شهرية لم تتجاوز مبلغ  200,00درهم بالنسبة للدكاكني ،و 450,00درهم بخصوص املقهى.
في املقابل ،عمد مكترو احملالت التجارية إلى فسخ عقود الكراء التي تربطهم باجلماعة ،نتيجة انعدام الرواج التجاري
بالسوق األسبوعي ،كما أن اجلماعة لم تستطع إعادة كراء احملالت التجارية الشاغرة وفق قواعد القانون اخلاص املنصوص
عليها في دورية وزارة الداخلية عدد  74بتاريخ  25يوليوز  2006املتعلقة مبسطرة كراء األمالك اخلاصة ،إذ أن مصادقة
سلطة الوصاية على دفتر التحمالت يقتضي التوفر على سند ملكية العقار املراد كراؤه .وقد أفضت هذه الوضعية إلى
تعذر استغالل احملالت التجارية ،كما أن جتهيزاتها أصابها التآكل بفعل غياب أعمال الصيانة.
و قد اتسمت عائدات استغالل السوق األسبوعي بالضعف ،إذ لم تتجاوز طيلة الفترة املمتدة من  2004إلى  2010مبلغ
 8.385,75درهم ،في حني تطلب إجناز هذا املشروع غالفا ماليا حصر في  1.231.531,48درهم ،إضافة إلى حتمل اجلماعة
أعباء تسديد فوائد الدين ملدة  10سنوات .كما ترتب في ذمة مكتري احملالت التجارية مبالغ مهمة لفائدة اخلزينة اجلماعية
ناهزت في مجملها خالل الفترة  2009-2004مبلغ  189.395,75درهم.
•اجلماعة القروية فركلة العليا
قامت اجلماعة بتشييد سوق مغطاة ومقهى مبحاذاة مقرها ،وقد اعترت عملية االستغالل العراقيل التالية :
— —السوق املغطاة :متتد السوق املغطاة على مساحة  900م ²وحتتوي على  27دكانا .عرفت عملية كراء املركب عدة
مراحل اتسمت جميعها بتعذر مباشرة مسطرة الكراء بطريقة فعالة بالنظر إلى وجود عدة إكراهات متثلت في :
— —بالنسبة للفترة املمتدة من  21نونبر  2000إلى غاية فاحت غشت  ،2005ظلت عائدات السوق في مستوى مقبول
(حوالي  40.000,00درهم في السنة) ،بفضل كراء جميع الدكاكني .إال أنه منذ سنة  ،2005ستعرف عائدات السوق
انخفاضا كبيرا بسبب قيام أغلب املكترين بفسخ عقود الكراء التي تربطهم باجلماعة ،على الرغم من تواضع
السومة الكرائية الشهرية والتي ال تتعدى  100,00درهم .و هكذا ،لم يتعد عدد الدكاكني املكراة ثالثة (الدكان 1
و  2و  )6من مجموع  27دكان.
— —بالنسبة للفترة املمتدة من  2005/09/05إلى  ،2010/12/31فقد متت إعادة كراء الدكاكني عن طريق طلب العروض
بتاريخ  25أكتوبر ،2010وبناء على كناش حتمالت مصادق عليه بتاريخ  8يونيو  2006و لم تتمكن اجلماعة من كراء
احملالت التجارية بسومات كرائية مالئمة حيث لم تتعد مبلغ  105,00درهم ،مما يجعلها هزيلة ،ولن متكن اجلماعة
من احلصول على عائدات مالية مهمة.
— —املقهى املتواجد بجوار املقر اإلداري للجماعة :تعذر كراء املقهى بالنظر إلى أنه لم يتقدم سوى مرشح واحد ،مما
حتم كرائها بسومة كرائية لم تتجاوز مبلغ  500درهم شهريا ،والذي لم يصل إلى احلد األدنى الذي حددته جلنة
التقييم املنبثقة عن اجلماعة واحملدد في  700درهم .و يرجع هذا باألساس إلى غياب إجناز اجلماعة لدراسة اجلدوى
بخصوص بناء املقهى والتي شيدت باألساس بهدف الرفع من مداخيلها الذاتية ،كما أن تشييدها بجوار اجلماعة
شكل عائقا أمام توسيع مقر اجلماعة الحقا.
•اجلماعة القروية فركلة السفلى
قامت اجلماعة سنة  2003ببناء مركب جتاري يحتوي على  24دكانا ومقهى ،حيث عمدت إلى كرائها عن طريق السمسرة
العمومية بتاريخ  21ماي  2003طبقا ملقتضيات الفصل  42من املرسوم رقم  2.76.576بتاريخ  30شتنبر  1976املتعلق
بنظام احملاسبة للجماعات احمللية وهيئاتها ،وحسب املسطرة املنصوص عليها في املرسوم رقم  2.76.479بتاريخ 14
أكتوبر  1976املتعلق بصفقات األشغال واملواد واخلدمات لفائدة الدولة ،ووفق كناش حتمالت.
و لم تتمكن اجلماعة من كراء احملالت التجارية واملقهى بسومات كرائية مالئمة والتي لم تتجاوز مبلغ  135,00درهم
بالنسبة للدكاكني و 415,00درهم بالنسبة للمقهى .في املقابل ،عمد مكترو احملالت التجارية إلى فسخ عقود الكراء
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التي تربطهم باجلماعة ،بعدما تعذر عليهم ربط محالتهم بالكهرباء وشبكة املاء الصالح للشرب لعدم تزويد املركب
التجاري بالتجهيزات الضرورية لذلك من طرف اجلماعة .كما أن اجلماعة أجنزت مسطرة كراء احملالت التجارية الشاغرة
من جديد وفق قواعد القانون اخلاص والتي مت التنصيص عليها في دورية وزارة الداخلية عدد  74بتاريخ  25يوليوز 2006
املتعلقة مبسطرة كراء األمالك اخلاصة ،إال أنها لم تتمكن من احلصول على مصادقة سلطة الوصاية على دفتر التحمالت
لعدم توفرها على سند ملكية العقار .وقد أفضت هذه الوضعية إلى عدم استغالل املركب التجاري والذي أصبح في
وضعية جد سيئة وأصيبت كل جتهيزاته بالتآكل بفعل غياب الصيانة.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات السلطات اجلماعية بضرورة إجناز دراسات اجلدوى بالنسبة للمشاريع
االقتصادية املدرة للدخل املزمع إجنازها مستقبال ،مع احلرص على حسن تدبير أمالكها سواء تلك املكراة قدميا
أو تلك التي مت إنشاؤها حديثا ؛ وذلك وفق مقاربة تنموية تستهدف من جهة تصفية الوضعية القانونية لهذه
األمالك ،ومن جهة أخرى تسوية وضعية املكترين واملستغلني مبا يحفظ احلقوق املالية للجماعة عبر اعتماد
سومات كرائية تتماشى مع ثمن السوق.

ثالثا .تدبير العائدات املالية للملك اخلاص اجلماعي
يتسم حتصيل عائدات األمالك اجلماعية ،من جهة بعدم انتظام إصدار األوامر بالتحصيل من قبل اآلمر بالصرف في بداية
كل سنة مالية لتمكني القابض من تبويب املداخيل احملصلة في امليزانية اجلماعية ،ومن جهة أخرى ،بضعف اإلمكانيات
املتاحة لوكيل املداخيل ملباشرة التحصيل ،وخصوصا متأخرات مداخيل األكرية عن السنوات املاضية ،حيث أن نسبة
حتصيل العائدات بالنسبة لتلك املتوقعة تكون دائما ضعيفة.
لذا يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احلرص على االستخالص الدوري لعائدات امللك اجلماعي عبر مد
شساعة املداخيل بوسائل العمل املادية و اللوجستيكية الضرورية ،واحلرص على اإلصدار الدوري لألوامر بالتحصيل.

رابعا .تقييم التدابير املتخذة بخصوص األمالك اجلماعية
أبان تقييم دور اجملالس اجلماعية في تدبير األمالك اجلماعية اخلاصة ،عن غياب مقاربة متكاملة تروم ضبط استغالل الرصيد
العقاري سواء من الناحية اإلدارية أو املالية ،مما جنم عنه ضعف مردودية األمالك العقارية وارتفاع الباقي استخالصه
بخصوصها.
في هذا اإلطار ،سجل اجمللس اجلهوي للحسابات عدم قيام السلطات اجلماعية بتسوية سندات ملكية العقارات عبر
رصد االعتمادات املالية الضرورية لتحفيظها طبقا ملقتضيات دورية وزارة الداخلية رقم  57بتاريخ  21أبريل  ،1998حتى
تتمكن من االستغالل األمثل ألمالكها العقارية اخلاصة وحتصيل عائدات مالية مهمة بكرائها وفق سومات كرائية
مالئمة ،حيث دأبت اجملالس اجلماعية إما على اجتناب التداول بخصوص امللك اجلماعي اخلاص أو تعمل على اتخاذ مقررات
بشأنه من دون أن يتم تطبيقها.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات السلطات اجلماعية بضرورة االنكباب على دراسة السبل الكفيلة بتحسني
التدبير اإلداري واملالي لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة عبر إعطاء األولوية لتسوية وضعيتها القانونية من جهة،
وحسن استغاللها اقتصاديا من جهة أخرى .كما يتوجب احلرص على تطبيق مقررات اجملالس اجلماعية املتخذة في
هذا الصدد.

512

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

IIIIجواب رئيس اجلماعة احلضرية أرفود
(نص اجلواب كما ورد)
— —تقييم استغالل األمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
عمليات الكراء
•احملالت املكراة قدميا
لقد سلكنا مسطرة تأسيس عقود الكراء بخصوص احملالت القدمية التي ال تتوفر على عقود لتجاوز االختالالت املسجلة
املستغل أو السومة الكرائية املعتمدة .وصادقنا منذ  25اكتوبر  2010على دفتر
بهذا اخلصوص إن على مستوى هوية
ِ
للتحمالت يتم مبقتضاه جتديد العقود املذكورة .إال أن سلطة الوصاية رفضت املصادقة على الدفتر املذكور مرتني
متتاليتني “ لكون هذه العملية لم تعتمد املسطرة القانونية التي ميكن على أساسها إجناز عقود جديدة حيث أن اإليجار
يتم عن طريق طلب العروض املفتوح” .ومعنى هذا أنه يجب إفراغ كل املستغلني الذين يستغلون محالتهم منذ عقود
وإجراء طلب عروض مفتوح ،وهو ما يكاد يدخل في باب االستحالة من الناحية العملية .وسنعمل على تسوية هذا امللف
مبا يكفل إعادة االعتبار ملداخيل اجلماعة وحلقوق املستغلني.
•احملالت املكراة حديثا واملتأتية من مشاريع اقتصادية جماعية
— —تعذر كراء دكاكني املركب التجاري في مدة وجيزة
لقد مت كراء  22دكانا بني سنة  1997وسنة  2008مباشرة عن طريق االنتقاء في إطار حملة تشغيل الشباب العاطلني.
في حني مت كراء  54دكانا في ظرف سنة واحدة من اكتوبر  2009إلى أكتوبر  2010وعن طريق طلب العروض املفتوح وفي
صدر هذه الوالية اجلماعية .الشيء الذي يدل بوضوح على اقتحام اجمللس احلالي لعقبة حتفيز االستثمار اخلاص على امللك
اجلماعي.
— —كراء دكاكني املركب التجاري بسومة كرائية زهيدة ال تالئم القيمة التجارية للعني املكراة
إلى حدود سنة  ،2009لم تكن أغلب الدكاكني مستغلة ،لذلك ظلت البناية تتعرض إلى أشكال من النهب والتخريب
واإلتالف الشيء الذي جعل هذا املركب بدون جدوى .بل عبئا على اجلماعة في تعهده باإلصالح .وفي هذا السياق ،وبني
يدي هذا النموذج السيء لالستثمار ،ومنذ تولي اجمللس احلالي شؤون التسيير ،واستحضارا لفلسفة املشرع وللنصوص
القانونية ذات الصلة وخاصة املتعلقة باملالية احمللية .وحفاظا على صيانة امللك اجلماعي وتشجيعا لالستثمار باملدينة مت
التفكير -وبتعاون وتشاور مستمر مع السلطة احمللية  -في حسن تدبير املمتلكات اجلماعية ومن ضمنها املركب سالف
الذكر  .وهكذا مت إعالن طلبات العروض من أجل كراء دكاكني املركب ( القبو والطابق األرضي والطابق األول ) منذ شهر
شتنبر  2009في أربع عمليات طلب عروض مفتوح  2009 /10 /5 :و 2009 /12 /14و 2010 /5 /10و 2010 /10 /21أسفرت على
كراء جميع الدكاكني املتبقية ( 54دكانا) .و كل طلبات العروض اعتمدت على دفتر التحمالت وعلى القرار اجلبائي .وفي
كل عمليات فتح للعروض ،يتم التأكد من سالمة املسطرة املتبعة ،واملتمثلة في مسطرة الصفقات العمومية.
وهكذا يتبني أن السومة الكرائية الزهيدة التي وردت ضمن مالحظاتكم جاءت في إطار الرغبة في إعادة إقالع مشروع
مفلس واالنتقال به إلى مشروع منتج مؤطرين بكناش التحمالت الذي مت التداول فيه من طرف اجمللس اجلماعي ألرفود
خالل الدورة االستثنائية للمجلس املنعقدة بتاريخ  2004 /5 /13وصادق عليه السيد والي اجلهة بتاريخ 3يونيو  ،2004وكذا
بنص القرار اجلبائي  -الذي وقعه السيد رئيس اجمللس السابق بتاريخ  31يناير  2008وصادق عليه السيد وزير املالية بتاريخ
 18ابريل  2008والسيد وزير الداخلية بتاريخ  26ابريل  - 2008بسومة كرائية تتراوح بني  250و  500درهم للدكان الواحد.
إن كراء دكاكني املركب التجاري مت بناء على حتقيق أهداف:صيانة املمتلكات اجلماعية ،تقوية املداخيل اجلماعية،تشجيع
فرص التنمية واالستثمار ،وبناء على االلتزام باملساطر القانونية ،التقيد باملراجع املالية (القرار اجلبائي) ،التقيد باملراجع
اإلدارية ( كناش التحمالت) .وهكذا وفي سنة واحدة حتققت لهذا املرفق االقتصادي واالجتماعي رهاناته وجدواه وأصبحت
مداخيله مقدرة لفائدة ميزانية اجلماعة .هذا وسنعمل على تقوية مداخيل كراء هذا املركب التجاري على هدي مقتضيات
القانون ومراعاة لوظيفته في حتفيز االستثمار.
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— —قيام مكتري الدكاكني املتواجدة بالقبو بالكراء من الباطن من دون إعمال اإلجراءات القانونية
لم يتبني لنا قيام املعني باألمر بالكراء من الباطن وال مبا يخالف دفتر التحمالت أو عقد الكراء ،وإذا حصل ذلك فإن اإلدارة
اجلماعية لن تتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حق املكتري.

 .IIIجواب رئيس اجلماعة احلضرية كلميمة
(نص مقتضب)
()...

أوال .التدبير االداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
1 .1البنية املكلفة بتدبير االمالك العقارية اخلاصة
متت االستجابة ملالحظاتكم فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي املعتمد في اجلماعة حيث مت ارساله قصد املصادقة من
لدن السلطات اخملتصة ،ولكن البأس من اإلشارة إلى أسباب التأخير منها :عدم صدور املرسوم املنصوص عليه في الفصل
 18من الظهير الشريف مبثابـة قانون رقم  298.77.1بتاريخ  13شوال  27(1397شتنبر )1977اخلاص مبوظفي اجلماعات
والدي يحدد مبوجبه تعويضات رؤسـاء االقسام واملصالح ،وهو الشئ الذي يتناقض مع املادة 67و73و74من املرسوم رقم
 441.09.2صــادر في  17من صفر 3( 1431يناير )2010بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها .وهو ما
يجعل من هذا القرار أن يكون مشوبا بالسلبية ميكن الطعن فيه أمام احملاكم االدارية.
— —أما فيما يخص الترسانة القانونية بشأن املمتلكات فاملصلحة تتوفر حاليا على كافــــة القوانني واملطبوعات
ذات الصلة املتعلقة بها  ،كما مت تعيني اطار من درجة متصرف ممتاز دو تكوين قانوني في اجلبايات احمللية حاصل
على االجازة في القانون العام شعبة االدارة الداخلية .على رئاســــة هذه املصلحة ليتولى مسؤولية هذا القسم،
كمــا وضعت رهن اشـــــارة هذه املصلحـــــــة الوسائل املادية للقيام مبهامها على الشكل املطلوب.
— —ان غياب دراسة امللفات واملشاريع املتعلقة بالعماليات العقارية واقتناء قطع أرضية لتكوين رصيد عقــــــاري
لتصحيح االوضاع القانونية واملالية للجماعة يدخل ضمن تخطيط اجمللس احلـــــــــالـي في أفق سنتي2013
 2014/حسب اخملطط اجلماعي للتنميـة املصادق عليه من لدن اجمللس البلدي.
— —أما فيما يخص التقرير السنوي عن حالة تسيير واستغالل االمالك فسيتم اعتماده والعمل به ،مع مالحظة أن
اجلماعة ال تتوفر على بقع أرضية يستغلهــا املستثمرون كعقارات خاصة .
— —أما فيما يتعلق بضعف التنسيق بني مصلحة املصاريف املكلفـة بالصيانـة ومصلحة الشؤون القانونية وقسم
تنمية املوارد املالية فهذا راجع الى ارث اجملالس السابقـــة  ،وحاليا فهذا التنسيق يعرف تقدما ملموســا)...( .
— —أما فيما يتعلق بتحيني سجل املمتلكات فسيتم تدارك املعلومات التقنيـة واملاديـة اخلاصة بكل ملك على حدة
واجناز احصاء دوري ومنتظم لألمالك العقـارية وحتيني املعطيات الواردة في سجل احملتويات بخصوص كل ملك ،مع
العلم أننا بصدد اتخاذ االجراءات القانونية والعقاريـــة بغية التوفر على سجل للممتلكات مستوف للشروط
القـــانونية تهدف الى اقتنـــاء االمالك وحتفيظها وتخصيصها .وفي نفس السياق فقد تداول اجمللس في نقطة
ابرام عقدة مع مكتب للدراسات وماسح طوبوغرافي لتكوين ملف تقني جلميع االمالك التابعة للجماعة.

2 .2التدبير االداري لألمالك العقارية اخلاصة
بالرغم من االرث املتراكم عبر اجملالس املتوالية والذي أسفر على عدم تكوين ملف قانونــــــــي وتقني لكل عقار وتوفر
على سجل للممتلكات غير محني نظرا لعدم توفر اجلماعة على سندات امللكية وعقود الكراء وهذا راجع لعدم قيام
اجملالس املتعاقبـــة بأي اجراء في هذا الشأن،مت خالل هذا االنتداب اتخاذ مقرر من طرف اجمللس ألجل اقتناء العقارات قصد
التوفر على أهلية التصرف القانونية والقيام بإجراء التحفيظ وما يليه من اجراءات كالتخصيص .كما تداول اجمللس في
شأن عقود الكراء املنتهية صالحيتها ،مبقرر يقضي إعطاء الصالحية للرئيس بتجديدها وتقدمي اخملليـن لهذا اإلجراء
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للقضاء وفي هذا الصدد مت احالـــــــــة ملفات املكترين اخمللني بواجباتهم جتاه اجلماعة الى محامي اجلماعة ألجل
الترافع في شأنها.
— —فيما يتعلق بالتدوين الشكلي لألمالك العقارية اجلماعية اخلاصة
سنعمل على إمتام جميع العناصر والبيانات في سجل احملتويات لكل عقار وبالتالي امتام ملفاتها بالصيغة التقنية
والقانونية.
— —فيما يتعلق بضعف التمييز بني امللك العام وامللك اخلاص
فإنه ناجت عن عدم التسويـة القانونية لألمالك اجلماعية كاقتناء ،تفويت سند امللكيــــــة حتفيظ ثم تخصيص ،عبر
اجملالس املتعاقبة ،ونظــــرا لعدم اقتنـــاء العقارات وتخصيصها كملك عـام أو خاص ،باإلضافة إلى ضعف ميزانية
اجلماعــــة التي تعـاني من العجز وتعتمد على امدادات القيمــــــــة املضافـة كسبب وإكراه في توفير االعتماد
القتناء العقارات.
— —فيما يخص عدم ضبط استغالل امللك اجلمـــــــاعي اخلاص
فيرجع إلى غيـاب سندات امللكية وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وعدم حتفيظ اي عقار يعود الى ارث اجملالس
السابقـة والتي لم تقم بأي اجرا ء في هذا الصدد.باإلضافة إلى الديــــــون واألزمات املترتبة عن تسيير اجمللس السابق
بجانب ضعف امليزانية والتــــي تعتمـد على القيمة املضافة وبالتـــــــــالي غياب االعتمادات اخملصصة القتنــاء
وتسوية وضعيتها القانونية .
وبالرغم من هذه اإلكراهات فان اجمللس احلالي خصص اعتمادا في ميزانيـة التجهيز برسم سنة 2011لعملية االقتناء
وربط االتصال باجلهـات اخملتصة (دائرة االمالك اخملزنية بالرشيدية) عن طريق االرساليات والزيارات بغية تسويــــة
الوضعية القانونية للعقارات التابعة لها بتراب اجلماعة.
فيما يخص غياب عقود الكراء فقد متت مكاتبة ومراسلة الراغبني في استمرار العقدة ومت إنذارهم وبعد ذلك مت تقدمي
ملفاتهم حملامي اجلماعة التخاذ االجراءات القانونيـة في هذا الصدد.

ثانيا .استغالل االمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
— —االقتناءات
في هذا الصدد فان اجمللس وفي اطار مخططه اجلماعي املنصوص عليه في املادة  36من امليثاق اجلماعي ،جعل اجراء اقتناء
العقارات في أفق زمني محدد في سنتـي  2014 /2013كتوجه تنموي واختيار استراتيجي ،خاص مبصفوفـة املشاريع في
اخملطط .وهذا باإلضافة إلى كون اجمللس تداول في شــأن الدخول في اطار الشراكة مع اجلماعة الساللية لقصر كلميمة
قصد اجنـاز جتزئات سكنية بتعاون مع اجلهات االقليمية .كمـــــا أن تصميم التهيئة والدي يتضمن اجراء نزع امللكية
نص على انشاء منطقة سياحيـة ومنطقة صناعية في هذه االراضي .
— —عملية الكراء
إن ضعف السومة الكرائية يرجع الى كون احملالت املعنية مكتراة قدميا ولم تتخذ اجملالس السابقة بشأنها أي اجراء الشيء
الذي نتج عنه وضعية معقدة تستدعـــي التعامل معها بشيء من التدرج وهو الشيء الذي قامت به املصالح البلدية
حيث راسلت كل مستغل لتجديد العقدة الى جانب تقدمي ملفاتهم الى محامي اجلماعة قصد القيـام باإلجراءات
القانونية الواجبة في هذا الشأن .كما أن اجراءات املصادقة على دفاتــــر التحمالت من لدن سلطة الوصاية يستدعي
تدعيمها بسندات امللكية للعقارات قصد الرفع من السومة الكرائية وهو الشيء الذي تفتقده اجلماعة لعدم اقتناء
اجملالس السابقـة للعقارات التي يستغلها األغيار .وفي حالة تقدميها الى القضاء فيمكن أن تثار في أي حلظة ومن أي
طرف بعدم وجود الصفة القانونية مادامت العقارات لم تسو وضعيتها القانونية واكتسبت اجلماعة ملكيتها .كما ان
التقصير في مراجعة السومة الكرائية وفسخ العقود عند عدم االداء وتفويت احملل أو تسليمه ناتــج عن اجملــــالس
السابقة ،وحاليا فانـــه مت تقديـــم كل متملص من أداء واجبات الكراء الى محامي اجلماعة قصد القيـام بالواجب.
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ثالثا .تدبير منتوج األكرية
إن حتصيل عائدات كراء االمالك اجلماعية الى حدود  2009تتم بواسطة أوامــر التحصيل املعدة لهذا الغرض لكل سنة
ماليــــــة من طرف وكالــة املداخيل ليتكلف القـابض اجلماعي باستخالصها وإدراجها باألبواب اخملصصة لها في
امليزانيـة ،إال أن عدم وجود دفاتر التحمالت مصادق عليها ورفض القابض اجلمـاعي استخالص مستحقات الكراء من
املكترين الشيء الذي أدى الى تراكـم الباقي استخالصه .أما تكليف شسيع املداخيل ابتداء من  2010الستخالص تلك
املداخيل املتعلقة باألكرية فقد عرف صعوبات في التحصيل نظرا النتهاء صالحيات العقد التي تربط املكتري باجلماعة
مند عهد اجملالس السابقة ،خاصة وأن أغلب احملالت التجارية فارغة مبوت املكترين وعدم تسويـة وضعية ورثة املكترين
االصليني و األغيار وأمـــام تقاعس املكترين عن االداء مت تكوين ملف اداري في هذا الصدد وتقدميه حملامي اجلماعة قصد
متابعة املعنيني باألمر بالوسائل القضائية الالزمة.

رابعا .عدم تفعيل مقررات اجمللس اجلمـــاعي املتخذة بخصوص تدبير األمالك اجلماعية
اخلاص
إن هذه الوضعية ناجتة عن عدم قيام اجملالس السابقة بأي إجراء في هذا الشأن ،قصد الرفع من مردودية االمالك والتغلب
على الباقي استخالصه وتسوية الوضعية االداريــة والقانونية واملالية للملك اخلاص.
وبالرغم من هذه اإلكراهات وضعف ميزانية اجلماعة ،فان اجمللس احلالــي رصد اعتمادات مالية لتسوية الوضعية املالية
والقانونيـــة واإلدارية من اقتناء وحتفيظ ،كمـــا أن اجمللس عازم على توفير اعتماد كل سنة ماليـــــة في امليزانية
لتنفيذ هذا اإلجراء بالتدرج.
()...

 .IVجواب رئيس اجلماعة القروية شرفاء مدغرة
(نص مقتضب)
()...

أوال .التدبير اإلداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
1 .1البنية املكلفة بتدبير االمالك العقارية
فيما يتعلق بهذه املالحظة يشرفني أن أحيط سيادتكم علما ان اجلماعة اعتمدت في وضع الهيكل التنظيمي االداري
خملتلف املصالح اجلماعية على التوجيهات الواردة ببعض الدوريات الوزيرية في مستهل الثمانينيات (املنشور عدد 66
بتاريخ  22فبراير  1983املتعلق بهيكلة املصالح اجلماعية التقنية واملنشور عدد 261بتاريخ  24دجنبر  ) 1987وتعاقب على
تدبير شؤون املمتلكات العقارية ثالث موظفني اثنني برتبة محرر والثالث برتبة مسير أوراش ممتاز وقد اعتمد في تعيينهم
للقيام بهذه املهمة على املستوى الثقافي والتجربة االدارية في غياب التكوين والتخصص وكان من النتائج احلسنة لهذا
التنوع تكوين ملفات لألمالك املكرية التي على ضوئها تبني فيما بعد اخللل املسطري واإلجرائي في التعامل مع تلك
امللفات والشروع في اعداد ملفات االقتناء لتصفية الوعاء.

2 .2التدبير االداري لالمالك العقارية اخلاصة
— — غياب احصاء دقيق وتتبع دوري لالمالك اجلماعية
لقد كان من نتائج التعامل اخلاطئ مع املمتلكات بعد صدور امليثاق اجلماعي سنة  1976ضم مجموعة من األمالك إلى
حوزة اجلماعة دون متحيص ملصادرها احلقيقية واجناز عقود ملكية لها فأصبحت تنقل من مجلس ألخر أثناء تسليم
السلط بني الرؤساء القدامى واجلدد على أساس أنها ممتلكات خاصة للجماعة بحكم االستغالل والتصرف بالصيانة او
الكراء ورغم اجملهود الدي وظف لتصفية البعض منها بعد اقتناء  06هكتارات بحي املسيرة سنة  1985لتعويض مالك
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مخيم العني الزرقاء ملسكي فان ملف التسوية خفق بسبب عدم توفر املالكني على عقود ملكيتهم وبعد تنبيههم
لهذا األمر متكنت أغلبيتهم من احلصول على شواهد إدارية او لفيف عدلي عن طريق الشهود -مابني سنة  1989و-1990
مما جعلهم بعد التسعينات في وضعية قوة جتاه اجلماعة من جهة ثم ان تعدد الورثة يعتبر عائقا في التفاوض معهم
وإحصائهم بشكل دقيق للوصول الى اية تسوية.
اما بالنسبة للممتلكات االخرى املتواجدة فوق اراضي اجلموع فان املوافقة من طرف نواب اجلماعة الساللية على اقتناء
االرض يعرف مدا وجزرا بينهم و بني اجمللس اجلماعي حول املوافقة على تفويت االرض لفائدة اجلماعة كما هو الشأن
بالنسبة ملقهى العني الزرقاء ملسكي .
— —تدوين شكلي لألمالك العقارية اجلماعية اخلاصة
تتوفر اجلماعة على سجل للممتلكات غير مؤشر عليه لعدم استيفائه شروط املصادقة من حيث املصدر ورسوم امللكية
ورغم االدالء بشهادة ادارية مسلمة من السلطة احمللية تثبت استغالل اجلماعة لتلك املمتلكات فان ذلك يعتبر غير كاف
للتأشير على السجل من السلطة اخملتصة التي ترجعه للجماعة دون تأشير.
— —ضعف التمييز بني امللك العمومي وامللك اخلاص
من املعلوم أن تصنيف املمتلكات الى عمومية وخاصة يستند الى النصوص القانونية املنظمة للممتلكات كاآلتي:
(ظهير  1914املتعلق باألمالك العامة للدولة والظهير املؤرخ في  1921 /12 /31املتعلق باألمالك اخلاصة للبلديات واملرسوم
املؤرخ في  1954 /02 /4املتعلق بتدبير االمالك اخلاصة للجماعات القروية كما مت تغييرهم وتتميمهم الحقا .وبناء على
مداوالت اجمللس ميكن تخصيص امللك الى ملك عام أو ملك خاص أو إخراجه من تخصيص آلخر غير ان ذلك لم يتم من
طرف اجملالس املتعاقبة على هذه اجلماعة ألسباب مختلفة من ابرزها انعدام سندات امللكية وعدم وعي املنتخب بأهداف
التخصيص وأهميته في التحكم في االمالك اجلماعية.
— —عدم ضبط استغالل امللك اجلماعي اخلاص
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك فان مصدر عدم الضبط هو عدم توفر اجلماعة على السندات التي تسمح بالتدبير املعقلن
للممتلكات وان اقتضى احلال اللجوء إلى احملكمة ملقاضاة املستغلني سواء عن طريق الكراء او الترامي وإخراجهم من
تلك املمتلكات.
ثم إن صعوبة التفاوض مع الورثة اللذين يتكاثرون جيال بعد جيل ويؤسسون وثائق أحقيتهم في امللك دون ان تعرف
اجلماعة بعددهم احلقيقي تساهم في تزايد تعقيد االمر حاال ومستقبال.

ثانيا .تقييم استغالل األمالك العقارية اخلاصة
— —االقتناءات
لقد تنامى الوعي لدى اجملالس املتعاقبة على تدبير شؤون اجلماعة بضرورة تصفية الوعاء العقاري الذي في حوزتها
وتستغله نظرا لعدم مالئمة السومة الكرائية للسعر احلقيقي الواجب اداؤه ومحاولة املستغلني التملص من اداء
الواجبات الكرائية او اصرار بعض الزوار على دخول العني الزرقاء واستغالل اخمليم دون اداء الواجب فبادرت الى اقتناء 30
هكتار خللق نواة استثمار سياحي تستطيع من خالله خلق فضاء موزاي خمليم العني الزرقاء يدر مداخل جديدة للميزانية
ويساعد على تقليل الضغط على اخمليم وبالتالي املساهمة في حل املشكل غير ان تباطؤ املساطر والتعقيدات االدارية
ال تزال لم تعط اية نتيجة.
— —عمليات الكراء
باستثناء مقهى مخيم العني الزرقاء ملسكي واحلمام بالقصبة اجلديدة اللذان خضعا باستمرار للمسطرة املعمول بها
في الكراء فان املمتلكات املتواجدة مبخيم العني الزرقاء ملسكي تعتبر اتفاقا بني املستغلني واجلماعة منذ  1994والسبب
في ذلك ان مالك االرض باخمليم كانوا يتوفرون على رخص لبيع املنتجات التقليدية في بداية الثمانينيات  -ابتداء من سنة
 -1983وبنوا عشوائيا زرائب لعرض منتجاتهم وكانت تلك العشائش غير مهيأة ومتسخة تثير حافظة املسؤولني لعدم
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صالحيتها الستقبال الزوار والسياح االجانب فتم التراضي بني اجلماعة وهؤالء الباعة على بناء محالت جتارية الئقة على
نفقاتهم مقابل دفع مبلغ سنوي قار للميزانية اجلماعية كما يتضح من خالل االتفاقيات الفردية لكل محل جتاري.

ثالثا .تدبير العائدات املالية للملك اخلاص
كما الحظت اللجنة فان عائدات الكراء في تراجع مستمر بسبب تقاعس املستغلني عن األداء وعدم توفر سندات امللكية
ودفاتر التحمالت ورغم محاولة اجلماعة اعداد كناش حتمالت جديد معزز بشهادة إدارية حتل محل سند امللكية لتفادي
عدم املصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية وجتديد عقود الكراء بالسومة احلقيقية للمحالت فإنها لم توفق في
ذلك النعدام سند امللكية .

رابعا .تقييم التدابير املتخدة بخصوص األمالك اجلماعية
إن اإلخفاق املتتالي خملتلف اجملالس املتعاقبة على اجلماعة مند نهاية السبعينيات الى اليوم في تخطي العثرات التي
تعترض تنفيذ مقرراتها بخصوص تدبير املمتلكات العقارية اخلاصة التي تستغلها اجلماعة اصبح شبه روتني يتعامل
معه كل مجلس من منظور مستقل بحيث لم يعتمد مخطط او برنامج واضح حلل املشكل يكون ملزما للجميع ويتم
تغييره وفق املستجدات وهذا يفيد أن االختصاص القانوني غير كاف للتعامل مع هذا الواقع بل يتعني دعم اجلماعة
معنويا بالكفاءات غير املؤهلة بالتقنيات واخلبرة الالزمة لتدارس الوضع بجدية على مختلف املستويات األساسية-
خاصة قانونيا وماديا -واقتراح احللول املمكنة التطبيق اثناء التسوية مبا يكفل حقوق الطرفني-اجلماعة واملالك -بالنسبة
خمليم العني الزرقاء ملسكي والتنسيق مع نواب اجلماعات الساللية او اإلدارات املعنية(الصحة-التعاون الوطني) حتت
إشراف سلطات الوصاية لتحقيق األهداف املنشودة في اطار تشاركي وخالل أجل معقول.

 .Vجواب رئيس اجلماعة القروية أوفوس
(نص اجلواب كما ورد)
•تدبير األمالك العقارية اخلاصة
إن عدم إحداث مكتب يعنى مبهمة تدبير األمالك العقارية التابعة للجماعة يرجع إلى عدم توفر اجلماعة على موظفني
مؤهلني تناط بهم هذه املهمة وبالتالي مت إسنادها إلى متصرف ممتاز والى شسيعي املداخيل مؤقتا في انتظار تكوين
موظفني لتدبير امللك اجلماعي .
•التدبير اإلداري لألمالك العقارية اخلاصة
أما فيما يتعلق بإحصاء أمالك اجلماعة وتتبعها فان اجلماعة ال تتوفر على أي سند قانوني ميكنها من القيام بواجبها كما
تنص عليه القوانني و الدوريات املتعلقة بهذا املوضوع  ،كما أن سجل املمتلكات فهو خال من جميع البيانات باستثناء ما
جاء في القرار اجلبائي احمللي وهذا يرجع كذلك إلى وضعية العقارات العامة واخلاصة التي الزالت غير مكتسبة للشرعية
القانونية.
•استغالل األمالك العقارية اخلاصة
— —االقتناءات
قامت اجلماعة سنة  1987باقتناء عشرين هكتارا من اجلماعة الساللية لقصر اجلرامنة قصد استغاللها في استثمارات
سياحية إال أنه نظرا لغياب التصميم احملدد ملعالم البقعة املقتناة فان اجلماعة لم تتمكن من حتفيظها .
— —عمليات الكـــراء
أما فيما يخص احملالت املكتراة سواء التجارية أو املعدة للسكنى رغم أنها مكتراة بأثمنة جد هزيلة وبدون عقود فان
اجلماعة لم تستطع حلد اآلن مراجعة السومة الكرائية لها وكذا تتبع وضعية املستغليني لها لعدم توفر اجلماعة على
وسائل إثبات ملكيتها.
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•تدبير العائدات املالية للملك اخلاص اجلماعي
إن ضعف اإلمكانيات املتاحة لوكيل املداخيل ومتلص املكترين من أداء واجبهم  ،هذا باإلضافة إلى عدم وجود ملفات تتعلق
بامللك اخلاص ميكن لشسيعي املداخيل أن يعتمد عليها لزجر املتأخرين عد أداء واجب الكراء (عقود كراء  ،دفتر التحمالت
) من أهم أسباب تأخير حتصيل عائدات امللك اخلاص .
•التدابير املتخذة بخصوص األمالك اجلماعية
أما فيما يتعلق بدراسة وضعية امللك العقاري اخلاص فان اجمللس قام مبجهودات في هذا الصدد ،بحيث أنه اتخذ مقررا
خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 2010يقضي باملوافقة على تفويت البقع األرضية التابعة لألمالك اخملزنية واملستغلة
من طرف اجلماعة مبركز اوفـوس لفائدة اجلماعة  ،كما مت فتح اعتمادات برسم ميزانية سنة  2011تتعلق باقتناء األراضي
الشيء الذي يفسر رغبة اجمللس في تسوية وضعية أمالك اجلماعة العقاريـة.
إن اجمللس أخذ جميع مالحظاتكم بعني االعتبار  ،بحيث أنه سيتم تفعيل مقتضيات الدوريات التي متت اإلشارة إليها في
تقريركم وذلك بعد اقتناء األراضي املقام عليها أمالك اجلماعة .

 .VIجواب رئيس اجلماعة القروية الرتب
(نص مقتضب)
()...

أوال .التدبير اإلداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
1 .1البنية املكلفة بتدبير األمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
إن املصلحة املكلفة بتدبير األمالك اجلماعية العقارية اخلاصة أسندت إلى تقني من الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 2011/01 /02
إلى جانب تكلفه بشؤون اجمللس و مكتب الضبط نظرا لإلكراهات املتعلقة باملوارد البشرية .ولتجنب إسناد عدة مهام
لهذا املوظف مت تعيني متصرف من الدرجة الثالثة بهذه املهمة منذ  .2013 /01 /02و اخبر حينها مبحتوى هذه املالحظات
لتجنبها في تدبيره لهذا املرفق مستقبال ( التنسيق مع املصالح الداخلية واخلارجية ذات الصلة باملوضوع ).
أما بالنسبة للتكوين فان وزارة الداخلية أعدت دليال للتكوين لفائدة موظفي اجلماعات احمللية يشتمل ضمن فقراته على
محور يتعلق بتدبير املمتلكات اجلماعية)...( .
ولنا كامل اليقني في أن هذه الدورات ستغير من طريقة تعامل املكلف باملصلحة وستزيد من معارفه في هذا اجملال .كما
سنعمل على التنسيق مع اجلماعات اجملاورة لبرمجة دورات تكوينية لسداد النقص في املعلومات .كما سنعمل على
توفير الظروف املالئمة لتسيير هذا املرفق الحقا.

2 .2التدبير اإلداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
— —غياب إحصاء دقيق وتتبع دوري لألمالك اجلماعية اخلاصة
أحدثت اجلماعة القروية للرتب مبوجب التقسيم اجلماعي لسنة  1992دون توفرها على أي عقار جماعي خاص ،ومن ثم مت
التفكير في اقتناء أراضي اجلموع إلغناء رصيدها العقاري وبالتالي فان هذه الظروف هي التي حتمت عدم توفر اجلماعة
على ملفات مدققة لألمالك اجلماعية اخلاصة ،ومما جعلها تنكب على تسوية امللفات اخلاصة باالقتناء والتي أوشك
بعضها على النهاية .
— —تدوين شكلي لألمالك العقارية اجلماعية اخلاصة
نظرا ملا سلف ذكره فان اجلماعة قامت بتدوين املمتلكات اخلاصة بسجل املمتلكات الذي تعتريه املالحظات الواردة في
املذكرة .و سنعمل على جتنبها في املستقبل .
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— —ضعف التمييز بني امللك العمومي وامللك اخلاص
فيما يخص هذه املالحظة نود التأكيد على أن مسطرة التخصيص الشكلي كما ينص على ذلك الظهير الشريف املؤرخ
في  1921 /10 /16و الفصل الرابع من الظهير الشريف املؤرخ في  1954 /06 /28والذي ينص على تقييد ملك في عداد
االمالك العمومية مبقتضى مرسوم  ،فإننا سنعمل على تفادي هذه املالحظة .
— —عدم ضبط استغالل امللك اجلماعي اخلاص
فيما يخص هذه النقطة املتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للدكاكني فان اجلماعة وفرت االعتمادات الضرورية الجناز
عمليات االقتناء مع العلم ان امللف في مراحله األخيرة للتسوية (اجلماعة تتوفر على قرار اإلذن باالقتناء الصادر عن السيد
والي جهة مكناس تافاللت) وسنعمل على تعيني موثق إلعداد مشروع عقد البيع تبعا ملراسلة السيد وزير الداخلية عدد
//3971 :م.ش.ق في املوضوع .

ثانيا .تقييم استغالل األمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
— —االقتناءات
فيما يخص عملية إمتام مسطرة اقتناء قطعة أرضية من اجلماعة الساللية لقصر البالغمة الجناز سوق جماعي ،فان
اجلماعة قامت باجناز جميع املراحل املتعلقة باالقتناء ولم يبق سوى تعيني موثق الجناز عقد البيع تبعا إلرسالية السيد
وزير الداخلية عدد //3971 :م.ش.ق وبالتالي البدء في عملية التحفيظ العقاري.
— —عمليات كراء احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي
جتدر اإلشارة إلى أنه قبل البدء في عملية كراء احملالت التجارية املتواجدة بالسوق األسبوعي اجلماعي بالبالغمة مت
استدعاء جلنة اخلبرة والتقييم لتحديد الثمن األولي للسمسرة و نظرا لهزالة الرواج التجاري باملنطقة ووجود عدة
أسواق محلية مجاورة للجماعة (ثالثة أيام في األسبوع بجماعة اوفوس الذي ال يبعد إال بحوالي  07كلمترات عن سوق
اجلماعة املنجز) وسوق أسبوعي بارفود البعيد عن هذا املشروع بحوالي  25كلمتر فان اللجنة اقترحت الثمن األولي املوازي
لهذه الظروف واحملدد في  50.00درهم .ورغم ضعف هذا املبلغ إال إن أغلبية املكترين لم يستغلوا متاجرهم نظرا لعدم
انعقاد السوق اجلماعي .وللخروج من هذه الوضعية ،مت استدعاء جلنة اخلبرة والتقييم من أجل إعادة النظر في السومة
الكرائية للمحالت التجارية بالسوق واملرافق التابعة له .مع العلم أن اجمللس اجلماعي أدرج النقطة املتعلقة باملوافقة
على دفتر التحمالت اخلاص بكراء املرافق السالفة الذكر خالل انعقاد الدورة العادية للمجلس لشهر ابريل . 2012
وفور التوصل بدفتر التحمالت املذكور سيتم نشر طلب عروض لكرائها .كما سنعمل على البحث عن السبل الكفيلة
بتفعيل هذا السوق .كما سنعمل على اجناز دراسة جدوى للمشاريع املدرة للدخل الحقا.

ثالثا .تقييم التدابير املتخذة بخصوص األمالك اجلماعية
جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة بدأت في عملية تسوية الوضعية القانونية جلميع العقارات املستغلة من طرفها حيث
مت استدعاء جلنة اخلبرة لتقييم ثمن االقتناء إضافة إلى إرسال امللف الى سلطات الوصاية قصد استصدار قرار مجلي
الوصاية على أراضي اجلموع حول تسوية العقارات املراد اقتناؤها اما فيما يخص السوق اجلماعي فانه في مراحله األخيرة
للتسوية  .كما ان اجمللس اجلماعي للرتب رصد االعتمادات املالية الضرورية لتسوية اقتناء العقارات وحتفيظ األمالك .

 .VIIجواب رئيس اجلماعة القروية فركلة العليا
(نص مقتضب)
()...
قبل تقدمي األجوبة اخلاصة باملالحظات املتعلقة بجماعة فركلة العليا أود أن أشير بخصوص البنية املكلفة بتدبير
األمالك العقارية فإن اجلماعة تفتقر إلى إطار عالي مؤهل ومختص في تدبير املمتلكات اجلماعية أو على األقل إخضاع
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املوظف املسندة إليه هذه املهمة إلى تكوين مستمر لتنمية مداركه ومعارفه بخصوص القواعد األساسية املتعلقة
بتدبير املمتلكات ،وعن الرصيد العقاري (املمتلكات اجلماعية اخلاصة) الذي تتوفر عليه اجلماعة فبعضها حازتها على اثر
التقسيم اجلماعي لسنة  1992وال تتوفر على سندات امللكية والبعض اآلخر متت ملكيتها عن طريق التسليم وعقود
عدلية وقد قامت اجلماعة غير ما مرة مبحاولة لتسوية وضعية هذه العقارات لكن اصطدمت باملساطر املعقدة مما حال
دون حتقيق املبتغى وعلى هذا األساس نلتمس بتبسيط االجراءات املسطرية وأن تعمل الوزارة الوصية على تنظيم دورات
تكوينية مستمرة أو على األقل تزويد اجلماعات الترابية بالنصوص والقوانني التنظيمية والكتب واملستندات مشفوعة
بتفسيرات وتوضيحات هامة حولها لتسهيل مهمة املوظف املسندة إليه مهمة املمتلكات اجلماعية.
وبالرجوع إلى املالحظات اخلاصة باجلماعة نشير أن اجملالس املتعاقبة على اجلماعة منذ إحداثها على اثر التقسيم اجلماعي
الذي عرفته اململكة سنة  1992لم يدخر جهدا في أداء املسؤوليات املنوطة به وعمل من أجل ذلك على تعبئة كل املوارد
املالية التي تتوفر عليها ميزانياتها إلجناز مخطط االنشغاالت األساسية التي سطرها خالل هذه الواليات االنتدابية
وسهر بكل تفان وحزم وجدية على حتقيق ما تتطلع إليه ساكنة اجلماعة من منجزات ومشاريع التي تعود عليها بالنفع
العميم وتدر مداخيل قارة على اجلماعة وهذا ما حدث فعال في إجناز مشروع بناء السوق املغطاة اجلماعي ليساهم في
حتسني أوضاع السكان االقتصادية حيث حقق هذا املشروع اآلمال املنشودة في بدايته االولى حيث مت اكتراء دكاكينه
كلية بسومة كرائية مناسبة مما كان له األثر اإليجابي على مستوى مداخيل اجلماعة ،واجمللس اجلماعي كله عقد آمال
أن تستمر عملية كراء هذه الدكاكني على هذا املنوال ،لكن ولظروف جنهلها قد تكون ضعف القوة الشرائية للمكترين
دفعت بهم إلى التخلي عن دكاكني السوق املغطاة بفسخ عقود الكراء لكن بالرغم من ذلك عملت اجلماعة على إعادة
كرائها من جديد بسومة كرائية أقل من سابقاتها وهذا راجع باألساس إلى ما عرفته مسألة االيجار والكراء بالنفوذ
الترابي للجماعة من انخفاض في أثمنته الشيء الذي أثر سلبا على عائدات السوق املغطاة إلى حدود سنة 2010
حيث متت عملية كراء الدكاكني الغير املكتراة بأثمنة ال بأس بها ساعدت على تنمية مداخيل اجلماعة ،وفي ما يخص
استخالص متأخرات الكراء فقد متت مقاضاة امللزمني املكتريني القدامى وصدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بأداء
ما ترتب عليهم من ديون لفائدة اجلماعة األمر الذي يتابعه احملامي املتعاقد مع اجلماعة  ،وقد قام البعض من احملكوم
عليهم بأداء ما بذمتهم من ديون.
ومن أجل كذلك تنمية املوارد املالية للجماعة قامت هذه األخيرة ببناء مقهى بجوار مقر اجلماعة بالبقعة األرضية
العارية الوحيدة التي متتلك اجلماعة آنذاك لتساهم هي األخرى في مداخيل قارة للجماعة ذلك أن من بني االنشغاالت
األساسية للمجلس البحث عن مداخيل تساهم في تنمية وحتريك عجلة اجلماعة نحو األمام نظرا لكون اجلماعة فتية
تفتقر إلى مداخيل قارة ،وقد عملت اجلماعة على كراء هذه املقهى عن طريق طلب عروض أثمان بالثمن املعروض نظرا
النخفاض السومة الكرائية باملنطقة علما ان عملية الكراء تتحكم فيه الظروف االقتصادية مما جعل ثمن كراء املقهى
منخفض ولم يصل إلى احلد األدنى الذي حددته جلنة التقييم املنبثقة من اجلماعة ،أما كون هذه املقهى شكلت عائقا
في توسيع مقر اجلماعة فنخبركم أنه مت اقتناء البقعة األرضية اجملاورة ملقر اجلماعة حيث مت رفع هاجس التضييق على
مقر اجلماعة وقد أصبحت اآلن متسعة وإن اجمللس اجلماعي يعي كل الوعي بأن جناح أي مشروع رهني بدراسة مسبقة .
بهذا نكون قد وافيناكم بأجوبة عن املالحظات املسجلة على اجلماعة بشأن تدبير ممتلكاتها اخلاصة وهي مالحظات ترمي
في مضمونها إلى حتسني تدبير املمتلكات اجلماعية والتدبير اجلماعي عامة.

 .VIIIجواب رئيس اجلماعة القروية فركلة السفلى
(نص اجلواب كما ورد)
إن اجلماعة القروية لفركلة السفلى ال تتوفر على أمالك عقارية خاصة ،سوى مركب جتاري وحيد ،يوجد جوار مقر اجلماعة.
وهو اآلن مغلق لعدم متكن اجلماعة من إعادة كرائه لعدم توفره على كناش حتمالت مصادق عليه ،ولعدم ربطه بشبكتي
املاء والكهرباء .هذا الكناش الذي يتطلب توفر سند امللكية القانونية للعقار املعني.
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وقد عمدت اجلماعة إلى رصد اعتماد مبيزانيتها ملباشرة مسطرة تسوية الوضعية القانونية للعقار املوجود فوقه املركب
التجاري للجماعة وكذا لربطه بشبكة املاء الصالح للشرب والكهرباء .وذلك من أجل إعادة استغالله على الوجه األمثل
وبسومة كرائية معقولة.
أما بخصوص الباقي استخالصه واملوجود في ذمة املكترين القدامى الذين عمدوا إلى فسخ العقدة التي تربطهم
باجلماعة دون تسوية وضعيتهم املالية جتاه اجلماعة ،فان اجلماعة قد طلبت من احملامي املكلف بالدفاع عن مصالح
اجلماعة ،سلوك جميع السبل السترداد حقوق اجلماعة ،مبا في ذلك اللجوء الى احملاكم اخملتصة ،بعدما زودته بالئحة
املتخلفني عن تسوية وضعيتهم املالية جتاه املصالح اجلماعية ،واملتعلقة باستغالل امللك العقاري اجلماعي اخلاص.

 .IXجواب رئيس اجلماعة القروية اخلنك
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .التدبير االداري لألمالك اجلماعية العقارية اخلاصة
1 .1البنية املكلف بتدبير االمالك العقارية اخلاصة
بناء على املالحظات التي جاءت بالتقرير اخلاص باجمللس اجلهوي للحسابات وخاصة فيما يتعلق بالشق املتعلق باملمتلكات
اجلماعية وعليه وجبت االشارة الى ان اجلماعة القروية للخنك قد بدلت مجموعة من االجراءات تخص مجال تدبير مرفق
املمتلكات التابعة لها.
ومن بني هذه االجراءات مت احداث مكتب خاص بتتبع امللفات اخلاصة بهذا اجملال حيث مت تكليف السيد «ر.ع» تقني ملحق
مؤخرا بجماعة اخلنك بالسهر على املمتلكات اجلماعية .

2 .2التدبير اإلداري لألمالك العقارية اخلاصة
ومن االجراءات التي قام بها هذا املكتب هو جرد املمتلكات التابعة للجماعة وتدوينها بسجل خاص وإعداد اوراق تقنية
خاصة بهذه املمتلكات تضم - :تاريخ حيازتها  -مساحة العقار -وضعيته القانونية – مستغله  -اعداد تصميم طبغرافي
لها  -صورة فوتوغرافية للملك من جميع جوانبه.
وكل هذه االجراءات تهدف الى تسوية الوضعية العقارية للملك اجلماعي وتتبع وضعيته القانونية واملالية وفق منظومة
متكاملة تتداخل فيها املصلحة التقنية واحملاسباتية اضافة الى مكتب مراقبة املمتلكات اجلماعية وتهدف اجلماعة من
هذا االجراء الى التسوية القانونية للعقار والتي سوف متكن اجلماعة من حسن تدبير هذه املمتلكات.
ومن االجراءات التي قامت بها اجلماعة مؤخرا هو التسوية مللف حي االطر بالدرمشان والذي هو موضوع اقتناء قامت به
اجلماعة والزالت تنتظر حصولها على سند امللكية من أجل اخراج مشروع املركب السياحي الى حيز التطبيق.
اما بخصوص املمتلكات االخرى فقد مت تدوينها بسجل يتضمن املالحظات الواردة في تقريركم والتي كانت مسبقا
موضوع مالحظة بالتقرير اخلاص باجمللس اجلهوي بفاس.

ثانيا .تقييم استغالل االمالك العقارية اخلاصة
1 .1االقتناءات
بخصوص مجال االقتناءات  ،جتدر االشارة الى ان اجمللس اجلماعي للخنك قام باقتناء مساحة 337هكتار حصل في شانها
على عقود امللكية من أجل احداث جتزئات سكنية لفائدة دوي احلقوق بتراب اجلماعة هذا االجراء سوف ميكن اجلماعة من
تنمية مواردها الذاتية وكذا توفير مرافق عمومية سوف تضاف الى االمالك اخلاصة للجماعة وان هذه العملية في طور
اجناز امللف التقني بغية توزيع هذه البقع على مستحقيها من دوي احلقوق.
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2 .2التفويتات
بشان االراضي االتي مت اقتناؤها من طرف اجمللس اجلماعي للخنك تعرف بعض البطء في عملية التفويت ملستحقيها
لكون ملف اقتناء  337هكتار يعد ملفا كبيرا بالنسبة إلمكانيات اجلماعة القروية للخنك والذي حتقق خالل سنة 2012
والبد من توفير اعتمادات مهمة لتوفير التجهيزات واملرافق اخلاصة بهذه التجزئات السكنية اضافة الى اكراه بعض
اجلهات التي ترى في عملية االقتناء التي قامت بها اجلماعة متس باالمتيازات التي حصلت عليها سابقا مثل توفر بعض
االشخاص على شواهد ادارية على تلك األماكن ومنها من ال تتوفر فيه صفة ذوي احلقوق اضافة الى استفادات متكررة
لنفس الشخص .

3 .3عمليات الكراء
اما فيما يخص احملالت املكراة قدميا فيمكن تصنيفها الى صنفني اولهما دكاكني بكل من قصر تازوكة والرحبة القدمية
واملكتراة بسومة ال تتجاوز 50درهم للدكان ومحالت اخرى مخربة يتعهد اجمللس اجلماعي على تسوية الوضعية العقارية
وإعادة بنائها من جديد من أجل اعادة كرائها وفق سومة مناسبة تتماشى مع طبيعة املشروع واملكان املتواجد فيه .
اما فيما يخص احملالة املكتراة والتي ال يسدد اصحابها الواجبات التي بذمتهم فقد سلكت اجلماعة املسطرة القضائية
في حقهم ويتعلق االمر ب (ص.م) و (ع.م) الذين اكتريا فيلتني بحي االطر بالدرمشان وننتظر القرار املتخذ في هذا الشأن
من طرف احملكمة اخملتصة.
اما بخصوص ملف السيد (ا.م) الذي اكترى محال جتاريا لبيع املواد الغذائية بقصر ازرو بجماعة اخلنك فان احملكمة قد
حكمت عليه باإلفراغ ومت حيازة امللك لفائدة اجلماعة مع اجباره على اداء الديون املترتبة بذمته والتي قمنا مؤخرا برفع
دعوى جديدة من أجل اكراهه على االيفاء بواجباته اجتاه هذه الوحدة الترابية.
اما فيما يتعلق باملركب التجاري سرور فقد رفعت اجلماعة من قيمة السومة الكرائية اخلاصة به الى  2000درهم شهريا
عوض  1300درهم.
كما تتعهد اجلماعة القروية بإيالء االهمية القصوى للممتلكات اجلماعية احلالية وذلك بحسن تسييرها وتتبعها وفق
القوانني املنظمة لهذا اجملال ،مع ضرورة التفكير في اقتناء عقارات اخرى تساعد هذه الوحدة الترابية على تنمية مواردها
الذاتية بغية حتقيق التنمية املستدامة املرجوة.

 .Xجواب رئيسخ اجمللس اجلماعي للراشدية
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي للراشدية بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية مجاط
)عمالة مكناس(

أحدثت اجلماعة القروية مجاط مبقتضى املرسوم رقم  2.92.468بتاريخ  30يونيو  ،1992إذ انبثقت عن جماعة بوفكران،
وتقدر مساحتها بحوالي اثنان وتسعون كلومتر مربع  ،ويبلغ عدد سكانها حسب اإلحصاء العام للسكان لسنة 2004
حوالي  8514نسمة .وهي تابعة لنفوذ عمالة مكناس دائرة أحواز مكناس قيادة مجاط.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
شملت مراقبة تسيير اجلماعة القروية مجاط الفترة املمتدة بني سنتي  2006و .2010وأسفرت على مجموعة من
املالحظات التي انصبت على مختلف أوجه التسيير وتركزت حول ثالثة محاور :تقييم املهام املالية وتدبير املصالح االدارية
وشؤون املوظفني واجملال البيئي واملهام التقنية .ومتثلت أهمها في ما يلي:

أوال .تدبير النفقات
كل سندات الطلب التي أصدرتها اجلماعة هي عبارة عن سندات للتسوية ،وال حتترم مسطرة االلتزام بالنفقة املنصوص
عليها في النصوص التنظيمية املتعلقة بسن نظام محاسبة اجلماعات احمللية وهيئاتها .حيث يتم التعاقد مع املقاول
أو املورد بالتزام شفوي وبعد إجناز األشغال وتوريد املواد تتم تسوية الوضعية بإصدار سندات الطلب واإلشهاد على
اخلدمة .أما في ما يتعلق بشراء الوقود ،فيتم األداء قبل تسلم الكميات أي قبل اخلدمة املنجزة .وهو ما يثير مجموعة من
املالحظات ميكن إدراجها في ما يلي:

1 .1خرق املساطر أثناء شراء الوقود للسيارات واآلليات وجللب املاء
في ما يخص شراء الوقود والزيوت للسيارات واآلليات
ال زالت اجلماعة القروية مجاط تعتمد لشراء الوقود والزيوت على سندات الطلب ولم تبادر إلبرام اتفاقيات مع الشركة
الوطنية للنقل واللوجستيك التي عهد إليها القانون رقم  25.02الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.05.59بتاريخ
 23نونبر  2005في مادته الرابعة بتدبير أنظمة الصويرات املعدة لتغطية اخلدمات املتعلقة بتسيير حظيرة السيارات
والعمليات املرتبطة بها لفائدة اإلدارات والهيآت العامة واجلماعات احمللية.
كما يتم إصدار األمر باألداء قبل اخلدمة املنجزة ويتم تسلم ،مقابل املبالغ املؤداة ،سندات موقع عليها من طرف املورد
يعاد دفعها إليه عند التزود بالوقود ،وهو ما يخالف املقتضيات التنظيمية الواردة في املرسوم رقم  2.09.441بتاريخ
 03يناير  2010بسن نظام محاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها والسيما املواد  67و 68و 69التي تنص على أنه ال يجوز
تصفية أية نفقة واألمر بصرفها إال بعد إثبات حقوق الدائن ،والتأكد من طرف رئيس املصلحة اخملتص من وقوع االلتزام.
وعدم جواز إصدار األمر بالصرف قبل تنفيذ اخلدمة املنجزة.
وهكذا ،خالل سنة  ،2011توصل رئيس اجلماعة ،بعد األداء بناء على األمر بالصرف رقم  253بتاريخ  19غشت  ،2011من
طرف املورد بسندات بقيمة  27.588,00درهم ،باإلضافة إلى السندات التي كانت في حوزته برسم سنة  2010والبالغة
قيمتها  48.896,00درهم.
كما يالحظ ،من جهة أخرى ،أنه ال يوجد أي موظف مكلف بتتبع حظيرة السيارات وعدم التوفر على أي سجل يدون فيه
استهالك الوقود والزيوت وكذا اإلصالحات املتعلقة بكل سيارة على حدة في غياب كناش للقيادة خاص بكل سيارة .
بخصوص شراء الوقود والزيوت جللب املاء
استهلكت اجلماعة خالل الفترة  2010 - 2006ما يقدر ب  42.137لتر من الوقود و 1.070لتر من الزيوت أي ما يعادل
 399.323,00درهم لتشغيل احملرك املستعمل جللب املاء .وباإلضافة إلى ما مت ذكره حول عدم احترام مسطرة صرف
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النفقات واألداء قبل اخلدمة املنجزة في ما يتعلق بشراء الوقود ،فكل آبار اجلماعة تعمل مبضخات كهربائية باستثناء
بئر دوار أيت عثمان أيت حمي الذي كان مزودا مبضخة تعمل بالوقود إلى حدود  18غشت  2011حيث مت تزويده مبضخة
كهربائية هو اآلخر.
هذا البئر ( أيت عثمان أيت حمي) يزود خزان للمياه بحجم  12متر مكعب تتزود منه حوالي  85أسرة أي  425نسمة باملاء
عبر صنبور واحد مرتبط باخلزان بعدما تعطلت كل السقايات األخرى بفعل الترسبات في قنوات جلب املاء مما أدى إلى
خنقها .كل هذه املعطيات تفيد بأن مضخة هذا البئر ال تبرر استهالك كل هذه الكميات من الوقود والزيوت.

2 .2خروقات بخصوص النفقات املتعلقة بالتزود باملاء الصالح للشرب
يتم تنزيل النفقات املتعلقة بالتزود باملاء الصالح للشرب في امليزانية في ثالث فقرات ( 30-10-20/30صيانة منشآت املاء
الصالح للشرب ،و 30-20/22-10/11جلب املاء الصالح للشرب ،و 30-20/22-30/34أشغال كبرى لصيانة جتهيزات جلب
املاء (اآلبار) .وقد بلغ مجموع هذه النفقات في الفترة املمتدة من سنة  2006إلى  2011ما يعادل  1.189.168,14درهم
ومت تنفيذها عبر  31سندا للطلب وصفقة واحدة سنة  2011مببلغ  240.372,00درهم .وتثير هذه النفقات املالحظتني
التاليتني:
— —ال حتترم النفقات املنفذة عبر سندات الطلب مسطرة االلتزام وتصفية النفقات ،حيث أن سندات الطلب كلها
عبارة عن سندات للتسوية ،ويتم تنفيذ األشغال والتوريدات في غياب ورقة تقنية معدة من طرف املصلحة التقنية
حتدد احلاجيات ،ويقتصر دور املصلحة التقنية على اإلشهاد على اخلدمة املنجزة أثناء األداء؛
— —في سنة  ،2006مت أداء نفقتني بنفس مراجع سند الطلب أي رقم  24بتاريخ  2006/05/02ومراجع احلوالة حتت
رقم  307بتاريخ  15شتنبر 2006ولكن بفاتورتني مختلفتني حتت عدد  663و 664بتاريخ  13يوليوز  2006ومببلغني
مختلفني  14.590,00درهم و  4.376,00درهم.

3 .3نقص في حتديد املواصفات وتتبع أشغال إصالح البنايات اإلدارية
كباقي األشغال يتم تكليف املقاول بإجناز األشغال قبل االلتزام بالنفقة وفي غياب ورقة تقنية حتدد احلاجيات وتستعمل
كقاعدة لتحديد املواصفات والكميات في سند الطلب ،وبعد إجناز األشغال يتم إصدار الوثائق احملاسبية من سند لاللتزام
وفاتورة ومحضر لتسلم األشغال لالستجابة للشكليات والوثائق املثبتة املنصوص عليها ألداء النفقات .وتؤدي هذه
املمارسة إلى عدم تعبئة سندات الطلب باملواصفات الدقيقة لألشغال ،ووجود صعوبة لدى التقنيني اجلماعيني في حتديد
مكان األشغال ،وعلى سبيل املثال نورد احلاالت التالية:
— —سند الطلب رقم  23بتاريخ  05ماي  2008مببلغ  60.751,06درهم  ،يهم صيانة املقر القدمي للجماعة والذي متت إعادة
تهيئته ليصبح مكتبة جماعية .لم يتضمن هذا السند صباغة شباك الوقاية في خانة املواصفات والكميات
وتضمن فقط الثمن األحادي ( 42درهم) والثمن اإلجمالي املقدر ب  7350درهم دون احتساب الضرائب .كما أن وحدة
القياس في الفاتورة تشير إلى متر طولي ( 175متر طولي بثمن  42درهم للوحدة) .وتعذر على مهندس اجلماعة،
املوقع على تسلم األشغال ،تعيني مكان هذه األشغال .وبعد اتصاله باملقاول أفاد هذا األخير بأنه قد مت وضع كمية
الصباغة في شبابيك املكتبة وبعض املدارس ،الشيء الذي يؤكد عدم تتبع التقنيني لألشغال واالكتفاء بالتوقيع
في الوثائق احملاسبية؛
— —سند الطلب رقم  59بتاريخ  13نونبر  2009والذي يتعلق باإلصالحات واألشغال الكبرى لقاعة االجتماعات ،حسب ما
هو وارد في محضر تسلم األشغال .يحتوي هذا السند على مبلغ جزافي يقدر ب  14000درهم دون احتساب الرسوم،
مقابل يد عاملة إلعادة صباغة اجلدران واخلشب ،مما يطرح السؤال حول مصدر مواد الصباغة التي استعملتها هذه
اليد العاملة من جهة ،كما لم يتمكن تقنيو اجلماعة ،من جهة أخرى ،من حتديد أماكن استعمال هذه اليد العاملة
في الصباغة .كما جتدر اإلشارة إلى أن قاعة االجتماعات متت صباغتها سنة  2010بصباغة «العنبرة» ضمن كمية
 210متر مربع الواردة في سند الطلب رقم  52بتاريخ  01شتنبر 2010؛
— —سند الطلب رقم  52بتاريخ فاحت شتنبر  2010املتعلق بأشغال مختلفة بدار الشباب ومقر اجلماعة ،من بينها
بناء خزانة حائطية بارتفاع ثالثة أمتار وعرض مترين بثمن جزافي قدره  23.400,00درهم ،ولم يحدد هذا السند
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مواصفات اخلزانة من حيث عدد الرفوف وعرضها ونوع اخلشب املستعمل .كما بينت املعاينة أن اخلشب املستعمل
لم تتم صباغته أو طالءه مما يعرضه بسرعة للتلف.
و بناء عليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة:
— —احترام مسطرة االلتزام بالنفقات عبر سندات الطلب ،بحيث ال يتم الشروع في تنفيذ األشغال أو اخلدمات
أو التوريدات إال بعد إعمال املنافسة والتوقيع على سندات الطلب واإلشهاد على االلتزام ،وأن ال يتم إصدار
األمر بالصرف إال بعد تنفيذ اخلدمة؛
— —توخي الدقة عند إجناز سندات الطلب من حيث حتديد املواصفات والكميات واألثمان؛
— —حتديد الكميات واملواصفات بناء على ورقات تقنية يعدها املكتب التقني ،يحدد من خاللها احلاجيات؛
— —تتبع األشغال و التوريدات واخلدمات من طرف املصلحة التقنية للجماعة بدء من حتديد احلاجيات إلى غاية
التسليم وأال يقتصر دورها على اإلشهاد في األوراق احملاسبية.

4 .4زيادة في األثمان بالنسبة إلصالح وصيانة املسالك
قام رئيس اجلماعة خالل سنة  2007بإبرام ثالث سندات للطلب مع نفس املقاول من أجل فتح املمرات .ويتعلق األمر
بالسندات رقم  5بتاريخ  15يناير  2007ورقم  38بتاريخ فاحت أكتوبر  2007ورقم  52بتاريخ  23شتنبر  ،2007ومببالغ ،على
التوالي 34.504,95 ،درهم و 35.499,66درهم و 60.420,00درهم .وتستوجب هذه النفقات إبداء املالحظات التالية:
— —في ما يخص سند الطلب رقم  38بتاريخ  01أكتوبر  2007املتعلق بفتح مسلك على طول  150متر وبعرض  6أمتار
مع وضع  10سم من الرمل واحلصى بتعاونية «النية» ،وسند الطلب رقم  52بتاريخ  23أكتوبر  2007املتعلق بفتح
مسلك على طول  250متر وبعرض  6أمتار مع وضع  10سم من الرمل واحلصى بدوار بومدين ،جتدر اإلشارة إلى أن
اجلماعة أبرمت في نفس السنة ومع نفس املقاول الصفقة رقم  2007/1لفتح املمرات واملسالك اجلماعية .غير أنه
يالحظ فرق بني األثمان الواردة في سندي الطلب رقم  38و 52وتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة مما أدى إلى وجود
زيادة في األثمان وصلت إلى  12.720,00درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لفتح الطريق و اجلنبات.
— —أما بالنسبة لتوريد ووضع الرمل واحلصى فقد مت اعتماد املتر املربع كوحدة قياس ،الشيء الذي ال ميكن من التعرف
على سمك الفرشة من الرمل .وباعتماد  10سنتمترات كسمك ،كما أفاد بذلك مهندس اجلماعة ،يالحظ فرق في
األثمان بني الثمن اإلجمالي الوارد في سندي الطلب والثمن الوارد في الصفقة يبلغ  33.320,00درهم دون احتساب
الرسوم .الشيء الذي يجعل الفرق اإلجمالي في األثمان يقدر ب  46.040,00درهم دون احتساب الرسوم (55.248,00
درهم مع احتساب الرسوم) .أما إذا مت األخذ بعني االعتبار ثمن  85درهم للمتر املكعب لتوريد ووضع الرمل واحلصى
املقرر في سند الطلب رقم  05بتاريخ  15يناير  2007والذي مت إبرامه مع نفس املقاول وفي نفس السنة فالفرق
سيصبح  64.884,00درهم مع احتساب الرسوم.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي بضرورة إعمال املنافسة وتوخي الدقة في حتديد وحدات القياس والكميات وتفادي
الزيادة أو املبالغة في أثمان األشغال أو اخلدمات أو التوريدات.

5 .5تصرف رئيس اجلماعة في منحة جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة مجاط
حصلت جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة مجاط على الوصل النهائي بتاريخ  18أكتوبر  ،2008وحصلت
برسم سنة  2008على منحة من اجلماعة تقدر بستني ألف درهم .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه اجلمعية تأسست بهدف
منح موظف باجلماعة ومستشار جماعي منحة ألداء مناسك احلج ؛ حيث تعذر عليهما االستفادة من هذه املساعدة
طبقا للمرسوم رقم  2-05-01بتاريخ  10نونبر  2006بشأن تنظيم أداء فريضة احلج من طرف موظفي وأعوان الدولة ،وقرار
الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  614-07بتاريخ  03أبريل  2007بتحديد مقاييس االستفادة من املساعدة
النقدية أو تذكرة السفر أو هما معا قصد أداء فريضة احلج ،فاملوظف اجلماعي ال ميكنه االستفادة ألن املدة املتبقية لبلوغ
السن القانوني للتقاعد تتجاوز  10سنوات  ،أما املستشار اجلماعي فال ميكنه ذلك على اعتبار أنه ال يتوفر على صفة
موظف.
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و بعد توصل اجلمعية باملنحة املذكورة من طرف اجلماعة مت دفع مبلغ  29.000,00درهم لكل من املوظف باجلماعة
واملستشار اجلماعي (أي ما مجموعه  58.000,00درهم) بواسطة شيكني موقعني بتاريخ  2009/05/08مما يطرح السؤال
حول أحقية املستشار اجلماعي من االستفادة من هذه املنحة وإن كانت عبر جمعية األعمال االجتماعية مادام ليست
له صفة موظف جماعي.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام املقتضيات القانونية املتعلقة باإلعانات املمنوحة
للجمعيات و توخي الشفافية و الوضوح في التعامل مع اجلمعيات وصرف اإلعانات.

ثانيا .اختالالت في تدبير شؤون املوظفني
1 .1احتساب غير قانوني في مستحقات توظيف األعوان املؤقتني
عمدت اجلماعة القروية خالل سنة  2008إلى توظيف أربعة كتاب مؤقتني بواسطة رسائل التزام (رقم  08/01بتاريخ 02
يناير  2008ورقم  08/02بتاريخ  02يناير  2008ورقم  08/03بتاريخ  02يناير  2008وبدون رقم بتاريخ  03نونبر .)2008وقد
لوحظ ،بالنسبة لهذه التوظيفات ،أن طلبات املعنيني باألمر غير مسجلة في مكتب الضبط؛ باستثناء السيدة «س.م»
التي جاء تاريخ توظيفها الحقا لتواريخ الوثائق املدلى بها ،بخالف الثالثة الباقني الذين تبني أن التواريخ املثبتة على الوثائق
التي تفيد توفر املرشحني على كافة الشروط املطلوبة للتعيني ،جاءت الحقة لتاريخ توظيف املعنيني باألمر .مما يستفاد
معه إما أن التوظيف مت دون التأكد من توفر الشروط املطلوبة ،أو أنه مت احتساب املستحقات بأثر رجعي وسابق لتاريخ
التوظيف الفعلي وممارسة هؤالء املوظفني ملهامهم.

2 .2خطأ في احتساب األقدمية إثر تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية
نظمت اجلماعة القروية مجاط امتحانني للكفاءة املهنية األول بتاريخ  03يوليوز  2006لولوج فئة تقني من الدرجة
الثالثة (السلم  )9والثاني بتاريخ  13يناير  2010لولوج درجة محرر إداري (السلم  .)8في حني مت احتساب تاريخ األقدمية
في الرتبة ،على التوالي ،انطالقا من فاحت يوليوز  2004وفاحت يوليوز  .2007حيث مت احتساب أقدمية في الرتبة ،بعد إعادة
الترتيب ،تفوق سنتني مما يخالف الفصل  5من املرسوم رقم  2-62-344بتاريخ  08يوليوز  1963بتحديد ساللم األجور
وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما مت تتميمه وتغيره.
وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احترام النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتدبير شؤون
املوظفني والسيما في ما يتعلق بالسهر على التأكد من توفر الشروط القانونية أثناء توظيف األعوان املؤقتني،
وضبط عمليات الترقية عبر امتحانات الكفاءة املهنية.

ثالثا .اجملال البيئي واملهام التقنية
يطبع تدبير املرافق اجلماعية ،بدرجة كبيرة ،غياب حس احملافظة على البيئة ويتجلى ذلك ،من جهة ،في غياب أية خلية
أو مبادرة لتنظيم جمع النفايات الصلبة وتصريف املياه املستعملة ،مع استهالك كبير للماء الصالح للشرب ،خصوصا
بالتجمعات السكانية الكبرى مثل «كريان كلومتر  »10أو «البريدية» ،ومن جهة أخرى ،في االختالالت التي يعرفها تدبير
مصلحة املاء ،مع اإلشارة في هذا الصدد ،إلى حذف املرافق الصحية مبقر اجلماعة ،على إثر عملية إصالح وتوسيع مكتب.

تدبير مصلحة املاء
تدبر اجلماعة القروية املرفق العمومي اجلماعي للتزود باملاء الصالح للشرب عن طريق الوكالة املباشرة ،وذلك بواسطة 25
بئرا مجهزا مبضخات وخزانات للماء وشبكة من القنوات وعدد كبير من السقايات العمومية .وقد أنفقت اجلماعة بني
سنتي  2006و 2011بخصوص هذا املرفق ،من صيانة للتجهيزات واملنشآت ،واستهالك للكهرباء وتزود بالوقود ،ما يناهز
 1.310.275,00درهم.
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وقد أسفر االطالع على الوثائق واملعاينة امليدانية عن تسجيل املالحظات التالية:
— —مجانية التزود وهدر املوارد املائية؛ حيث يتم تزويد السكان باملاء بواسطة السقايات العمومية باجملان الشيء الذي
يؤدي إلى عدة مشاكل ويشجع على ممارسات لها عواقب سلبية من ناحية الضرر بالبيئة واالقتصاد في الوسائل.
وقد شجعت مجانية التزود كل السكان على ربط منازلهم مباشرة ،مبد قنوات انطالقا من السقايات العمومية
أو عبر اإليصال من القنوات املمدودة بعد إتالفها ،كما يتم استغالل املاء لسقي األراضي الفالحية احمليطة بالدور
والسقايات أو احملاذية لقنوات جلب املاء؛
— —غياب املراقبة واملعاجلة ،حيث يتكفل أحد سكان الدواوير الذي ال تربطه أية عالقة مع املصالح اجلماعية ،مبفاتيح
خزانات املاء ومخابئ املضخات ،الشيء الذي يجعل املضخة تعمل طوال اليوم بدل ساعتني أو ثالثة كما هو متفق
عليه .وحتى بعد تزويد اخلزانات بعتاد كهربائي يوقف التيار عن املضخة بعد ملئ اخلزان ،فإن املمارسة الشائعة بترك
املاء ينهمر للسقي أو على سطح األرض يعرقل عمل هذا العتاد الكهربائي.كما يتم استعمال املاء الشروب في
غياب أية معاجلة أو مراقبة كيماوية أو بكتريولوجية؛
— —غياب التراخيص املتعلقة بامللك العام املائي ،رغم أن اجلماعة قامت بحفر  25بئر وثقب مائي إال أنها لم تقم
بسلك مسطرة الترخيص املنصوص عليها في القانون رقم  10-95املتعلق باملاء والسيما املواد  36و 38و 61منه،
وكذا مقتضيات املرسوم رقم  2-07-96الصادر في  16يناير  2009بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتياز املتعلقة
بامللك العام املائي.
وعليه ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي بضرورة استحضار البعد البيئي في تدبير مصلحة املياه للحد من
هدر املوارد املائية والتفكير في آلية ملساهمة السكان في مصاريف مصلحة املاء اقتصادا في الوسائل ودفعا
ملستعملي املاء للمحافظة عليه .كما يوصي بضرورة معاجلة املياه الصاحلة للشرب ومراقبتها ،وكذا احترام
النصوص القانونية املتعلقة بامللك العام املائي.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي جملاط
(نص مقتضب)

أوال .تدبير النفقات
كل سندات الطلب التي تصدرها اجلماعة تتم وفق الشروط واملسطرة اجلاري بها العمل ،بحيث أن املصلحة التقنية
تقوم بتهيئة وإعداد األشغال الواجب القيام بها ثم تتبع اجنازها من البداية لتتسلمها عند نهاية اجنازها ،وعالقة بالوقود
فان اجلماعة ال تؤدي إال بعد تسلم الكميات املطلوبة من املورد ،أي بعد اخلدمة املنجزة وتصبح الكمية املنتقاة في حوزة
اجلماعة تستعملها عند احلاجة.

1 .1عدم احترام مسطرة صرف النفقات بخصوص شراء الوقود للسيارات واآلليات وكذا لتشغيل احملرك
املستعمل جللب املاء
بخصوص شراء الوقود للسيارات واآلليات اجلماعية
كجل اجلماعات األخرى تقوم اجلماعة القروية «جملاط» منذ إحداثها إلى اليــــوم باقتنـــــاء الوقــــود والزيوت بواسطة
سندات الطلب وال تقوم باألداء إال بعد تسلم الكمية املشتراة أي بعد اخلدمة املنجزة ،ونظرا ألن اجلماعة ال تتوفر على
خزان لتخزين الكمية املشتراة واحلفاظ على سالمتها ،فإنه يتم تدبير هذه الكمية باستعمال سندات موقعة من طرف
املورد ( صاحب احملطة) ،أما بالنسبة ملالحظتكم اخلاصة بكون رئيس اجلماعة توصل من طرف املورد بسندات بقيمة
 27.588,00درهم بتاريخ  19غشت  ،2011فأؤكد لكم أن رئيس اجمللس اجلماعي لم يتوصل ولو بسند واحد من طرف املورد
أو أي شخص آخر بل الذي يتسلم السندات هو أحد موظفي اجلماعة ،أما فيما يخص السندات البالغ قيمتها 48.896,00
درهم خالل سنة  ،2010فنؤكد لكم أنه لم يكـــن بحـــوزة الرئيس ولو سند واحد ،بل يتم االحتفاظ بها داخل خزانة
لدى أحد موظفي اجلماعة ،ويتم استعمالها للسيارات اجلماعية حسب احلاجة ،وأن عملية االقتناء واألداء تستجيب
ملقتضيات املرسوم رقم  ،2.09.441ألنها تثبت حقوق الدائن ،وتتم بعد اجناز اخلدمة.
ولإلشارة ،فان الكمية املتبقية من كل سنة يتم استعمالها خالل السنة املوالية ،بحيث خالل سنة  2011لم يتم صرف
إال مبلغ  27.588,00درهم جملموع السيارات اجلماعية.
وبالنسبة لعدم وجود أي موظف تسند إليه مهمة تتبع حظيرة السيارات واآلليات اجلماعية ،فهذا كان سببه األساسي
هو قلة املوارد البشرية بهذه اجلماعة ،ومبجرد تعيني موظفني جدد على اثر املباراة التي نظمتها وزارة الداخلية سنة ،2012
مت تكليف موظفني لتتبع وتسيير هذه احلظيـــــرة وتدبير الوقود والزيوت.
ولإلشارة فان هذه اجلماعة كانت آنذاك تتوفر على سيارات معظم عداداتها الكيلوميترية معطلــــة ،ونظرا ملوقع
اجلماعة التي تعرف مرور مواكب رسمية عدة فترات في السنة والعمليات املستمرة ملراقبة البناء واستغالل املقالع ،فان
هذه السيارات تعرف استغالال مكثفا طيلة أيام األسبوع.
()...
بخصوص شراء الوقود و الزيوت لتشغيل احملرك املستعمل جللب املاء الصالح للشرب
نفس الشيء فان األداء يتم بعدما تتسلم املصلحة اخملتصة الكمية املقتناة مما يضمن حقوق الدائن طبقا للمرسوم رقم
.2.09.441
ومت استعمال الوقود و الزيوت حسب احلاجة ،بحيث يستفيد منه باإلضافة الى بئر «أيت عثمان أيت حمي» بعض اآلبار
األخرى التي تعرف من حني آلخر عطبا يحول دون إمكانية استعمال الطاقة الكهربائية ،وذلك لضمان استمرارية توفير
املاء الشروب للساكنة ( بئر دوار ايت رحو الذي مت حفره سنة  – 2009بئر كريان كلم )...( – 10
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ولإلشارة فان بئر «أيت عثمان أيت حمي» قد مت تزويده مبضخة كهربائية ابتداء من غشـــت  ،2011ومنذ بداية سنة
 2011إلى تاريخ تزويد هذا البئر بالكهرباء مت استعمال كمية الوقود املتبقية عن السنوات الفارطة ،بحيث لم تعمد هذه
اجلماعة إلى اقتناء الوقود والزيوت ملضخات رفع املياه الصاحلة للشرب منذ سنة  2010إلى يومنا هذا.
كما أنه باإلضافة إلى الصنبور املرتبط بخزان هذا الدوار تتواجد عدة سقايات يستفيد منها كافة ساكنته وبعض
السكان اجملاورين له ،وتتم اإلصالحات لكل األعطاب الطارئة.
()...

2 .2بخصوص النفقات املتعلقة بالتزود باملاء الصالح للشرب
كل سندات الطلب اخلاصة بالتزود باملاء الصالح للشرب تتم وفق املسطرة اجلاري بها العمل ،بحيث تقوم املصلحة
التقنية بتهيئها وتتبع اجنازها واإلشهاد على مطابقتها ملا هو مطلوب ،وتتم هذه املصاريف لالستجابة للحاجيات
امللحة والطارئة للساكنة مبختلف دواوير هذه اجلماعة.
ونظرا إلجبارية هذه املصاريف فان اجمللس اجلماعي يوليها عناية فائقة أثناء برمجته ملشاريع اجلماعة وإعداد امليزانيات
السنوية ،وتتم املصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية لعدم حرمان الساكنة من املاء الشروب ،ألن اجلماعة هي التي
تقوم بتدبير هذا املرفق بكل الدواوير التابعة لها منذ أن كانت تابعة للجماعة األم «بوفكران» إلى يومنا هذا.
كل السندات الصادرة في هذا الشأن حتترم املسطرة القانونية اجلاري بها العمل ،بحيث يتم حتديد األشغال الواجب
القيام بها من طرف املصلحة التقنية وتتبع عملية االجناز ،وفي األخير تتسلمها وتقوم باإلشهاد على صحتها ومالئمتها
مع ما هو مطلوب لتتم في األخير عملية األداء.
وعالقة بسند الطلب الذي مت إصداره سنة  2006حتت رقم  24بتاريخ  2006 /05 /02مببلغ  4.376,00فهو مكــــــرر ،وفيما
يخص األداء بحوالة واحدة فهذا راجع إلى أن نفس املقاولة قامت باجناز أشغال حملركني مختلفني خاصة بنفس الفصل
 ،02 /20102030مما لم يثر أية مالحظة من طرف السيد القابض اجلماعي أثناء عملية األداء.
()...

3 .3نقص في حتديد املواصفات و تتبع أشغال البنايات اإلدارية
عالقة بجميع األشغال التي يتم إصدارها بواسطة سندات الطلب أو بالصفقات العمومية فإن املصلحة التقنية تقوم
بتحديدها وتتبع اجنازها ثم تقوم بتسلمها واإلشهاد على صحتها.
فيما يخص سند الطلب رقم  23بتاريخ  ،2008 /05 /05فإن اجلماعة قد سارعت إلى إجناز التهيئة للمقر القدمي للجماعة
حتى يتسنى توفير املقر اخلاص باملكتبة اجلماعية بشراكة مع وزارة الثقافـــة و قنصلية فرنسا بعدما أحلت مصالح
عمالة مكناس على إصالحها في وقت وجيز ليتم تدشينها من طرف السيد وزير الثقافة آنذاك ،وقد مت هذا التدشني
فعال والتزويد بالكتب وبعض املعدات.
لقد اغفل سهوا من طرف محرر السند كتابة الكمية اخلاصة بصباغة شبابيك الوقاية ،ومتت اإلشارة إلى الثمن فقط،
وذلك بالنسخة الوحيدة التي مت االحتفاظ بها بأرشيف اجلماعة ،أما الثالث نسخ األخرى التي مت إرفاقها باحلوالة واملسلمة
للمقاول فهي صحيحة تتضمن كل املعطيات احملددة وعلى إثرها متت عملية األداء بدون أية مالحظة من طرف مصالح
القباضة ،وقد مت االتصال بالسيد القابض من طرف املصلحة اخملتصة الذي سلمها نسخة من نفس سند الطلب الذي
مت ارفاقه باحلوالة.
()...
وإذا تعذر على مهندس اجلماعة تعيني مكان هذه األشغال كما جاء في مالحظتكم ،فرمبا هذا راجع إلى طول املدة (ما
يفوق أربع سنوات) أو االرتباك احلاصل للموظفني بسبب كثرة حلول جلن التفتيش خالل نفس السنة.
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وعالقة بسند الطلب رقم  59بتاريخ  2009 /11/ 13الذي يحتوي على مبلغ جزافي يقدر ب  14.000,00درهم فهو يهم
تهيئ اجلدران واخلشب وحكها ثم تبليطها بالصباغة العادية ،واملعبر على ذلك باسم (  ،) toute sujétionألن توفير مادة
الصباغة هو على عاتق املقاولة التي قامت باألشغال.
غير أنه نظرا ألهمية هذه القاعة اخلاصة باالجتماعات التي تستقبل شخصيات مهمة في بعض األحيان ،قرر اجمللس
إعادة صباغتها بصباغة جيدة لذا متت إعادة صباغتها بصباغة العنبرة هـــي وبعض املكاتب اإلدارية األخرى .لذا مت إجناز
هذه األشغال حسب سند الطلب رقم  52بتاريخ . 2010 /09 /01
فيما يخص بناء خزانة حائطية ،فقد متت اإلشارة في سند الطلب رقم  52بتاريخ  2010 /09 /01إلى الطول والعرض وإلى
الرفوف واألبواب طبقا ملواصفات اخلزانات املتواجدة مبكاتب هذه اجلماعة ،وفيما يخص صباغة اخلشب لم يطلب ذلك من
املقاول وسيتم األخذ بعني االعتبار مالحظتكم .
()...

4 .4زيادة في األثمان بالنسبة إلصالح و صيانة املسالك
بالنسبة إلبرام ثالثة سندات الطلب مع نفس املقاول من أجل فتح املمرات من طرف املصالح اخملتصة بهذه اجلماعة يرجع
إلى أن هذا املقاول هو الذي يتقدم بأقل ثمن مقارنة مع املتنافسني اآلخرين.
وفيما يخص أن اجلماعة أبرمت في نفس السنة مع نفس املقاول الصفقة رقم  ،2007 /01فيرجع لكون اللجنة اخلاصة
بفتح األظرفة الحظت على أنه يستوفي جميع الشروط املطلوبة إضافة إلى أنه تقدم بأقل ثمن (  ) moins disantمقارنة
مع باقي املتنافسني.
()...
ولإلشارة ،فان الفرق املالحظ في األثمان حسب مالحظتكم بني سندات الطلب والصفقة يرجع باألساس إلى املسافة
املطلوبة ( قليلة بسندات الطلب ) ونوعية األرضية ،كما أن الصفقة تكون فيها املنافسة مفتوحة جلميع املقاولني
الراغبني في املشاركة ،في حني أن سندات الطلب يتم االقتصار على استشارة ثالث مقاوالت يتم اختيار املقاولة التي
تقدمت بأقل ثمن طبقا ملقتضيات قانون الصفقات العمومية ،وهذا ما مت بالنسبة لسندات الطلب رقم  38و.52
()...
وبالنسبة لوحدات القياس التي اعتمد فيها املتر مربع (م ،)²فان السمك الذي اعتمد عليه من طرف املصلحة التقنية
للجماعة هو  20سنتمتر نظرا لطبيعة أرض املسلك(  ) terrain accidentéوليس  10سنتمتر كما جاء في مالحظتكم،
كما مت اعتماد مبدأ املنافسة في هذا الشأن ،بحيث متت استشارة ثالث مقاوالت مختلفة ،ولوحظ أن املقاولة التي أجنزت
األشغال هي التي تقدمت بأقل ثمن.
()...

5 .5تصرف رئيس اجلماعة في منحة جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان جماعة «مجاط»
بناء على املوافقة التي حظي بها الطلب الذي تقدمت به جمعية األعمـــال االجتماعية ملوظفـــــي وأعوان جماعة
«مجاط» التي تأسست سنة  2008منحت لها اجلماعة مبلغ ستون ألف درهم ( 60.000,00درهم) كإعانة عن نفس
السنة طبقا للقرار املصادق عليه من طرف سلطة الوصاية ،وذلك لتمكينها من القيام مبهامها باستقاللية عن اجمللس
اجلماعي كباقي اجلمعيات املتواجدة بتراب هاته اجلماعة.
وعالقة مبنح اإلعانات ألداء مناسك احلج للمستشار اجلماعي واملوظف اجلماعي ،فتبقى من اختصاص مكتب اجلمعية
الذي يرجع له القرار في هذا الشأن وال دخل للرئيس أو اجمللس بذلك.
()....
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ثانيا .اختالالت في تدبير املوظفني
1 .1احتساب غير قانوني ملستحقات توظيف األعوان املؤقتني
نظرا للتطور الذي عرفته اجلماعة وقلة املوارد البشرية فان مصالح سلطة الوصاية استجابت لطلب اجلماعة ،ومت فتح
مناصب مالية جديدة بقانون األطر خالل سنة  ،2008وعلى إثرها بوشرت عملية التوظيف املباشر وفقا لقانون الوظيفة
العمومية ،ومت الشروع في مزاولة العمل بتاريخ  2008 /01 /02بالنسبة لثالثة منهم وواحد بدأ بتاريخ  ،2008 /11 /03وقد
سبق لهم أن تقدموا بطلبات التوظيف لدى مصلحة املوظفني مرفوقة بشواهد تثبت مستواهم التعليــمي املطلـوب
وبطاقة التعريف الوطنية ،في حني أن بعض الوثائق األخرى مت اإلدالء بها عند تاريخ تسوية وضعيتهم املالية وبطلب من
السيد قابض قباضة «بوفكران».
ولإلشارة ،فان هذه العملية كانت أول جتربة في التوظيف بالنسبة لهذه اجلماعة.
()...

2 .2خطأ في احتساب األقدمية اثر تنظيم امتحان الكفاءة املهنية
نظرا للخصاص الذي تعرفه بعض اجلماعات احمللية فيما يخص األطر املكونة في مجال تسيير املوارد البشرية ،خصوصا
وأن األمر يتطلب معرفة دقيقة بجميع القوانني الصادرة في هذا اجملال ،حيث ما فتئنا نطالب بالتكوين املستمر للموظفني
وخلق دورات تكوينية لفائدة أطر هذه اجلماعات حتى يكون التسيير في املستوى وجتنب بعض األخطاء التي تكون عادة
غير مقصودة بسبب عدم الفهم الدقيق لبعض النصوص القانونية كما هو احلال بالنسبة للحالتني املثارتني حسب
مالحظتكم ،وهي في طور التصحيح وتدارك اخلطأ.
()...
وقد مت إلغاء القرارات اخلاطئة واستصدار قرارات جديدة تأخذ بعني االعتبار مالحظاتكم.
()...

ثالثـا .اجملال البيئي واملهام التقنية
إن كريان كلم  10الذي مت إعادة هيكلته في إطار برنامج مناطق التجهيز التدريجي ( ،)ZAPالزالت لم تنجز التجهيزات
خارج املوقع( )Hors Sitesوفق االتفاقية املبرمة مع اجمللس السابق سنة  1997ومع مصالح الوكالة الوطنية حملاربة
السكن غير الالئق ( )ANHIآنذاك ،وقد سبق لهذه اجلماعة أن راسلت مديرية العمران و مصالح عمالة مكناس عدة مرات
مت عقد عدة اجتماعات مبقر هاته األخيرة في شأن اجناز شبكة التطهير وعدم تصريف املياه في الهواء الطلق ملا له من
انعكاسات وخيمة على اجملال البيئي احمللي.
وعالقة بعملية جمع النفايات الصلبة ،عمل اجمللس خالل سنة  2012على اقتناء شاحنة ،ومت البدء في عملية جمع
النفايات الصلبة.
أما االستهالك الكبير للماء الصالح للشرب خصوصا بالتجمعات السكانية الكبرى ،فيرجع إلى احلاجة اليومية
للساكنة من هذه املادة احليوية ،ولعقلنة هذا االستهالك فان اجلماعة كثفت جهودها لتتمكن جتزئة كريان كلم  10من
االستفادة من عملية الربط الفردي للمنازل باملاء الشروب من طرف الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبكناس ،وقد
تأتى ذلك خالل سنة .2012
وعلى اثر عملية إصالح و توسيع مكتب ،مت حذف مرفق صحي نظرا ألن هذه املرافق متوفرة مبقر جماعي آخر قريب جدا
من اإلدارة اجلماعية.
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1 .1تدبير مصلحة املاء
مجانية التزود وهدر املوارد املائية
منذ عهد االستقالل و ساكنة هذه اجلماعة تستفيد من املاء الشروب باجملان ،وتتكلف اجلماعة بتدبير هذا املرفق ،ونظرا
لبعض املشاكل املطروحة بسبب تأثير هذا التدبير على ميزانية اجلماعة من جهة ،ثم عدم توفر املوارد البشرية املؤهلة
لهذه املهام ،مما أدى بجميع اجملالس املتعاقبة على تدبير شؤون هذه اجلماعة إلى رفع عدة ملتمسات من أجل تدخل
مؤسسة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،لكن حلد اآلن اكتفت هذه املؤسسة باجناز دراسة تقنية ومالية لهذا
املشروع ،كما مت اقتراح هذا املشروع في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وحلد اآلن لم تتم االستجابة لذلك.
ويتم مواصلة اجلهود مع جميع اجلهات املعنية من أجل تدخل املكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتدبير هذا املرفق
والربط الفردي للمنازل باملاء الشروب وفق الشروط اجلاري بها العمل.
وعالقة باستغالل املاء من طرف السكان ،فإن املصالح اجلماعية تقوم مبراقبة مستمرة مبختلف الدواوير ويتم التصدي
لبعض االختالالت ،لكن نظرا لشساعة مساحة اجلماعة وقلة املوارد البشرية ال ميكن ضبط كل االختالالت ،لذا يتم
التحسيس بأهمية هذا املرفق وضرورة إيالئه العناية املستحقة لضمان استمراريته.
ولإلشارة فإن حرمان الساكنة من اجملانية في االستفادة من املاء الشروب من شأنه أن يخلق عدة مشاكل واحتجاجات
كبيرة ،ألنها تعودت منذ االستقالل على هذه اجملانية ،وقد أكد هذه اجملانية ومتت املوافقة عليها من طرف اجمللس اجلماعي
«جملاط» خالل الدورة االستثنائية لشهر يونيو . 2012
()...
غياب املراقبة واملعاجلة
نظرا لكثرة نقط املاء (اآلبار) اجملهزة باجلماعة لتزويد الساكنة باملاء الشروب ،ثم شساعة املسـاحة بينها ،ثم قلة املوارد
البشرية التي ستسند إليها مهمــــة املراقبـــة واملعاجلة جلميع اآلبار اجلماعية وباتفاق مع سكان بعض الدواوير ،مت
تكليف بعض األشخاص للقيام مبهام املراقبة اليومية بتنسيق وتعاون مع املصلحة التقنية للجماعـــة ،وتتم معاجلة
مياه اآلبار مبــــــادة الكلور وعلى اثر التوظيفات اجلديدة ( مباراة نظمتها وزارة الداخلية سنة  ،) 2012مت تكليف أعوان
جماعيني للقيام بهذه املهمة دون االعتماد على مساعدة أي شخص آخر ،كما مت حتديد توقيت االستغالل اليومي ،والقيام
بدوريات للمراقبة .
غياب التراخيص املتعلقة باستغالل امللك العام املائي
جل اآلبار املتواجدة باجلماعة هي قدمية العهد ويتم من حني آلخر الزيادة في العمق نظرا للنقص في كميات املياه ،وقد
عملت اجلماعة على حفر بئرين حديثا.
األول :مبجموعة مدارس «مجاط» لتزويد املرافــق اإلدارية واملؤسسات التعليمية باملاء الشــروب ،وقد مت احلفر ملواجهة آثار
آفة أنفلونزا الطيور التي جتندت لها جميع املصالح احمللية والوطنية.
الثاني :مت حفره «بايت رحو» بعدما عرف البئر الرئيسي والوحيد الذي يزود عدة دواوير «بايت رحو» «مبجاط» تهدم قعره ،مما
تسبب في حرمان الساكنة من املاء الشروب ،وبالتالي القيام بعدة شكايات واحتجاجات أمام مقر اجلماعة والعمالة ،مما
أدى إلى حفر بئر جديد ملواجهة هذا النقص واالستجابة االستعجالية حلاجيات الساكنة اليومية من املاء.
ويالحظ أن عملية حفر هذين البئرين تكتسي استعجالية في التنفيذ في حني أن احلصول على التراخيص يستغرق مدة
طويلة.
(.)...
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اجلماعة القروية آيت يعزم
)إقليم احلاجب(

أحدثت اجلماعة القروية آيت يعزم على إثر التقسيم الترابي لسنة  .1992وتعتبر من ضمن اجلماعات القروية التابعة
إلقليم احلاجب ،وتقدر ساكنتها بحوالي  14615نسمة ،حسب إحصاء سنة  ، 2004ومتتد على مساحة تناهز  265كلم
مربع .يتولى تسيير شؤون اجلماعة القروية آيت يعزم مجلس يتكون من  17عضوا ،و طاقم إداري يتألف من  18موظفا
وعونا .وقد بلغت مداخيل اجلماعة برسم سنة  2010ما مجموعه  4.066.091,40درهم متثل منها الضريبة على
القيمة املضافة نسبة  .% 92,84أما النفقات ،فقد بلغت خالل سنة  2010ما مجموعه  2.246.287,54درهم ،ومتثل نفقات
املوظفني واألعوان  % 39,64من مجموع نفقات التسيير.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات

أوال .تدبير شؤون املوظفني
بهذا اخلصوص مت تسجيل مجموعة من املالحظات ميكن إدراجها كالتالي:

1 .1وضع مجموعة من املوظفني رهن إشارة إدارات أخرى
يالحظ أنه مت وضع بعض موظفي اجلماعة رهن إشارة إدارات أخرى ،في حني أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية اجلماعة
دون إجناز أية خدمة لفائدة اجلماعة .مع العلم أن اجلماعة تعرف خصاصا كبيرا في املوظفني .ويتعلق األمر باملوظفني
«ع.ع» عون مصلحة و «ح.أ» تقني و «ع.ا» محرر ممتاز املوضوعني ،على التوالي ،رهن إشارة قيادة آيت يعزم و قباضة أكوراي
و الكتابة العامة بعمالة احلاجب.
وقد أكد رئيس اجلماعة أنه ،بناء على مالحظات اجمللس اجلهوي ،فقد مت إما إنهاء وضعية رهن اإلشارة أو أنها في طور اإلنهاء
بالنسبة للموظفني املعنيني.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بعدم اللجوء إلى وضعية الوضع رهن اإلشارة و إتباع املسالك املنصوص
عليها قانونيا.

2 .2عدم تطبيق االقتطاع من األجر بالنسبة للمتغيبني بدون مبرر
تتقاعس اجلماعة عن تطبيق مقتضيات القانون رقم  12-81بشأن االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة واجلماعات
احمللية املتغيبني عن العمل بصفة غير مشروعة وكذا املرسوم رقم  2-99-1216بتاريخ  10ماي  2000احملدد لشروط
تطبيقه .وتؤثر هذه املمارسة على السير العادي للمصالح اجلماعية وتشجع على التغيب وانتشار الالمباالة وعدم
املسؤولية في وسط املوظفني واألعوان اجلماعيني.
وتنطبق هذه احلالة أساسا على وضعية املوظف «أ.م» الذي تغيب بدون مبرر منذ شهر فبراير  ،2011حيث اكتفى الرئيس
بتوجيه إنذار للمعني باألمر منذ شهر مارس  ،2011ومع تعذر تبليغ اإلنذار ،لم يأمر فورا بإيقاف أجرته وفقا ملقتضيات
الفصل اخلامس والسبعون مكرر من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.
باإلضافة إلى ذلك هناك حالة املوظف «ع.ا» الذي كان موضوعا رهن إشارة قباضة أكوراي قبل التحاقه بالعمالة ،حيث
أخبر القابض اجلماعي بكون املعني باألمر قد انقطع عن مزاولة مهامه منذ تاريخ  16دجنبر  ،2004إال أن الرئيس لم يقم
باستفساره عن هذا الغياب غير املبرر إال بتاريخ  23نونبر  ،2005أي بعد مضي قرابة سنة كاملة عن تخليه عن مهامه
باملقابل ظل يستفيد من أجرته كاملة خالل هذه املدة.
كما جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة ال تتوفر على آلية ناجعة لضبط ظاهرتي التغيب والتأخر عن العمل.
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لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة احلد من ظاهرة التغيب بدون مبرر وتفعيل مسطرة االقتطاع من األجر في
حالة إخالل املوظف مبهامه.

3 .3اختالالت تهم امتحان الكفاءة املهنية املنظم بتاريخ  15يوليوز2010
نظمت اجلماعة القروية آليت يعزم ،بتاريخ  15يوليوز  ،2010امتحانا للكفاءة املهنية لولوج درجة محرر السلم ( 8منصب
واحد) مفتوح في وجه الكتاب املمتازين .وقد شارك في هذه املباراة مرشح واحد .وقد عرفت عدة اختالالت ميكن إجمالها
في ما يلي :
— —عرفت املباراة تنظيم اختبار كتابي فقط في مادة وحيدة وهي حترير تقرير في إحدى املواضيع املرتبطة باجلماعات
احمللية ،وذلك خالفا ملقتضيات قرار الوزير األول رقم  3.36.06الصادر في  28من جمادى اآلخرة  24( 1427يوليو )2006
بتحديد نظام امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى درجة احملررين ،الذي ينص في مادته الرابعة على كون االمتحان
يشتمل على اختبارات كتابية وشفوية .وحدد االختبارات الكتابية في مادتني :حترير نص إداري و حترير موضوع .كما
أنه ال يوجد أي محضر بخصوص اجتياز االختبار الشفوي؛
— —بخصوص تصحيح ورقة االختبار ،فقد صرح املسؤولون أن من قام بالتصحيح هو أحد املوظفني الذي ال ينتمي
للجنة االمتحان وهو ما يخالف الفصل  18من املرسوم امللكي رقم 401.67بتاريخ  13ربيع األول  22( 1387يونيه
 )1967بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات اخلاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة التقيد بالشكليات القانونية عند تنظيم امتحانات الكفاءة املهنية.

ثانيا .تدبير املداخيل
1 .1اختالالت في حتصيل الرسم على محالت بيع املشروبات
تتوفر اجلماعة على ستة ملزمني خاضعني للرسم على محال بيع املشروبات .وبالنظر إلى املعطيات املستقاة من عني
املكان ،ميكن إبداء املالحظات التالية:
— —ال يقوم امللزمون بوضع تصريحاتهم في اآلجال املنصوص عليها قانونيا ،حيث أن وكالة املداخيل توصلت بأربع
تصاريح فقط منذ إحداثها ،دون أن تتخذ في حقهم اجلزاءات القانونية املنصوص عليها في املادة  134من القانون
رقم  47.06الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها .حيث أنها تكتفي بتطبيق
جزاءات التأخر في األداء؛
— —ال حتترم وكالة املداخيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم وفق الباب الثالث من القسم األول من القانون املشار
إليه أعاله؛
— —الزالت اجلماعة تطبق جزاءات التأخر في األداء املنصوص عليها في القانون السابق (رقم  ،)30.89متجاهلة تطبيق
الغرامات املنصوص عليها في املواد  147و 148من القانون رقم  47.06الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة
للجماعات احمللية وهيئاتها والذي ألغي مبوجبه القانون السالف الذكر.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —إلزام املعنيني بالرسم على محال بيع املشروبات بإيداع تصريحاتهم في اآلجال القانونية ؛
— —الفرض التلقائي للرسم في حالة إخالل امللزمني بواجباتهم ؛
— —اعتماد الغرامات املنصوص عليها في املواد  147و 148من القانون رقم  47.06الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب
املستحقة للجماعات احمللية وهيئاتها.
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2 .2عدم استخالص الرسم املفروض على عمليات البناء
خالفا ملقتضيات املادة الثانية واملواد من  50إلى  56من القانون رقم  47.06الذي يحدد مبوجبه نظام للضرائب املستحقة
للجماعات احمللية وهيئاتها ،ال تقوم اجلماعة باستخالص الرسم املفروض على عمليات البناء .حيث أنها استخلصت
الرسم فقط خالل سنة  ،2009واستفادت خالل هذه السنة من مدخول قدره  116.144,00درهم .و من ضمن التبريرات
التي يدفع بها املسؤولون اإلعفاء املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة  52من قانون اجلبايات الذي يعفي املساكن
من الفئة القروية املتواجدة باجلماعات القروية ،إال أن اجلماعة تتوفر على جتزئة سكنية بآيت يعزم املركز ومت إعفاؤها أيضا.
كما مت التمييز ،بخصوص سنة  ،2009بني امللزمني ،حيث أن هناك فئة التزمت بأداء الرسم ،وفئة أخرى مت إعفاؤها بصفة
غير قانونية .وقد بلغت قيمة الهدر خالل نفس السنة حوالي  188.660,00درهم.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على استخالص هذا الرسم وفق ما هو مبني بالقانون رقم .47.06

ثالثا .تدبير النفقات
1 .1غياب مصلحة مختصة بالنفقات
يتكفل الكاتب العام للجماعة بالعمليات احملاسباتية اخلاصة بالنفقات .حيث يعمل على تتبع شؤون امليزانية ووضع
سندات الطلب وأعمال التصفية وتتبع األداء .لكن رغم أهمية األعمال اخلاصة بالنفقات ،فقد مت إسنادها إلى الشخص
الذي يفترض فيه أن يقوم باملهام التنظيمية و التنسيقية خملتلف مصالح اجلماعة وفقا ملقتضيات املادة  54مكرر من
امليثاق اجلماعي كما وقع تغييره وتتميمه .باإلضافة إلى ذلك ،أوكلت له أيضا مهمة السهر على مخزون أدوات ولوازم
املكتب ،الشيء الذي يجعله غير قادر على مسايرة املهام املوكولة إليه وهذا يؤدي حتما إلى النقص في املردودية.
كما لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم محاسبة اجلماعات احمللية بل تعتمد في
أشغالها على املمارسة اليومية املألوفة وعلى توجيهات احملاسب مبناسبة وضعه للتأشيرة أو عند األداء.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بإحداث مصلحة مختصة بالنفقات.

2 .2غياب احملاسبة اإلدارية
خالفا للمقتضيات الواردة في الباب الرابع من املرسوم رقم  2-09-441الصادر في  17من محرم  3( 1431يناير  )2010بسن
نظام محاسبة اجلماعات احمللية ومجموعاتها ،مت تسجيل املالحظات التالية:
— —ال يتم مسك دفتر تسجيل حقوق الدائنني وفق مقتضيات املادة  119من املرسوم السالف الذكر ،حيث أن آخر دفتر
متواجد باجلماعة يعود لسنة  2009ويتم مسكه فقط من خالل تسجيل املعطيات باحلاسوب ؛
— —ال يتم مسك الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة والذي ميكن من معرفة الترتيب الرقمي لكل أوامر األداء الصادرة
خالل مدة التسيير؛
— —ضعف كبير في ضبط الوثائق احملاسبية اخلاصة بالنفقات ،حيث لوحظ غياب مجموعة من الوثائق مع االحتفاظ
بأوامر األداء املرفوضة من قبل احملاسب وإهمال االحتفاظ بتلك التي متت إعادة صياغتها وفقا ملالحظاته.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة ضبط احملاسبة اإلدارية للنفقات وفق ما جاء في املرسوم اخلاص
مبحاسبة اجلماعات احمللية.

3 .3عدم تأدية أقساط التأمني
تتوفر اجلماعة على مجموعة من اآلليات املتحركة تتمثل في شاحنة من نوعية  kia K3600-58وسيارة من نوع «سيطروين
بيرالنكو» وسيارة إسعاف غير مستعملة منذ  .2009لكن لوحظ أن اجلماعة ال تقوم بتأدية مصاريف التأمني اخلاصة
بهذه العربات وذلك منذ سنة  ،2008خالفا ملقتضيات املادة  41من القانون رقم  45.08املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات
احمللية ومجموعاتها والتي تصنف أقساط التأمني من ضمن النفقات اإلجبارية .وبالرجوع إلى امليزانيات اخلاصة باجلماعة،
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يتضح أن االعتمادات متوفرة إال أن رئيس اجلماعة ال يأمر بصرفها كما يتضح ذلك من خالل االعتمادات املرصودة برسم
السنوات املالية  2008و 2009و 2010والتي بلغت على التوالي  20.000,00و 20.000,00و 17.000,00درهم.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات بضرورة تأدية أقساط التأمني في مواعيدها.

4 .4عدم توفر الوثائق اخلاصة مبجموعة من النفقات
ويتعلق األمر بالنفقات التالية:
— —نفقات احملروقات  :لوحظ أن اجلماعة تستهلك ما يناهز  60.000,00درهم سنويا من احملروقات ،إال أن تدبيرها ال
يحترم مجموعة من الضوابط املرتبطة بالرقابة الداخلية .حيث لوحظ أن تأدية النفقة يتم قبل التزود من احملطة
بالكميات املطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ال تتوفر اجلماعة على سجل لضبط استهالك هذه املادة .كما أن السندات
املسلمة من احملطة والتي يعتمدها الرئيس في تزويد آليات اجلماعة وكذا سيارات بعض املوظفني بالوقود ال يوجد
أي أثر لها مبقر اجلماعة؛
— —نفقات الهاتف :تتحمل اجلماعة ما يناهز  25.000,00درهم سنويا كنفقات مرتبطة باستهالك الهاتف .إال أنه
لوحظ أنها ال تتوفر سوى على هاتف نقال وحيد يوجد لدى رئيس اجلماعة .وعند مطالبة اجلماعة بالوثائق اخلاصة
بهذه النفقة مت تقدمي فقط اتفاقية الشيات التي تربطها باملكتب الوطني للماء الصالح للشرب .حيث ال يوجد أي
أثر للفواتير التي تعتمدها مصالح اجلماعة لتأدية النفقة .كما أن الشيات املذكورة توجد عند الرئيس ولم يتم
تكليف أي موظف بتدبيرها مما يعني غياب أي محاسبة تهمها.
لذا ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باحلرص على االحتفاظ بجميع الوثائق التي تهم جميع النفقات.

5 .5نقص في تدبير بعض نفقات التجهيز
تنبغي اإلشارة في البداية إلى أن املصلحة التقنية ال تتوفر على مجموعة من الوثائق التي تهم سندات األشغال مثل
محاضر التسلم والفواتير كما أنها ال متسك سجال لتسجيل النفقات املرتبطة بها رغم قلتها.
بخصوص مجموعة من نفقات التجهيز مت تسجيل مالحظتني أساسيتني :
— —غياب الضمانات بخصوص إجناز بعض املسالك ،حيث يتم إجناز األشغال اخلاصة مبجموعة من املسالك عن طريق
سندات للطلب مما ال ميكن اجلماعة من مجموعة من الضمانات األساسية في حالة وجود خلل في اإلجناز .وفي
بعض األحيان يتم اللجوء إلى سندين للطلب إلجناز نفس املسلك كما هو الشأن بخصوص السندين رقم  4بتاريخ
 14يناير 2011ورقم  5بتاريخ  14يناير 2011على التوالي مبوضوع كراء اآلليات لتهيئة املسلك و شراء التوفنا لتهيئة
نفس املسلك ،حيث كان حريا باجلماعة إبرام صفقة متكاملة؛
— —تدهور عدة مسالك بسبب غياب اإلتقان عند اإلجناز ،إذ سجل تدهور مجموعة من املسالك بسبب غياب اإلتقان
عند اإلجناز ،حيث لم يعد أي أثر للتوفنا التي مت فرشها .لكون السمك الذي مت االتفاق بشأنه مع الشركات املنجزة
لم يكن كافيا للصمود أمام عوامل التعرية مع الغياب الكلي للورقة التقنية قبل إجناز األشغال .ويتعلق األمر
باألشغال املنجزة بواسطة سندي الطلب رقم  10بتاريخ  14مارس  2007مببلغ  129.903,00درهم ورقم  24بتاريخ
 09دجنبر  2008مببلغ  36.846,00درهم.
لذا ،فإن اجمللس اجلهوي للحسابات يوصي باحلرص على إعداد أوراق تقنية متكاملة للمشاريع املنجزة لتفادي عيوب
اإلجناز.

رابعا .تدبير مجال التعمير
عند مراقبة دور اجلماعة في مجال التعمير عند تسليم رخص البناء أو رخص السكن وكذلك دورها في مراقبة البناء ،مت
تسجيل املالحظات التالية :
— —بناء بدون ترخيص على الرغم من عدم موافقة الوكالة احلضرية على التصميم ،إذ مت الترخيص ،بطريقة شفوية،
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للمدعو «م.خ» بتشييد سكن مكون من طابقني سفلي وعلوي ،على الرغم من عدم موافقة الوكالة احلضرية على
التصميم املنجز من طرف املعني باألمر وذلك بتاريخ  5ماي  .2009وبالرجوع إلى محاضر اخملالفات لم يتم تسجيل
أية مخالفة بخصوصه؛
— —التغاضي عن اخملالفات املرتكبة من طرف إحدى مستشارات اجمللس ،حيث أن املعنية باألمر حصلت على رخصة
بناء لتسوية الوضعية اخلاصة لسفلي وطابق علوي كائن بآيت يعزم املركز وذلك بتاريخ  2010/08/19واملسجلة
حتت عدد  .10/47إال أنها لم تعر اهتماما للمالحظات املوجهة لها من قبل اللجنة ودون احترام التصميم املنجز
من قبلها ،حيث أنها قامت ببناء عدة أجزاء من املفترض هدمها وأضافت غرفة بالطابق الثاني .كما قامت بالترامي
على امللك العام ،وذلك بتشييد جزء من البناية فوق الشارع العام حيث قامت باحتالل حوالي  20متر مربع منه ولم
يتخذ أي إجراء في حقها لثنيها عن هذه اخملالفات؛
— —طلب إيقاف املتابعة في حق مجموعة من اخملالفني لقانون التعمير ،عمدت مجموعة من ساكنة اجلماعة ببناء
دور سكنية من دون ترخيص ومتت متابعتهم لدى املصالح القضائية على هذا األساس ،إال أنه مت التراجع عن هذه
املتابعات في وقت الحق ،بتاريخ  09ماي  ،2011دون إجبار املعنيني باحترام قانون التعمير ،خصوصا وأن آيت يعزم
تعرف انتشار السكن العشوائي بشكل مهول مما يشجع آخرين على احتالل أراضي الدولة والبناء بشكل غير
قانوني .و يتعلق األمر بأحد عشر شخصا من دوار إيـكـرامن تيزي آيت يعزم؛
— —تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة ،في مجموعة من احلاالت مت تسليم رخص
الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة على ذلك وأحيانا يتم تسليمها في غياب اجتماع هذه اللجنة.
وهو ما يشكل متييزا واضحا بني املواطنني .كما أن مجموعة من احملالت التجارية املتواجدة أمام مقر اجلماعة
استفادت من الربط بشبكة املاء في غياب التصاميم املصادق عليها من قبل الوكالة احلضرية.
اعتبارا لكل ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على احترام املقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير؛
— —العمل على إنهاء وضعية الترامي على امللك العام من طرف املستشارة املعنية واحلرص على احترام املقتضيات
القانونية التي تهم مجال التعمير بخصوص وضعيتها؛
— —إلزام املعنيني باحترام تصميم إعادة الهيكلة وعدم التغاضي عن اخملالفات في هذا الشأن؛
— —احلرص على احترام آراء اللجنة وضرورة االحتفاظ باالستدعاءات املوجهة لها لتبرير اجتماعاتها.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي آليت يعزم
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي آليت يعزم بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجمللس اجلهوي للحسابات
بالعيون
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اجلماعة احلضرية طرفاية
مت إحداث اجلماعة احمللية طرفاية سنة  1961قبل أن تصير جماعة حضرية عقب التقسيم اإلداري لسنة .1992و يتولى
تسيير شؤونها مجلس جماعي مؤلف من  13عضوا .تقع اجلماعة على بعد  100كلم شمال مدينة العيون على الطريق
الوطنية رقم واحد .و متتد على مساحة  25كلم مربع .يبلغ عدد سكانها  5.614نسمة حسب اإلحصاء الوطني للسكان
لسنة  .2004ويشكل النشاط البحري أساس االقتصاد احمللي ،حيث تتوفر مدينة طرفاية على ميناء للصيد البحري
ووحدتني صناعيتني إلنتاج دقيق السمك.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أجنز اجمللس اجلهوي للحسابات بالعيون مهمة مراقبة تسيير اجلماعة احلضرية طرفاية مت على إثرها تسجيل مجموعة
من املالحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات.

أوال -تدبير املمتلكات اجلماعية
تشرف مصلحة املمتلكات على تدبير مختلف املمتلكات اجلماعية العقارية منها واملنقولة .وفي هذه الصدد لوحظ ما
يلي:

 1 .اجلانب التنظيمي
املوارد البشرية
ال يعمل مبصلحة املمتلكات سوى موظفان اثنان (رئيس مصلحة و موظف) ،مع العلم أن املعامالت والعمليات العقارية
كثيرة وتستلزم اإلملام بهذا امليدان وتتبع و ضبط املساطر و اإلجراءات اإلدارية و القانونية .ويالحظ على مصالح اجلماعة
كذلك عدم قيامها بدراسة شاملة ملواردها البشرية قصد اختيار األطر ذات التكوين املالئم في هذا امليدان إلعادة
انتشارهم وتعيينهم بهذه املصلحة ،السيما أن بعض املوظفني لهم تكوين إداري يؤهلهم ملزاولة هذه املهام .كما مت
الوقوف على عدم معرفة االختصاصات واملهام املوكولة ملصلحة املمتلكات في غياب دليل للمساطر وعدم إعداد بطائق
املهام باملصلحة.
وسائل العمل
بخصوص اإلمكانات املادية و اللوجستيكية ،لوحظ عدم وجود أجهزة وبرامج معلوماتية متكن املصلحة من وضع قاعدة
بيانات تهم مختلف أوجه تدبير املمتلكات ،وعدم توفر مراجع قانونية أو تنظيمية متكن موظفي املصلحة من مزاولة
مهامهم على أحسن وجه .كذلك لوحظ من خالل الزيارات امليدانية للمكاتب اجلماعية ،شغل املكتب اخملصص ملصلحة
املمتلكات من طرف التعاضدية العامة لإلدارات العمومية في غياب أي إطار تعاقدي مع اجلماعة.

 2 .املمتلكات العقارية
بخصوص تدبير املمتلكات العقارية لوحظ ما يلي :
سجل احملتويات
تتوفر مصالح اجلماعة على سجل يشتمل على ملك خاص واحد و على  15ملكا عاما .من خالل االطالع على هذا
السجل ،لوحظ عدم املصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية ،مما يطرح السؤال حول جدوى املراسالت واإلحاالت نصف
السنوية لهذا السجل قصد املصادقة عليه .كما سجل غياب املمتلكات ذات الصبغة العامة من سجل احملتويات
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كاألزقة والطرقات وشبكات املاء واجملاري و الكهرباء .إضافة إلى ذلك ،مت تصنيف املستودع البلدي و اجملزرة البلدية في
السجل ضمن امللك العام عوض تسجيلهما بامللك اخلاص.
الوضعية العقارية
إن السمة الغالبة على ممتلكات اجلماعة تتمثل في غياب التحفيظ بالنسبة جلل األمالك العقارية .وعلى الرغم من الدور
الذي تلعبه سندات امللكية و الوثائق األخرى التي تضمن حق التصرف في احلفاظ على املمتلكات و تثمينها ،فإنه يالحظ
عدم توفر اجلماعة على ملفات قانونية (غياب سندات ووثائق امللكية ،محاضر التسليم ،قرارات آذنة للجماعة في إجراء
التصرفات القانونية في العقارات املوجودة في حيازتها) و ال على البطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعة .كما
جتدر اإلشارة إلى أن جل املمتلكات العامة التي تتوفر عليها اجلماعة هي عقارات شيدت على أراضي األمالك اخملزنية .كما
ظلت اجلماعة ولفترة طويلة ،تتصرف عن طريق احليازة في احملالت التجارية والدور السكنية وتستخلص واجبات كرائها،
بناء على قرارات صادرة عن السلطات احمللية .ولم تتخذ اجلماعة أي إجراء لتسوية الوضعية القانونية لهاته العقارات
بهدف إدارجها ضمن ممتلكاتها اخلاصة.
استغالل امللك اجلماعي
في غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي ،تستغل مصالح خارجية أمالكا جماعية كما هو الشأن بالنسبة للمرفق الثقافي
مبساحة 150متر مربع الواقع بشارع محمد اخلامس مستغل من طرف مصالح األمن الوطني ،و مرفق اجتماعي مساحته
 2.134متر مربع باحلي اجلديد تستغله إحدى اجلمعيات و كذلك بناية إدارية مساحتها  352متر مربع بشارع محمد املأمون
مستغلة من طرف مصالح الوقاية املدنية .أضف إلى ذلك فإن اجلماعة لم تقم باإلجراءات الالزمة لتصحيح وضعية
احتالل امللك العام الغير املرخص.
اجملزرة البلدية
لوحظ من خالل معاينتها أنها تفتقر لكل التجهيزات الالزمة لعمليات الذبح كما أن األبواب اخلشبية مهترئة والنوافذ
مكسرة وجتهيزات اإلضاءة معطلة باإلضافة إلى عدم مراعاة قواعد السالمة الصحية والنظافة داخل اجملزرة .
املستودع البلدي
من خالل الزيارات امليدانية للمستودع البلدي ،لوحظ عدم توفره على التجهيزات واملعدات الالزمة لصيانة السيارات
و الشاحنات .كما لوحظ استغالل املستودع من طرف طرف شركة «س» املوكل إليها توسعة ميناء طرفاية من خالل
بناء دور سكنية لعمالها فوق تراب املستودع البلدي دون أي تعاقد مع اجلماعة درءا لكل اخملاطر التي قد تهدد احلفاظ
على ملكها.
احملجز البلدي
يوجد احملجز البلدي بجوار املستودع البلدي بدون فاصل بينهما مما يؤدي في بعض األحيان إلى خلط بني احملجوزات وبني
املعدات التي متلكها اجلماعة .ومن حيث تدبير احملجز لوحظ عدم اعتماد اجلماعة ملسطرة تنظيمية لدخول و خروج
العربات واملواد و احليوانات من احملجز .كما أنه ال متسك أي سجل لضبط العمليات املتعلقة باحملجوزات.

3 .3األمالك املنقولة
تتكون األمالك املنقولة التي تتوفر عليها اجلماعة من حظيرة السيارات و عتاد مكتبي و معلوماتي و أدوات أخرى.
حظيرة السيارات
من خالل مراقبة حظيرة السيارات واآلليات املستغلة من طرف اجلماعة ،لوحظ ما يلي:
— —غياب مصلحة مكلفة بشكل واضح بتدبير استعمال السيارات و الشاحنات و الدراجات ،و مسك السجالت
والدفاتر و األوراق املبررة واألرشيف؛
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— —عدم توفر اجلماعة على البطاقات اخلاصة بكل سيارة أو شاحنة ،من أجل تدوين جميع املعلومات املتعلقة بها وتتبع
صيانتها و استهالكها للوقود و الزيوت؛
— —عدم توفر اجلماعة على قرارات لتحديد استعمال السيارات اجلماعية وكذا األشخاص املؤهلني الستعمالها؛
— —عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص السيارة من نوع رونو  4املهترئة واحملتفظ بها ضمن باقي العربات.
العتاد املكتبي و املعلوماتي
تتوفر اجلماعة على جتهيزات مكتبية و معلوماتية مختلفة ،غير أنها ال تخضع بشكل منتظم للجرد الدوري كما هو
منصوص عليه في التنظيمات اجلاري بها العمل ،كما أن سجل اجلرد اخلاص بهذا العتاد ال يتضمن تواريخ اقتناء هذه
املعدات وغير محني ،ذلك أن العتاد املعلوماتي املوجود مبصلحتي وكالة املداخيل و احلالة املدنية على سبيل املثال غير
مدرج بهذا السجل .ومن حيث تخصيص العتاد فقد مت وضع عدد من التجهيزات املكتبية واملعلوماتية رهن إشارة
باشاوية طرفاية ،املتواجد مقرها بنفس البناية اإلدارية مقر اجلماعة.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— — تأهيل العنصر البشري و توفير الكفاءات الالزمة لتدبير املمتلكات؛
— — العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات اجلماعية بالتنسيق مع مديرية املالك اخملزنية ووكالة
احملافظة العقارية؛
— — تسوية وضعية االحتالل املؤقت للملك اجلماعي الغير املرخص؛
— — إجراء جرد دوري لألمالك املنقولة و حتيني سجل اجلرد؛
— — مراعاة شروط مسك سجل احملتويات.

ثانيا .تدبير املداخيل
1 .1وكالة املداخيل والوعاء الضريبي
وكالة املداخيل
أصدرت اجلماعة احلضرية طرفاية القرار اجلبائي رقم  2008 /03بتاريخ  22يوليو  2008لتنظيم و حتديد طبيعة ومبالغ
الرسوم و الواجبات املستحقة لفائدة ميزانية اجلماعة .كما مت إحداث وكالة للمداخيل مبوجب مقرر لوزير الداخلية
رقم 1297بتاريخ  .2012/03/27ويعمل إلى جانب وكيل املداخيل الذي مت تعيينه بتاريخ  2012/03/27موظفان من بينهما
نائب له .وأثار تدبير وكالة املداخيل املالحظتني التاليتني :
— —عدم مراعاة سقف الصندوق احملدد في  5.000,00درهم مبوجب مقرر إحداث وكالة املداخيل؛
— —عدم مراعاة أجل خمسة أيام كحد أقصى لدفع املبالغ احملصلة إلى القابض اجلماعي طبقا للفقرة األخيرة من املادة
 35من مرسوم  30شتنبر  1976املتعلق بنظام محاسبة اجلماعات احمللية وهيآتها واملذكور في مقرر إحداث وكالة
املداخيل؛
الوعاء الضريبي
تقوم وكالة املداخيل بتحصيل ما يتم أداؤه من الرسوم من طرف امللزمني وإيداع املبالغ املستخلصة بعد ذلك بالقباضة
اجلماعية وذلك طبقا ملقتضيات املادتني  41و 42من املرسوم رقم  2-09-441بتاريخ  3يناير  2010املتعلق بنظام احملاسبة
العمومية للجماعات احمللية حيث تنحصر اختصاصات وكالة املداخيل في استخالص املبالغ املدفوعة .وبالتالي فقد
لوحظ عدم وجود أية مصلحة أو جلنة مكلفة بالوعاء الضريبي الستيفاء املعلومات اجلبائية املرتبطة بامللزمني بالرسوم
اإلقرارية وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم لتتبع ومراقبة اإلقرارات املودعة لدى اجلماعة .في نفس اإلطار ،لم تقم مصالح
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اجلماعة بأي إجراء بخصوص إحصاء األراضي احلضرية الغير املبنية وكذلك األشخاص امللزمني بهذا الرسم طبقا للمادة
 39من القانون رقم  47-06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية.

2 .2حتصيل املداخيل
تعرف اجلماعة ضعفا على مستوى املوارد املالية الذاتية إذ لم تتعد نسبتها من مجموع املداخيل  2,2باملائة سنة 2011
و  %1,9سنة  .2012و إذا كان ضعف بعض منها يرجع إلى ظروف خارجية متعلقة بالنشاط االقتصادي مبدينة طرفاية،
فإن موارد أخرى يعزى ضعفها إلى نقائص على مستوى تدبير اجلماعة ملداخيلها كما هو الشأن بالنسبة للموارد التالية:
الرسم املفروض على عمليات البناء
فيما يخص هذا الرسم ،لوحظ عدم قيام مصالح اجلماعة باإلجراءات الضرورية الستخالص الرسوم املفروضة على
عمليات البناء .حيث انتقلت مداخيل هذه الرسوم من  288.465,00درهم سنة  2010إلى  71.050,00درهم سنة 2012
مسجلة انخفاضا بنسبة  .%75.36كما سجل أيضا أن مجموعة من اإلدارات العمومية لم تؤد هذه الرسوم لبناء مقراتها
كما هو الشأن لبناء مقر العمالة وبناء مقر للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ومقر الصناعة التقليدية.
الرسم على عمليات جتزئة األراضي
لم تستخلص اجلماعة الرسوم املتعلقة بالرخصة املمنوحة ملؤسسة العمران خللق جتزئة السالم الواقعة باملدخل
اجلنوبي للمدينة .فباالطالع على وثيقة تقنية بامللف املمسوك لدى اجلماعة فإن التكلفة املقدرة إلجناز أشغال التجهيز
املتعلق بالتجزئة بلغت  17.200.000,00درهم باحتساب الضريبة على القيمة املضافة ،وبالتالي فإن ميزانية اجلماعة لم
تستفد من مداخيل تترواح بني  516.000,00درهم و  860.000,00درهم بتطبيق نسب بني  % 3و  % 5على تكلفة التجهيز
دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.
الرسم على محال بيع املشروبات
على الرغم من تواجد مقاهي و مقشدات و فنادق غير مصنفة فوق تراب اجلماعة كمحال لبيع املشروبات ،فإن مصالح
اجلماعة لم تقم بإحصائها و تصفية و استخالص الرسم املتعلق بها .ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق احملاسبية للجماعة،
تبني عدم استخالص هذا الرسم برسم سنوات  2010و  2011و .2012
الرسم على استخراج مواد املقالع
يوجد باجملال الترابي للجماعة مقالع مستغلة من طرف أشخاص ذاتيني و معنويني .إال أنه من خالل االطالع على
احلسابات اإلدارية ،تبني عدم استخالص الرسوم املتعلقة باستخراج مواد املقالع .كما أن اجلماعة ال تتوفر على نسخ
التراخيص املمنوحة للمستغلني وال على معطيات حول املساحات املستغلة ونوعية وكميات املواد املستخرجة.
الرسم على الذبح
بناء على معلومات مقدمة من املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية للفترة بني يناير ويونيو 2012
فإن عدد الرؤوس التي مت ذبحها بلغ حوالي  1.502رأسا من األبقار واألغنام واملاعز واإلبل .إال أنه من خالل االطالع على
احلسابات اإلدارية ،لوحظ عدم استخالص الرسم على الذبح سنة  ،2012بعد أن سجلت مداخيله  23.520,00درهم
سنة  2010و  5.490,00درهم سنة . 2011
 رسوم نقل اللحوم
تتوفر اجلماعة على شاحنة صغيرة تقوم بتوزيع اللحوم على محالت اجلزارة ،إال أنه لوحظ عدم استخالص رسم نقل
اللحوم برسم سنوات  2010و 2011و.2012
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بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— — استخالص كل املداخيل الذاتية املستحقة للجماعة للرفع من مستوى استقاللها املالي؛
— — العمل على تطبيق مقتضيات القرار اجلبائي و توسيع الوعاء الضريبي؛
— — توفير الوسائل الضرورية ملصلحة وكالة املداخيل ألجل القيام مبهامها؛
— — إحداث إدارة اجلبايات املكلفة باإلحصاء و حتديد الوعاء الضريبي و تصفية املداخيل.

ثالثا .تدبير النفقات
بلغت نفقات اجلماعة برسم سنة  2012ما قدره  11.677.497,88درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة  7باملائة مقارنة
مع سنة  2011و ارتفاعا بنسبة  14,5باملائة مقارنة مع سنة  .2010وشكلت نفقات التجهيز من مجموع النفقات نسبة
لم تتجاوز  26باملائة سنة  2010و  12باملائة سنة  ،2012وهو ما ميثل نسبة استهالك االعتمادات املرصودة للتجهيز في
حدود  41,5باملائة سنة  2011و 38باملائة سنة  .2012ويثير تدبير النفقات املالحظات التالية:

1 .1اجلانب التنظيمي
تتكلف مصلحة امليزانية و املواد باإلقتناءات و التوريدات .لكنها وفي غياب نظام للمراقبة الداخلية ،ال متسك محاسبة
باملواد وال السجالت والوثائق القانونية التي تساعد على تتبع وإجناز العمل باملصلحة ،كالكناش السنوي اخلاص مبتابعة
اقتناء التوريدات و األشياء من نفس النوع .و يعمل باملصلحة موظف واحد لم يسبق له أن استفاد من أي دورة تكوينية
في مجال املالية واحملاسبة العمومية .كما تبني من خالل اللقاءات التي أجريت مع رؤساء املصالح أن اجلماعة ال تقوم
بدراسة حاجياتها ووضع قواعد بيانات من أجل التخطيط بشكل محكم وفعال لنفقاتها .كما لوحظ كذلك على
مصالح اجلماعة عدم توفرها على أرشيف خاص مبمونيها.

2 .2سندات الطلب
بالنسبة للسنوات  2008إلى  ،2012اختارت اجلماعة إبرام سندات الطلب إلجناز كل خدماتها واقتناء مختلف توريداتها،
وذلك على اختالف طبيعة طلبياتها .مما يطرح السؤال حول جلوء اجلماعة إلى هذا النوع من العقود الذي يتعلق فقط
بالتوريدات اآلنية و اجلاهزة .و من خالل تفحص سندات الطلب وأوراق و حواالت اإلصدار املرتبطة بها ،تبني أن:
— — سندات الطلب ال حتمل أرقاما ترتيبية ،كما أن عددا من أوراق وحواالت اإلصدار غير مؤرخة؛
— — سندات الطلب ال حتدد بشكل واضح محتوى األعمال واألشغال واخلدمات بحيث أنها حترر بصيغ عامة كما هو الشأن
بالنسبة لسندات الطلب املرتبطة بالصيانة االعتيادية للمناطق اخلضراء والصيانة االعتيادية للطرقات وسندي
الطلب رقم  55مببلغ  200.000,00درهم بتاريخ 2010/12/01ورقم رقم  61بتاريخ  2011/12/01مببلغ 199.250,00
درهم الذين لم يخضعا أيضا للمنافسة؛
— — نفقات صرفت عبر إبرام سندات الطلب واملتعلقة بتشييد البنايات برسم السنة املالية  2010بلغ 802.000,00
درهم،كذلك نفس األمر بالنسبة لنفقات اإلصالحات واألشغال الكبرى للبنايات برسم السنة املالية  2012التي
بلغت  560.000,00درهم متجاوزة بذلك سقف  200.000,00درهم احملدد في املادة  75من املرسوم رقم 02-06-388
املتعلق مبدونة الصفقات العمومية؛
— — اإلشهاد على العمل املنجز يتم من طرف رئيس اجلماعة لوحده دون إشراك املصالح املعنية بالتوريدات املسلمة
واخلدمات واألشغال املنجزة.
 مصاريف استهالك الوقود والزيوت
ال يتم شراء احملروقات عن طريق صفقة شاملة لتغطية احتياجات اجلماعة السنوية ،بل يتم عن طربق سندات طلب في
غياب الشيات .كما أن سندات الطلب تأتي الحقا بعد التسلم من أجل تسوية الديون املستحقة .كما مت تسجيل غياب
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تتبع استهالك الوقود والزيوت في الوقت الذي ينفرد فيه رئيس اجلماعة بتوزيع هذه املواد عبر إصدار أوراق ألجل خملتلف
العربات للتزود من محطة الوقود.
النفقات املتعلقة باملواصالت الالسلكية
انتقلت تكاليف رسوم ومستحقات املواصالت الالسلكية من  30.000,00درهم سنة  2008إلى  164.000,00درهم سنة
 .2012وتتضمن الئحة اشتراكات اجلماعة في خطوط الهاتف النقال بعض اخلطوط دون حتديد املستفيدين منها .ويطرح
التساؤل حول مدى حاجة اجلماعة لكل هذه اخلطوط بالنظر إلى اخلدمات التي تقدمها للساكنة احمللية ،حيث يستفيد
أعضاء اجمللس اجلماعي الثالث عشر و  10موظفني من اشتراك الهاتف النقال.
وتبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— — ترشيد وتتبع النفقات املرتبطة بحظيرة السيارات من استهالك الوقود ولوازم صيانة العربات؛
— — حتديد محتوى ومواصفات األشغال بسندات الطلب بشكل واضح؛
— — ترشيد النفقات املتعلقة باالشتراكات في خطوط الهاتف النقال.
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 .IIرئيس اجمللس اجلماعي لطرفاية
(نص مقتضب)

أوال .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1اجلانب التنظيمي
املوارد البشرية
بادرنا إلى وضع هيكل تنظيمي راعينا فيه اخلصاص على مستوى العنصر البشري مع توفير وسائل العمل وفق املالحظات
الواردة كما باشرنا إضافة إلى ذلك إلى تبني برنامج للتكوين املستمر.
وسائل العمل
لقد مت تخصيص مكتب خاص باملصلحة وتزويده بكافة األجهزة املعلوماتية والرفوف لألرشيف وحرصنا بتنسيق مع
املصالح املعنية على توفير كافة املراجع.

2 .2املمتلكات العقارية
سجل احملتويات
لقد مت تدراك هذه املالحظة حيث مت عرض السجل املذكور على السلطة اخملتصة للتأشير أما بخصوص إدراج األزقة
والطرقات وشبكة املاء واجملاري فإننا ننتظر املصادقة على مشروع تصميم التهيئة الذي هو في طور االجناز والدراسة
وتفاديا لتعديالت واملتغيرات السيما إن مجموعة من املرافق اإلدارية واالجتماعية تعرف تناميا نتيجة إحداث عمالة إقليم
طرفاية وما يواكبها من معطيات جديدة .كما يتم إدراج املستودع البلدي و غيره من املرافق اجلماعية ضمن امللك البلدي
اخلاص.
الوضعية العقارية
إن اجلماعة ال تتوفر على وعاء عقاري على غرار اجلماعات األخرى نظر لطبيعة هذه األمالك حيث كلها تندرج في إطار
األمالك اخملزنية و هذه الوضعية متوارثة منذ  1961تاريخ إحداث اجلماعة و لتسوية هذه الوضعية عقد اجمللس عدة دورات
و رفع خاللها ملتمسات إلى اجلهات املعنية و أدرجت كذلك هذه الوضعية خالل اجتماعات اللجنة التقنية اإلقليمية
خاصة عند انعقادها مبقر اجلماعة  ،غير أن كل الوعود و التعهدات لم تلقى أي متابعة جادة من طرف املصالح اخلارجية
اخملتصة  ،وأخيرا مت االتفاق على أن تتولى دائرة أمالك الدولة عملية تفويت الدور املذكورة ملستغليها دورة فبراير 2007
النقطة األولى جدول اإلعمال  ،واحتفظت اجلماعة بالدكاكني املتواجدة بالسوق البلدي على أساس تسوية وضعيتها
ضمن امللك البلدي اخلاص.
استغالل امللك اجلماعي
وضعت بناية املكتبة القدمية رهن إشارة إدارة األمن الوطني مؤقتا وذلك من أجل تأسيس بطاقة التعريف الوطنية ويندرج
هدا في إطار أوال تعاون بني املصالح الذي مافتئت تدعو إليه مصالح الوالية وثانيا احلد من املعاناة التي يتكبدها الساكنة
من جراء التنقل إلى مدينة العيون التي تبعد مائة كلم عن طرفاية علما بان القدرة الشرائية ضعيفة جدا وكل هدا في
انتظار إيجاد حل من طرف املصالح املعنية.أما البناية التي تشغلها جمعية احلدي لألشخاص املعاقني فإنها متت مبوافقة
اجمللس البلدي على وضعها رهن إشارة اجلمعية املذكورة لتدبيرها كروض لتعليم األطفال.
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اجملزرة البلدية
اجملزرة عبارة عن بناية قدمية ال تتوفر على أدنى الشروط واملواصفات التي تستلزمها هذا املرفق لتوفير الصحة والسالمة
ولهذا الغرض يبحث اجمللس عن شركاء من أجل إحداث مجزرة عصرية بكامل املواصفات لضمان جودة املنتوج وإلزام فئة
اجلزارين الذين ميتنعون عن أداء رسم الذبح لذريعة وضعية اجملزرة.
املستودع البلدي
إن اجمللس باشر إحداث خلية أوكل إليها تتبع وضعية املستودع البلدي حيث مت تخصيص مكتب داخله ملسك مختلف
السجالت واجلذاذات التقنية للسهر على حسن تدبيره كما باشرن اجمللس إلى تسوية وضعية الشركة املتواجدة على
أساس اتفاق يحمى حقوق البلدية.
احملجز البلدي
إن احملجز املذكور إن إحداثه بجوار املستودع كحل ظرفي غير أن اجمللس سيبادر إلى طلب عقار من أجل إحداث محجز
مستقل نظرا لطبيعته واختصاصاته وتزويده بكافة املرافق واللوازم لتدبيره وحسن تنظيمه.

 3 .األمالك املنقولة
حظيرة السيارات
بادر اجمللس إلى تعيني عون يخضع إلى تكوين ومترين عملي من خالل ممارسة لدى مستودع العمالة حتى يكتسب اخلبرة
والتجربة الالزمتني حلسن تدبير هذه املنقوالت والسهر على صالحيتها وتسخيرها في إطار املصلحة العامة إضافة إلى
وضع بطاقات وجذاذات خاصة بكل سيارة ووضعها رهن إشارة األشخاص املؤهلني.
العتاد املكتبي واملعلوماتي
مت فتح سجل جلرد جميع التجهيزات املكتبة واملعلوماتية على اختالفها ويتضمن بيانات خاصة بكل هذه املعدات مع
حتيني املعطيات.

ثانيا .تدبير املداخيل
 1 .1وكالة املداخيل و الوعاء الضريبي
وكالة املداخيل
تبعا ملقتضيات القرار اجلبائي واملرسوم املتعلق بنظام محاسبة اجلماعات احمللية مت إشعار وكيل املداخيل على هذه
املالحظات وحرصا على دفع املبالغ احملصلة في األجل احملدد ووضع رهن إشارته كافة الوسائل.
الوعاء الضريبي
بادر اجمللس إلى إحداث جلنة عهد إليها بكافة املسائل املتعلقة بالوعاء الضريبي على غرار جلنة التعمير وباقي اللجان
األخرى والعمل على تفعيل دورها.

2 .2حتصيل املداخيل
الرسم املفروض على عمليات البناء
لوحظ تراجع في هذه املداخيل ويعزى سبب ذلك إلى عوامل خارج عن نطاق إرادة اجلماعة إذ أن غالبية الساكنة متارس
الصيد البحري ومنذ انطالق أشغال التوسعة وتهيئة امليناء تراجع دخل هذه الفئات التي كانت تنشط في عمليات
البناء بخصوص رسوم البناء مقرات اإلدارات العمومية العمالة مقر املندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ومقر
الصناعة التقليدية فان اجمللس لم يتوصل بأي طلب لتسليم التراخيص الجناز هذه املشاريع من طرف املقاوالت.
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الرسم املفروض على عمليات جتزئة األراضي
إن استخالص الرسم على عمليات جتزئة السالم التابعة ملؤسسة العمران فان اجمللس لم مينح بعد أي ترخيص وقد كاتبنا
املؤسسة املذكورة من أجل أداء هذا الرسم.
الرسم املفروض على محال بيع املشروبات
أحدثت مصالح اجلماعة جلنة كما سبق ذكر ذلك على أساس تتبع كافة مصادر موارد املداخيل اجلماعية على اختالف
أنشطتها سواء لتحديد وعاء الرسوم أو حتصيلها.
الرسم على استخراج مواد املقالع
إن حدود اجلماعة غير مرسومة بني طرفاية وجماعة الطاح نتيجة نزاع مطروح على جلنة حتكيم لفضه وبالتالي فان حتديد
مواقع هذه املقالع يرجع االختصاص فيه إلى جلنة إقليمية ويوضع الستغاللها دفتر حتمالت وحتدد فيه أجال االستغالل
والكميات املستخرجة وهذا ما لم تتوصل في شانه اجلماعة بأي مراسلة أو أخبار تبعا ملقتضيات الدورية املشتركة
رقم 87بتاريخ  8يونيو  1994املتعلقة بتدبير شؤون املقالع.
الرسم على الذبح
عدم توفير اجلماعة على اعتمادات لترميم وتهيئة اجملزرة وتزويدها بكافة التجهيزات من جهة ورعيا لظروف اجلزارة حيث
أن اقرب نقطة القتناء رؤوس املعدة للذبح تبعد عن طرفاية ب 100كلم ومن أجل تزويد املدينة باللحوم احلمراء اجمللس هذه
الوضعية ملساعدة هذه الفئة من احلرفيني مؤقتا في انتظار ترميم أو إحداث مجزرة بلدية تتوفر على كافة املواصفات
الالزمة.

ثالثا .تدبير النفقات
1 .1اجلانب التنظيمي
بادر اجمللس إلى تدعيم املصلحة بالعنصر البشري وإخضاعه إلى دورية التكوين املستمر من أجل مسك السجالت
والوثائق القانونية لتتبع مختلف العمليات وفتح كناش خاص مبتابعة اقتناء التوريدات والتنسيق مع مختلف املصالح
اجلماعية املعنية.

2 .2سندات الطلب
إن سندات الطلب الصادرة برسم  2011بتاريخ  1دجنبر  2011مببلغ  199.250,00درهم حيث إن األوراق الثبوتية إلجراء
املنافسة ( )devisلم تدرج سهوا ضمن ملف أداء احلوالة املتعلقة بالنفقة املشار إليها وكذا بالنسبة لسند الطلب
رقم  55مببلغ  200.000,00درهم بتاريخ  1دجنبر .2010
إن النفقات املصروفة بواسطة سندات الطلب مببلغ  802.000,00درهم ومبلغ  560.000,00درهم مت توزيع هذه املبالغ تبعا
لطبيعة األشغال وتنوع موضوعها وأغراضها حيث أن الصبغة اإلستعجالية لهذه األشغال و نظرا للحاجة املاسة إليها
دفعت باجمللس إلى سلوك هذا التقسيم للتعامل مع هذه املقاوالت كل في دائرة نشاطها.
مصاريف استهالك الوقود والزيوت
إن جلوء اجمللس لشراء احملروقات بواسطة سندات الطلب يرجع إلى كون مدينة طرفاية كانت تتوفر سابقا على محطة
واحدة لتزويده باحملروقات وحاليا مت إبرام صفقة من أجل تزويد اجلماعة باحملروقات والزيوت .أما إصدار السندات من طرف
الرئيس شخصيا تهدف إلى حرص اجمللس على مزيد من التنظيم و الضبط و تالفي اإلصدار من جهات أخرى مخافة
استعمالها بإفراط.
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النفقات املتعلقة باملواصالت الالسلكية
بادر اجمللس إلى سلوك احلد من هذه االشتراكات واالكتفاء باخلطوط املهمة بالرغم من أهمية التواصل عبر الهاتف النقال
سواء من حيث تبادل املعلومات أو اجناز بعض األعمال.
واعتبارا لتوصيات اجمللس األعلى للحسابات و امتثاال لتوجيهاته القيمة فإن اجمللس بكافة فعالياته سيرصد مختلف
العمليات مع احلرص على إخضاعها ملقتضيات القوانني و ذلك بواسطة تأهيل العنصر البشري و متكينه من كافة
الوسائل املادية و التقنية و املراجع القانونية من أجل ضمان حسن السير العادي و املنظم جلميع املرافق اإلدارية التابعة
للجماعة و العمل على ترشيد النفقات و البحث عن تنمية املوارد و حتصيلها.
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اجلماعة احلضرية املرسى
تقـع اجلماعة احلضرية املرسى على الساحل الغربي للمحيط األطلسي على بعد  25كلم في اجتاه اجلنوب الغربي من
مدينة العيون .يحدها غربا احمليط األطلسي وشماال وشرقا وجنوبا اجلماعة القروية فم الواد ،ومتتـد على مساحـة تبلغ
حوالي  50كلم مربع .يقدر عدد سكان مدينة املرسى حسب إحصاء سنة  2004بحوالي  10.000نسمة .ويعتمد النشاط
االقتصادي باجلماعة على ثالث قطاعات أساسية :الصيد البحري إذ تتـوفـر املدينة على ميناء متعـدد األنشطة (الصيد،
تصدير واستيراد السلع ،استيراد احملروقات) ،والصناعة و القطاع التجاري.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
مكنت املراقبة التي أجنزها اجمللس اجلهوي للحسابات للجماعة احلضرية املرسى بخصوص مختلف أوجه التدبير من
تسجيل مجموعة من املالحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات:

أوال .آليات املراقبة الداخلية
1 .1إصدار سندات الطلب
لوحظ صرف نفقات دون مراعاة قواعد احملاسبة العمومية واملقتضيات التنظيمية املرتبطة بالصفقات العمومية في
تنفيذ النفقات ،إذ يتم إصدار سندات طلب من طرف أعضاء املكتب خارج اجلماعة و دون توصل مصلحة احلسابات
بالوثائق املتعلقة بالنفقات موضوع هذه السندات ،كما هو الشأن بالنسبة لبعض النفقات ،برسم سنة  ،2010حيث
بلغت في مجموعها  1.500.000,00درهم وال تتوفر اجلماعة على الوثائق املتعلقة بها .وبالتالي يصعب التأكد من حقيقة
هذه النفقات.

2 .2استالم و توزيع املشتريات على املصالح
إن عملية استالم املقتنيات غالبا ما تتم في غياب مسؤولي املصالح املعنية بها .كما أن غياب سجالت اجلرد باخملزن
و كذلك ببعض املصالح ال يسمح بالتتبع الدقيق لعملية استالم املقتنيات وكذلك توزيعها على املصالح املعنية.
وهو ما يصعب معه التأكد من كمياتها و مدى مطابقتها للمواصفات الواردة في سندات الطلب.

3 .3تفويض املهام واإلمضاء
أمام تعدد االختصاصات املنوطة برؤساء اجملالس اجلماعية أجاز املشرع لهم إمكانية تفويض بعض املهام و اإلمضاء إلى
نوابهم ،وفقا ملقتضيات القانون  78.00املتعلق بامليثاق اجلماعي ،خصوصا الفصل  ،55و دورية وزير الداخلية رقم د 5229
ق.م.م بتاريخ  16يوليوز  2009حول كيفية إسناد التفويضات باإلمضاء.
و بالرغم من أن هذه املقتضيات اجلديدة تهدف إلى حصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب ،بناء على معايير موضوعية
تأخذ بعني االعتبار التجانس في النشاط موضوع القطاع ،فانه ال يتم احترام مجاالت التفويض بجماعة املرسى .فعلى
سبيل املثال قام النائب األول الذي يتوفر على تفويض للتوقيع على الوثائق املالية املتعلقة بعقود االشتراك اخلاصة باملاء
و الكهرباء و الهاتف و االنترنيت ،بالتوقيع على رخصة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب لفائدة بناية بتجزئة املسيرة
اخلضراء ،بتاريخ  31يناير  ،2013علما أن ذلك يعد من اختصاص النائب الذي خصه رئيس اجمللس بتفويض في مجال
التعمير.
وتبعا ملا تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احترام املساطر التنظيمية في مجال النفقات بإشراك مصالح اجلماعة في كل املراحل واحتفاظها بكل
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الوثائق املرتبطة بكل نفقة على حدة؛
— —مراعاة قواعد احملاسبة العمومية والصفقات العمومية فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف عبر إبرام سندات
الطلب؛
— —العمل على احترام مجال وقطاع التفويضات املمنوحة للنواب.

ثانيا .التنمية االقتصادية واالجتماعية واجملالية
1 .1اخملطط اجلماعي للتنمية
يعتبر اخملطط اجلماعي للتنمية من ضمن االختصاصات التي أناط بها املشرع اجمللس اجلماعي (املادة  36من امليثاق
اجلماعي) قصد حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وفق منهج تشاركي يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع .غير أن اجلماعة
ال زالت ال تتوفر على مخطط جماعي للتنمية رغم إحداث جلنة إدارية ،بناء على قرار رئيس اجمللس عدد  331بتاريخ
 ،2010/10/04مكلفة بإعداد اخملطط اجلماعي ورغم مصادقة اجمللس اجلماعي خالل دورته العادية لشهر أبريل بتاريخ 12
أبريل  2011على مشروع اتفاقية شراكة بني اجلماعة واملديرية العامة للجماعات احمللية ووكالة اجلنوب و والية جهة
العيون  -بوجدور -الساقية احلمراء ،من أجل متويل و اجناز برنامج الدعم واملواكبة إلعداد اخملطط اجلماعي للتنمية باجلماعة.
كذلك ،صادق اجمللس خالل دورته العادية لشهر أكتوبر املنعقدة بتاريخ  25أكتوبر  2012على التعاقد مع مكتب دراسات
إلعطاء االنطالقة إلعداد اخملطط اجلماعي للتنمية ،دون أن يتم التعاقد فعليا ملباشرة عملية إعداد اخملطط.

2 .2تصميم تهيئة املدينة
ال تتوفراجلماعة على تصميم للتهيئة ،مما ينعكس سلبا على التناسق العمراني للمدينة و عائقا أمام حتقيق تنمية
مجالية مندمجة .وعلى سبيل املثال مت التطرق إلى تدبير املنطقة الصناعية وإلى تدبير بعض املشاريع في إطار التأهيل
احلضري وذلك في غياب تصميم التهيئة  .في هذا الصدد سجلت املالحظات التالية:
املنطقة الصناعية
تتواجد بتراب اجلماعة منطقة صناعية تضم  252بقعة أرضية مخصصة لوحدات صناعية (  155بقعة) و وحدات
للمقاولني للشباب ( 97بقعة)  ،و أربع بقع مخصصة لبنايات إدارية وأخرى مخصصة ملسجد ،كما هو مبني في القرار
رقم  11الصادر عن رئيس اجمللس البلدي بتاريخ  2مارس  2005املتعلق بترخيص األشغال اخلاصة باملنطقة الصناعية.
مت توزيع كل البقع األرضية في حني أن القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية واآلذنة بالتفويت خالل سنوات  2007و 2008
و  2009ال تشمل سوى  225بقعة .باملقابل لم تقدم اجلماعة أي تفسير حول األسس التي اعتمدت في توزيع  27بقعة
األخرى .فبالنسبة للبقع اخملصصة للمقاولني الشباب ،مت خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  01يونيو  ،2004مبقر باشوية
املرسى إلعداد اللوائح النهائية ألصحاب احلرف املهنية و الصناعية الذين سيستفيدون من هذه العملية ،حصر الئحة ال
تضم سوى  75مستفيدا ،في حني أن إجمالي البقع اخملصصة لهم التي مت توزيعها هو  97بقعة.
كما أنه ومن خالل الزيارة امليدانية و كذلك االطالع على الوثائق املتعلقة بتوزيع البقع تبني أن عدد الوحدات الصناعية
النشيطة ال يتعدى  36وحدة من أصل  149أي بنسبة  24باملائة .أما باقي الوحدات الصناعية فموزعة بني وحدات غير
نشيطة و عددها أربعة أو لها بقع عارية ( )55أو بقع مسورة ( .)54و نفس الشيء بالنسبة للمقاولني الشباب الذين
يستفيدون من  97بقعة كلها إما لوحدات غير نشيطة ( )35أو الزالت بقعا عارية ( )44أو مسورة ( .)18أمام هذه الوضعية
لم تتخذ اجلماعة أي إجراء من شأنه حث املستفيدين على ضرورة احترام بنود دفتر التحمالت التي تنص على التشييد
فوق البقع املستفاد منها.
فعوض أن تقوم اجلماعة بتفعيل بنود دفتر التحمالت بالنسبة للبقع التي لم يتم استغاللها إلعادة توزيعها على
الراغبني فعليا في االستثمار ،فإنها جلأت إلى إدخال تعديالت على تصميم املنطقة الصناعية بتاريخ  03مارس  ،2010عن
طريق تقسيم القطعة اخملصصة للمساحة اخلضراء املتاخمة ملستودع املتالشيات العسكرية ()la ferraille militaire
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من اجلهة الغربية إلى ثالث قطع أرضية إلضافتها إلى املنطقة الصناعية .وكذلك تقسيم البقع اخملصصة لإلدارات
مبنطقة املقاولني الشباب إلى  22بقعة أرضية.
و من جهة أخرى فإذا كان مجموع البقع املتواجدة باملنطقة الصناعية هو  149بقعة ،إال أن تصميمها ينص على 155
بقعة .ويرجع ذلك لكون بعض الشركات استفادت من أكثر من بقعة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للوحدات النشيطة
( )36املشيدة على  41بقعة و كذلك الوحدات غير النشيطة ( )04التي مت بناؤها على خمس بقع.
املشاريع املنجزة في إطار برنامج التأهيل احلضري
استفادت جماعة املرسى من برنامج للتنمية احلضرية بشراكة مع وزارة الداخلية واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب
ووكالة تنمية األقاليم اجلنوبية بتكلفة إجمالية بلغت  158.000.000,00درهم ،حددت مساهمة اجلماعة فيها مبا قدره
 70.000.000,00درهم .في إطار هذا البرنامج أدرجت مشاريع تهم التأهيل احلضري إلجناز مجموعة من التجهيزات
باإلضافة إلى ثمان ساحات عمومية .في هذا اإلطارعرف تنفيذ هذه املشاريع تعثرات كتوقف اجناز األشغال أو تأخرها
نظرا لغياب التنسيق بني الشركاء:
— — أشغال إجناز الساحات العمومية
فعلى سبيل املثال عرفت الصفقة رقم  51/2009املتعلقة بإنشاء ساحة واد بهت تأخرا في انطالق األشغال،حيث يشير
محضر فتح الورش بتاريخ  12مايو  2009أن املقاولة احلائزة على الصفقة ستبدأ األشغال على أبعد تقدير بتاريخ  18ماي
 ،2009علما أنها توصلت باألمر باخلدمة بتاريخ  14أبريل  . 2009كما أنه لم يتم احترام اآلجال القانونية إلجناز األشغال
واحملددة في ستة أشهر ،فإلى حدود االنتهاء من مهمة املراقبة ،لم تنته األشغال بعد.
— — إجناز الفضاء الرياضي
لوحظ جتاوز األجل التعاقدي إلجناز الفضاء الرياضي موضوع الصفقة رقم  49/2009احملدد في ستة أشهر .و قد مت التسلم
النهائي لألشغال بتاريخ  2010/10/12بحسب احملضر احملرر لهذا الغرض .لكن ملف الصفقة يضم مراسلة من وكالة
التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم اجلنوبية بتاريخ  17يونيو  2011موجهة للمقاولة نائلة الصفقة لدعوتها إلمتام
األشغال .وإلى حدود  2012/12/31لم تستلم اجلماعة األشغال فعليا .فقد تبني من خالل الزيارة امليدانية أن هذا الفضاء
ال زال مقفال في وجه العموم واملفاتيح ال زالت بحوزة املقاولة .
تبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية إلجناز تصميم تهيئة املدينة؛
— —التعجيل بإعداد مشروع اخملطط اجلماعي من طرف رئيس اجمللس ،طبقا للمادة  36من امليثاق اجلماعي ،و عرضه
على اجمللس قصد دراسته.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1األمالك العقارية
سجل محتويات األمالك
إن سجل محتويات األمالك لسنة  2009ال يتضمن سوى الدكاكني و املراحيض ،علما أن اجلماعة تتوفر على ممتلكات
أخرى .كما لم يتم حتيينه منذ سنة  ،2009فاجلماعة تكتفي بإجناز جرد غير منتظم دون أن يشمل جميع العقارات ،خالفا
ملا ينص عليه البند السادس من املادة  47من القانون رقم  17.08املتعلق بامليثاق اجلماعي .فمثال اجلرد املعد من طرف
مصلحة املمتلكات بتاريخ  14نونبر  2011ال يتضمن املمتلكات الواردة بالئحة اجلرد املتعلقة مبحضر تسليم السلط خالل
سنة  ، 2003وكذلك املوجودة بالئحة اجلرد املعدة بتاريخ  28يونيو .2005
كذلك قامت اجلماعة بإعداد جرد ملمتلكاتها برسم سنة  ،2012فتبني من خالل االطالع على اللوائح املعدة بهذا الشأن،
أنها تتضمن فقط احملالت التجارية واملراحيض و الشوارع و األزقة واملرفق الرياضي الكائن غرب جتزئة الوحدة ،البالغة
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مساحته  29.375متر مربع ،باإلضافة إلى مقر اجلماعة و بناية إدارية تبلغ مساحتها  1.020متر مربع تتواجد بشارع عالل
بن عبد اهلل لم يتم حتديد تخصيصها ،رغم أنها تستغل كخزانة بلدية ،في حني ال تتضمن باقي املمتلكات اخلاصة
التابعة للجماعة.
الوضعية القانونية للممتلكات العقارية
لم تقم اجلماعة باستكمال إجراءات حتفيظ مجموعة من املمتلكات لتثبيت حق ملكيتها و تطهيرها من كافة النزاعات
التي قد تتعرض لها ،رغم صدور دورية لوزير الدولة في الداخلية رقم / 57م.م.ج.م بتاريخ  21أبريل  ،1998موجهة إلى
السادة الوالة و عمال عماالت و أقاليم اململكة و السادة رؤساء مجالس اجلماعات احمللية و هيئاتها حول حتفيظ املمتلكات
العقارية للجماعات احمللية و هيئاتها ،التي تتضمن حلوال للصعوبات التي حتول دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على
ممتلكات اجلماعات احمللية.
استغالل امللك اجلماعي
يتعرض امللك اجلماعي العام لالحتالل من طرف الغير كأرباب املقاهي واملطاعم وممارسي األنشطة التجارية واحلرفية
في غياب أي ترخيص و دون أن تقوم املصالح اجلماعية بإعذار املعنيني باألمر للتوقف عن االحتالل غير القانوني وإلزامهم
بالتعويض عن ذلك .كذلك مت الوقوف على استغالل غير قانوني لبعض ممتلكات اجلماعة :
— —استغالل املسكن املتواجد بامللعب البلدي من طرف أرملة موظف سابق باجلماعة؛
— —استغالل البناية اإلدارية املتواجدة باملرأب البلدي كمسكن من طرف أحد املوظفني ،في حني أن املسؤول عن املرأب
يستغل قاعة مخصصة للصالة كمكتب يفتقر لوسائل العمل؛
— —استغالل املسكن املتواجد بداخل ساحة املغرب العربي من طرف إحدى العائالت.
تدبير مصلحة املمتلكات
يعرف تدبير ممتلكات اجلماعة قلة املوظفني العاملني فعليا مبصلحة املمتلكات إضافة إلى عدم التوفر على محلفني
لتحرير احملاضر املتعلقة باالحتالل غير املرخص له للملك اجلماعي ،خاصة فرض الرسم املتعلق باالحتالل غير القانوني ،
طبقا ملقتضيات الفصل  12من القانون رقم  96-09بتاريخ  26دجنبر  1996املتمم مبوجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ
 30نونبر  1918في شأن االحتالل املؤقت لألمالك العامة.
تنعكس هذه الوضعية على أداء مصلحة املمتلكات و على تنظيم و تدبير امللفات التي ال متكن من تتبع العمليات
العقارية خاصة حتفيظ العقارات و كذلك من حتيني سجل محتويات األمالك ،لضبط ممتلكات اجلماعة قصد احملافظة
عليها .لقد تبني هذا األمر حيث تعذر القيام مبعاينة كل املمتلكات لعدم علم رئيس قسم املمتلكات مبكان تواجد بعض
الساحات العمومية وبعض العقارات األخرى.
الساحات العمومية
مت تهييئ هذه الساحات قصد ٱستعمالها من طرف العموم منها ما هي مبلطة ومنها ما هي عبارة عن مساحات
خضراء .وأظهرت معاينتها ما يلي:
— —ساحة وحيدة حتمل اسم ساحة دوموس ،أما باقي الساحات فهي ال حتمل أي اسم خالفا ملضمون دورية وزير
الدولة املكلف بالداخلية حتت عدد  4586ق.م.م 3/بتاريخ  18أكتوبر  1977املتعلقة بتسمية أو جتديد أسماء
الشوارع و األزقة و الساحات العمومية؛
— —جل الساحات ال تخضع للصيانة والنظافة باستثناء ساحة املغرب العربي التي هي عبارة عن مساحة خضراء غير
أنها مقفلة في وجه العموم؛
— —مجموعة من الساحات غير مكتملة البناء.
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2 .2األمالك املنقولة
 التجهيزات املكتبية و املعلوماتية
مكن االطالع على سجل اجلرد أنه لم يخضع ألي حتيني منذ  2008إذا أن مجموعة من التجهيزات غير موجودة ولم تتم
اإلشارة إلى ذلك بالسجل .كذلك ال تدون األرقام الترتيبية للجرد لتسهيل عملية تتبع توزيعها على مختلف املصالح
اجلماعية .كما لوحظ أن مجموعة من التجهيزات املكتبية و املعلوماتية خصصت ملصالح إدارية خارجية كالباشوية
والقوات املساعدة والوقاية املدنية.
معدات احلفالت و االستقباالت
تبني من خالل االطالع على سجل اجلرد و معاينة األمالك املنقولة أن  1.933من التجهيزات واملعدات ضائعة و  154من
التجهيزات واملعدات غير صاحلة لالستعمال .ولم تقدم اجلماعة أية وثيقة بخصوص ضياع هذه املعدات كاحملاضر التي
يتم إعدادها في مثل هذه احلالة ،أو أي وثيقة أخرى تثبت أنها اتخذت أي إجراء للبحث عن املعدات الضائعة و حتديد
املسؤوليات بشأنها.
حظيرة السيارات
تبني من خالل مراقبة حظيرة السيارات ،أن اجلماعة ال تتوفر على برنامج ملراقبة استعمال مختلف العربات من سيارات
وشاحنات وآليات قصد احملافظة عليها و ترشيد النفقات املتعلقة بصيانتها ،السيما وأن إجمالي النفقات املرتبطة
بإصالح وصيانة العربات للسنوات  2011 2010و 2012بلغ حوالي  652.908.837,درهم تتوزع بني قطع الغيار و اإلصالح.
وأثار تدبير حظيرة السيارات املالحظات التالية:
— —شاحنتان من نوع اسوزي مرقمتان على التوالي  110922ج و 110921ج مخصصتان ملكافحة الرمال متوقفتني على
التوالي منذ نونبر  2010و دجنبر 2010؛
— —شاحنتان من نوع رونو ( )benne tasseuseمخصصتني للنظافة و مكافحة الرمال مرقمتان على التوالي 137357
ج و  137358ج متوقفتان منذ سنة 2010؛
— —شاحنة صهريجية من نوع رونو ترقيمها  125531ج ،مخصصة لسقي االغراس متوقفة منذ شتنبر 2012؛
— —تخصيص سيارة من نوع بوجو بارتنير لعضو باجمللس اجلماعي و سيارة من نوع بيكوب تويوتا لرئيس مصلحة املرآب
سابقا مرقمتني على التوالي  149062ج و  149235ج وال تودعان باملرأب منذ 2010؛
— —سيارة من نوع كيا ذات الترقيم  137197ج مخصصة لنقل األموات غير متواجدة منذ شهر فبراير  ،2011بدعوى
اإلصالح علما أنه لم تقدم أية وثائق محاسبية تتعلق بااللتزام بهذه النفقة ؛
— —سيارة إسعاف من نوع هيونداي ذات الترقيم  150139ج بدون محرك ومتوقفة منذ شهر مايو 2012؛
— —سيارة إسعاف من نوع مرسديس ذات الترقيم  139196ج تتعطل بشكل متكرر وتستعمل لنقل املرضى.
بناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —القيام مبراقبة واحلد من االستغالل الغير املرخص للملك اجلماعي العمومي واإلسراع بتسوية وضعيات
املستغلني احلاليني واحلصول على الرخص القانونية؛
— —حتيني سجالت املمتلكات العامة واخلاصة ،كما هو منصوص عليه في الفقرة السادسة من املادة  47من
امليثاق اجلماعي وتصنيف املمتلكات اجلماعية بشكل قانوني؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية والقانونية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات التابعة للجماعة ؛
— —احلفاظ على منقوالت اجلماعة بترشيد و حسن استعمالها لألغراض اخلاصة بها وتدوينها بسجالت اجلرد؛
— —ترشيد نفقات صيانة حظيرة السيارات و مسك جذاذات لتتبع مختلف عمليات اإلصالح.
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رابعا .اخلدمات اجلماعية و املرافق العمومية احمللية
 1 .املكتب الصحي البلدي
يتوفر املكتب الصحي على ممرضني اثنني ،أحدهما في غياب دائم .إضافة إلى مساعدة ممرضة و سبعة موظفني ال
يلتحقون مبقر عملهم .ويتجلى تأثير النقص احلاصل على مستوى املمرضني في احلد من تأمني استمرارية خدمات املكتب
ال سيما في أوقات الدميومة .وجتدر اإلشارة أن منصب الطبيب الرئيس ظل شاغرا منذ  01أكتوبر  2012تاريخ انتقال
الطبيبة السابقة التي كانت تشغله.
ونظرا لتواجد ميناء للصيد بتراب اجلماعة وكذلك وحدات صناعية متخصصة في إنتاج الثلج لتبريد األسماك املوجهة
للتصدير ،فان املكتب الصحي ال يؤدي أي خدمة بخصوص مراقبة جودة املياه املستعملة في إنتاج الثلج ،خاصة و أن هذه
املراقبة تسهر عليها جلنة من االحتاد األوربي.
باإلضافة إلى ذلك ،لوحظ ما يلي:
— —يعاني املكتب الصحي خصاصا في التجهيزات ،فعلى سبيل املثال ال يتوفر على اآلالت املناسبة لرش األدوية
و السيارات اخلاصة لنقل املواد املراد اختبار جودتها ،كما ال يتوفر على شبكة املياه لغسل املعدات قبل
تعقيمها .كما أن املكتب لم يجهز سوى بحاسوب واحد وجد معطال عند معاينته ؛
— —يتم اقتناء مستلزمات املكتب الصحي دون استشارة التقني املسؤول عنه وبدون علمه بتاريخ توصل املكتب
بها باستثناء سنة  ،2012حيث قام بتسلم املشتريات في غياب ألي وثيقة متكن من التأكد من تطابق مواصفات
املقتنيات مع سندات الطلب؛
— —قلة العمال املكلفني برش األدوية و املبيدات؛
— —يتم استعمال سيارة نقل األموات لنقل املرضى بدون إخضاعها للتعقيم مما يشكل خطرا على صحتهم أثناء
عملية نقلهم؛
— —غياب مخزن خاص بحفظ املواد السامة التي تستعمل من طرف املكتب الصحي ،حيث لوحظ أنه يتم إيداعها
مبكتب داخل مصالح املكتب الصحي مع ما ميكن أن يشكله هذا من خطر على املوظفني و على املقبلني على
خدمات هذا املرفق.

2 .2السوق البلدي
مييز القرار التكميلي رقم  97بتاريخ  22يونيو  2000للقرار اجلبائي رقم  42/94بتاريخ  12يوليوز  1994بني الدكاكني
التجارية و احملالت األخرى املتواجدة بالسوق البلدي من حيث السومة الكرائية و النشاط املزاول بهم.
الدكاكني التجارية
تتوفر اجلماعة ،استنادا إلى الالئحتني املصادق عليهما على التوالي خالل الدورة العادية لشهر فبراير املنعقدة بتاريخ 29
شوال  1418املوافق ل  27فبراير  1998و الدورة العادية لشهر أبريل املنعقدة بتاريخ  2محرم  1419املوافق ل  29ابريل ،1998
على  44دكانا جتاريا بالسوق البلدي املتواجد بشارع لالأسماء مرقما من  2إلى  6و من  7الى  40و من  42إلى  ، 46في حني
تتوفر مصلحة املمتلكات على عقد إضافي لدكان مخصص للتجارة ويحمل الرقم  ،41علما أن القرار التكميلي للقرار
اجلبائي السالف ذكره ال يصنف احملل احلامل لهذا الرقم ضمن الدكاكني التجارية .كذلك ينص الفصل األول من نفس
القرار على أنه مت تخصيص الدكاكني املرقمة من  2إلى  6للجزارة ،غير أنه مت تغيير تخصيصها و أصبحت تشير عقودها
إلى أنها تستغل للتجارة عوض اجلزارة .إضافة إلى ذلك ،مت التنازل عن الدكان رقم  34بتاريخ  2005 /01/19من طرف السيد
«ا .ا ».لفائدة «أ .خ ».الذي لم يبرم العقد في اسمه من طرف اجلماعة إال ابتداء من.2010/01/01
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احملالت األخرى
تتوفر اجلماعة أيضا ،بنفس السوق ،على محالت أخرى أثارت املالحظات التالية:
— — بالنسبة للمكتبة فقد مت كراؤها على أساس أنها دكان جتاري يحمل الرقم  41ملدة ثالث سنوات تبتدئ من
 2005/09/01إلى غاية  2008/08/31مقابل  250درهم ،علما أن القرار التكميلي رقم  97بتاريخ  22يونيو  2000للقرار
اجلبائي رقم  42/94بتاريخ  12يوليوز  1994ال يصنفها ضمن الدكاكني التجارية و يحدد السومة الكرائية في 400
درهم .مما ضيع على اجلماعة مبلغا قدره  14.400,00درهم طيلة الفترة املمتدة من  2010إلى 2012؛
— —مت التنازل عن هذا احملل من طرف « س .م» .لفائدة «م .أ» .مما يفيد أن إعادة كراء الدكاكني و احملالت تتم عن طريق
التنازل ،دون أن يتم سحبهم من املستفيدين منهم و كرائهم عن طريق السمسرة؛
— —أما فيما يخص املقهى و املطعم و طاوالت بيع السمك فانه يتم استغاللهم بدون عقود و في غياب تام لدفتر
التحمالت و بدون اللجوء إلى السمسرة العمومية؛
— —يتم جتديد عقود جميع الدكاكني منذ تاريخ إبرامها ،لكي تضمن اجلماعة احترام التزامات املكترين و أدائهم
للسومة الكرائية .كما أنه لم يتم تسوية الوضعية القانونية الستغالل احملالت األخرى ،الشيء الذي حرم اجلماعة
من وجيبات االستغالل ما بني سنة  2010و سنة  2012مبا قدره  475.200درهم.
بصفة عامة أدخلت عدة تغييرات على معالم السوق البلدي ،حيت مت بناء دكاكني أخرى بالقرب من أبواب السوق و ببعض
املمرات بناء قاعة للصالة و مخدع هاتفي وإغالق إحدى أبواب السوق وحتويلها إلى دكان .كما مت الترامي على الساحة
التي تتوسط السوق و ذلك بإقامة محالت بالقصدير .كل هذه التحويالت متت دون ترخيص من اجلماعة و دون اتخاذ أي
إجراء للحد من احتالل امللك اجلماعي بطريقة غير قانونية منذ تاريخ استغالله إلى غاية  21نونبر  2012حيث لم يتم
إرسال سوى إنذارات ملن حولوا طاوالت بيع السمك إلى دكاكني قصد إخالئها و إزالة التغييرات التي أحدثت عليها .كما
أظهر جرد لعينة مكونة من  15دكانا ،من طرف مصلحة املمتلكات ،أنها مستغلةمن طرف أشخاص آخرين غير أولئك
املتعاقدين مع اجلماعة .مما يشير إلى انه يتم اللجوء إلى البيع من الباطن دون أن تقوم اجلماعة باتخاذ أي إجراء للحد من
هذه الظاهرة واحملافظة على حقوقها.

 3 .موقف الشاحنات
يضم هذا املوقف باإلضافة إلى املساحة اخملصصة لوقوف الشاحنات ،مقهى وحمام دوش وقاعة للصالة ومخدع
للحراسة .مت كراء كل هذه املرافق لفائدة شركة أ.س» بتاريخ  2010/10/ 05ملدة خمس سنوات ،بناء على الصفقة رقم
 .2010 /05لكن الزيارة امليدانية أظهرت أنه لم يتم احترام بنود العقد املبرم بني اجلماعة و الشركة املذكورة ،حيث
مت حتويل هذا املوقف بدون ترخيص إلى منتجع سياحي يضم فضاء أخضرا يحتوي على طيور مختلفة األصناف وخيام
وفضاء ترفيهي لألطفال  .كذلك مت استعمال االسمنت املسلح لبناء مطبخ ومكان مخصص لغسل الشاحنات .ولم
تتقدم الشركة املستغلة بطلب إلى اجلماعة لتغيير تخصيص املوقف و مراجعة السومة الكرائية و تغيير مدة العقد
إال بتاريخ  24أبريل  ،2012بعدما مت حتويله إلى منتجع سياحي دون تدخل اجلماعة ،فيما يضطر سائقو الشاحنات للوقوف
مبختلف شوارع املدينة ومبحطات التزود بالوقود.

 4 .مرافق أخرى
اخلزانة البلدية
لوحظ أنها غير مستغلة ،بدون رفوف وبدون كتب .لكن اجلماعة لم تقدم أي برنامج حول إعادة إحياء هذا املرفق وجتهيز
اخلزانة باملعدات املكتبية والكتب ،لتمكني الساكنة بشكل عام من إحدى الوسائل لتنمية اجلانب الثقافي.
 احملجز البلدي
هو عبارة عن بقعة أرضية مسورة وغير مستغلة لألغراض التي أنشأت من أجلها ،كما توجد بداخله بناية إدارية تستغل
كسكنى بدون مقابل من طرف سائق باملرأب البلدي.
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املرأب البلدي
هو عبارة عن قطعة أرضية مسورة و توجد بها بناية إدارية وبناية سكنية يقطنها شخص ال يعمل باجلماعة ،يستغل
املرأب البلدي من طرف مصلحة األشغال البلدية لتدبير حظيرة السيارات ،غير أنه تودع بداخله بعض احملجوزات كطاوالت
بيع اخلضر رغم توفر اجلماعة على محجز لهذا الغرض.
بناء على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —جتهيز املكتب الصحي بالوسائل املادية و البشرية الالزمة ليقوم بدوره في اجلانب الصحي في أحسن الظروف؛
— —اإلسراع باستغالل املكتبة البلدية و تزويدها بالكتب و املعدات الضرورية؛
— —حتيني عقود كراء العقارات املتواجدة بالسوق البلدي واحلرص على تنفيذ بنودها و حماية هذه العقارات من
االستغالل غير املشروع؛
— —استعمال احملجز و املرأب البلدي بشكل مستقل وفق األهداف التي أنشآ من أجلها؛
— —مراقبة تطبيق مقتضيات دفتر التحمالت من طرف الشركة املستغلة حملطة وقوف لشاحنات.

رابعا .تدبير النفقات
1 .1االقتناء عن طريق سندات الطلب
اللجوء إلى عدد محدود من املمونني
تلجأ اجلماعة إلى التعامل مع ممونني ،دون االستشارة بشكل كتابي للمتنافسني املنصوص عليها في البند الرابع من املادة
 75من املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية ،عن طريق االتصال املباشر بهم دون استشارة املصالح املعنية باخلدمات
املقدمة أو األشغال املنجزة ،خاصة مصلحة التوريدات التي يختزل دورها في إعداد الوثائق اإلدارية الحقا بعدما تتوصل
بالبيانات املضادة .إن عدم إخضاع طلبات اجلماعة للمنافسة يفسح اجملال لبعض املمونني للظفر بغالبية سندات الطلب
دون سواهم مما قد يحرم اجلماعة من احلصول على أفضل العروض.
مواصفات اخلدمات املقدمة للجماعة
ال تقوم اجلماعة بتحديد مواصفات بعض اخلدمات موضوع سندات الطلب ،خالفا ملا تنص عليه الفقرة الرابعة من املادة
 75من مرسوم الصفقات العمومية ،كما هو الشأن مثال بالنسبة لصيانة و إصالح السيارات و اآلليات برسم سنة 2012
(سندات الطلب رقم 10و  ،)14حيث ال يتم إدراج جميع املعلومات املتعلقة بالسيارات موضوع اإلصالح.
معلومات سندات الطلب و اإلشهاد على صحة إجناز اخلدمة
تشوب عملية االقتناء عن طريق سندات الطلب النقائص التالية:
— —عدم تأريخ مجموعة من سندات الطلب والوثائق املرتبطة باخلدمة املنجزة؛
— —عدم ترقيم مجموعة من سندات الطلب خالل سنة  2011من طرف مصلحة احلسابات التي ال تتوفر أيضا على
أرقام احلواالت املتعلقة بها؛
— —عدم اإلشهاد على االستالم من طرف املصالح املعنية بالنسبة لبعض سندات الطلب؛
— —إشهاد نواب الرئيس على االستالم دون التنسيق مع املصلحة املشرفة على تخزين و توزيع املواد و األدوات أو املصلحة
املستفيدة من اخلدمات أو املواد موضوع النفقة؛
— —اإلشهاد على االستالم دون إدراج اسم املوقع عليه.
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جتاوز السقف املسموح به في سندات الطلب
يالحظ أنه يتم جتاوز سقف  200.000,00درهم املسموح به بالنسبة لبعض النفقات من نفس النوع  ،خالفا ملا ينص عليه
البند األول من املادة  75من املرسوم  2.06.388املتعلق بالصفقات العمومية و دون احلصول على ترخيص مسبق من لدن
الوزير األول طبقا للفقرة اخلامسة من نفس املادة.

2 .2نفقات الوقود
لوحظ عدم توفر مصلحة األشغال البلدية على الوثائق املتعلقة باستهالك الوقود )احلصة الشهرية اخملصصة لكل
سيارة و لكل شاحنة( بالنسبة للسيارات اخملصصة للموظفني و النواب من فاحت يناير إلى غاية شهر نونبر  .2010وكذلك
الوثائق املتعلقة باستهالك الوقود بالنسبة للسيارات واآلليات التابعة للمرأب البلدي خالل شهر يناير .2010
و قد تبني من خالل االطالع على الئحة املستفيدين من احملروقات املتوفرة لدى مصلحة األشغال البلدية ،أنه يتم تخصيص
حصص جزافية أسبوعية لبعض املوظفني و املستشارين الذين يتوفرون على سيارات خاصة و حتى الذين ال يتوفرون
عليها  ،نظرا لتوفر شركة لبيع احملروقات على الئحة بأسماء املستفيدين من احلصص اجلزافية .كما يستفيد منها
بصفة غير قانونية موظفون و أشخاص ال يعملون بالبلدية .بلغت قيمة هذه احلصص ما بني سنتي  2011و  2012ما
قدره  248.768,00درهم.
ولوحظ من خالل مقارنة مجموع نفقات اقتناء احملروقات مع الثمن الكلي للكميات املستهلكة منها أن هناك اختالفا
بني القيمتني .فعلى سبيل املثال بلغت تكلفة اقتناء احملروقات خالل سنة  2012ما قيمته  799.994درهم ،في حني أن
املبلغ اإلجمالي املقابل للكميات املستهلكة برسم نفس السنة ،حسب الوثائق املتعلقة بتوزيع احملروقات على بعض
نواب الرئيس واملستشارين وكذلك العربات واآلليات التابعة للمرأب البلدي إضافة إلى مبلغ مجموع احلصص اجلزافية،
هو  700.561درهم .
و من خالل تتبع مراحل طريقة توزيع احملروقات من املالحظ أن رئيس املصلحة ميسك سجال يدون فيه الكميات التي يتم
توزيعها على اآلليات التابعة للمرأب وكذلك احلصص اجلزافية السالفة ذكرها ،أما سيارات املصلحة فيتم تزويدها
بالوقود مباشرة مبحطة لتوزيع احملروقات .هذه الطريقة املعتمدة في تدبير نفقات استهالك الوقود ال تسمح بضبط
وحصر كمية الوقود املسلمة من طرف احملطة املمونة وحتديد وجهتها وكيفية استعمالها.

 3 .3املنح املقدمة للجمعيات
بلغ مجموع املنح السنوية املقدمة للجمعيات احمللية وجلمعية األعمال االجتماعية للموظفني ما بني سنتي 2010
و 2012إلى  1.705.000درهم .ومتنح هذه اإلعانات في غياب معايير محددة الختيار اجلمعيات املستفيدة و من دون حتديد
مسبق جملاالت وبرامج استخدامها أو عدم مطالبتها بتقدمي تقرير عن أنشطتها .كما لوحظ أن املكاتب املسيرة لبعض
اجلمعيات يوجد على رأسها أو في عضويتها أعضاء ونواب لرئيس اجمللس البلدي ،كما هو الشأن على سبيل املثال
بالنسبة جلمعية مستقبل املرسى لكرة القدم و جمعية الشفاء لداء السكري و األمراض املزمنة باملرسى.

4 .4تعويضات التنقل
إن غالبية هذه التعويضات تتعلق بتنقالت من مدينة املرسى في اجتاه مدينة العيون التي ال تتعدى املسافة بينهما
 25كلم مما ال يخول املعنيني باألمر االستفادة من التعويضات املمنوحة كما أن األوامر باملهمة ال حتدد طبيعة املهمة
املوكولة للمستشارين ،حيث تشير كل الوثائق املتعلقة بها إلى أن موضوع التنقل هو إجناز مهمة إدارية .وأكد الكاتب
العام للجماعة و كذلك النائب األول للرئيس أن جزءا من االعتمادات اخملصصة للتنقالت توزع على شكل منح للموظفني
و املستشارين .فعلى سبيل املثال استفاد أحد األعضاء ونواب رئيس اجلماعة من حوالي  35.000,00درهم سنة 2011
وحوالي  40.000,00درهم سنة .2012
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وعليه ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —إعمال قواعد املنافسة من خالل استشارة عدد من املمونني عند تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب؛
— —حتديد مواصفات اخلدمات واألعمال بسندات الطلب بشكل دقيق؛
— —عقلنة تدبير الوقود وتوزيعه فقط على السيارات و اآلليات التابعة للجماعة؛
— —اعتماد معايير موضوعية لتقدمي املنح للجمعيات وبرامج محددة مسبقا بشكل يضمن تتبع مآل هذه املنح
ومراقبة طرق استخدامها؛
— —صرف تعويضات التنقل لفائدة مستحقيها.

خامسا .تدبير املداخيل
سجلت مداخيل اجلماعة سنة  2010ما قيمته  34.044.596,02درهم و  29.276.951,59درهم في سنة  2011لترتفع
بعد ذلك إلى  33.082.983,58درهم سنة  .2012وتتشكل هذه املداخيل أساسا من املوارد احملولة املتمثلة في الضريبة
على القيمة املضافة والرسم املفروض على وكالء أسواق األسماك بنسبة ال تقل على  96باملائة .ويتم حتصيل املداخيل
الذاتية للجماعة لدى وكالة املداخيل التي أحدثت مبوجب قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ  1يناير .2002
وأثار تدبير املداخيل املالحظات التالية:

1 .1الرسم املفروض على وكالء أسواق األسماك
يعتبر الرسم املفروض على سوق السمك من املوارد األساسية للجماعة يتم استخالصه لفائدة اجلماعة من طرف
املكتب الوطني للصيد في حدود  %3من ثمن بيع السمك بالسوق .ليتم بعد ذلك حتويله للقابض اجلماعي املعهود له
بتسيير ميزانية اجلماعة .لكن املالحظ أن عملية التحويل تسجل في كثير من احلاالت تأخيرا قد يصل إلى ثالثة أشهر،
مما يؤثر سلبا على خزينة اجلماعة وحسن برمجة صرف نفقاتها.

2 .2منتوج كراء األمالك
رغم أن كراء األمالك اخلاصة يعتبر الوسيلة األجنع للرفع من مردوديتها ومن قيمة املداخيل الذاتية للجماعة ،فان هذه
األخيرة ال تبذل أي جهد الستخالص وجيبات استغالل املمتلكات املكونة من محطة لوقوف الشاحنات ومحالت جتارية
وطاوالت لبيع السمك طيلة الفترة املمتدة من  2010إلى  ،2012ولم تقم بإصدار األوامر باملداخيل املتعلقة بهذه الوجيبات
التي بلغت قيمة املتأخرات املتعلقة بها  704.700درهم.

3 .3الرسم املفروض على األراضي احلضرية غير املبنية
ينص القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات احمللية (املادة  )29على أنه يتم القيام بإحصاء سنوي لألراضي احلضرية
غير املبنية ،لكن من خالل الوثائق املمسوكة لدى اجلماعة أن عملية اإلحصاء ال تنجز مع العلم أن مجموعة من
البقع األرضية العارية خاصة باملنطقة الصناعية و جتزئة املسيرة اخلضراء متواجدة بتراب اجلماعة .وتلجأ اجلماعة إلى
استخالص الرسم املفروض على هذه األراضي عند طلب حائزيها لرخص البناء أو تفويت العقار .في حني أن الرسم يجب
أن يؤدى قبل فاحت مارس من كل سنة.

4 .4الرسم املفروض على بيع املشروبات
لوحظ في هذا الصدد أن اجلماعة ال تقوم بتحصيل هذا الرسم وال متسك إحصاء حملال بيع املشروبات قصد حتديد
األشخاص اخلاضعني للرسم الذين يتعني عليهم إيداع اإلقرارات مبداخيلهم (دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة)
التي يحققونها واملتأتية من بيع املشروبات وبالتالي دفع مستحقات اجلماعة من الرسم .وجتدر اإلشارة أن اجلماعة منحت
 20رخصة ملزاولة هذه األنشطة التجارية بني سنتي  2010و . 2012
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5 .5الرسم املفروض على شغل امللك اجلماعي
أبانت الزيارة امليدانية لعدة شوارع وجتمعات سكنية أن مجموعة من احملالت حتتل امللك العام اجلماعي ألغراض جتارية
ومهنية وذلك دون ترخيص مسبق من طرف اجلماعة ودون أداء الرسم املترتب عن هذه االستغالل .كما أنه لم يتخذ أي
إجراء ضد املعنيني حلثهم على تسوية وضعيتهم ،كما أن اجلماعة ال تتوفر على أي إحصاء حلاالت شغل األمالك اجلماعية
بصفة غير قانونية.
بناء على ما تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اتخاذ اإلجراءات الكفيلة الستخالص وجيبات استغالل املمتلكات اجلماعية؛
— —القيام بإحصاء سنوي شامل لألراضي احلضرية غير املبنية ؛
— —إحصاء امللزمني بالرسم املفروض على محال بيع املشروبات والقيام بجميع اإلجراءات القانونية قصد
استخالص الرسم؛
— —العمل على حتصيل املستحقات من احتالل امللك اجلماعي العام ألغراض جتارية أو صناعية أو مهنية.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي للمرسى
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي للمرسى بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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اجلماعة القروية كلتة زمور
)إقليم بوجدور(
تقع اجلماعة القروية كلتة زمور بإقليم بوجدور و يحدها شماال جماعة بوكراع التابعة إلقليم العيون وجماعة أمكالة
بإقليم السمارة و شرقا موريتانيا و جنوبا جهة وادي الذهب و غربا جماعتي اجريفية و ملسيد .تبلغ مساحة اجلماعة
حوالي  21.127كلم مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي  512نسمة توجد على مساحة شاسعة ومنبسطة.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أجنز اجمللس اجلهوي للحسابات مهمة مراقبة تسيير اجلماعة القروية كلتة زمور ،أسفرت عن تسجيل مجموعة من
املالحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات:

أوال .تدبير املشاريع
1 .1اخملطط اجلماعي للتنمية
يعتبر مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية للجماعة وسيلة أساسية لتحديد األهداف على املدى البعيد واملتوسط.
وفي إطار التنمية االقتصادية و االجتماعية للجماعة ،فاجمللس اجلماعي يدرس مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
للجماعة ويصوت عليه  ،ولهذه الغاية يضع اجمللس برنامج جتهيز اجلماعة في حدود وسائله اخلاصة والوسائل املوضوعة
رهن اشارته  ،كما يقترح كل األعمال الواجب اجنازها بتعاون او بشراكة مع اإلدارة و اجلماعات احمللية األخرى أو الهيئات
العمومية .لكن املالحظ أن اجلماعة لم تقم بإعداد أي مخطط في هذا الصدد ،كما يتضح ذلك من خالل مقررات دورات
اجمللس خالل الفترة  2012-2009التي لم تتضمن أي نقطة تشير إلى مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية.

2 .2الدراسات القبلية و دراسات اجلدوى للمشاريع
لوحظ آن اجلماعة ال تقوم بإجناز دراسات للجدوى للمشاريع قبل تنفيذها ،مع حتديد احلاجيات وكذا مصادر التمويل،
باإلضافة إلى املدة الزمنية لإلجناز .فعلى سبيل املثال ،مت إجناز مشاريع خالل الفترة  2009-2012نذكر منها بناء مشارب
و اقتناء جتهيزات لرفع املياه وبناء ملعب رياضي و بناء و جتهيز زاوية “نفعي” لكن دون أي دراسة مسبقة مبا فيها دراسة
اجلدوى لكل مشروع قبل املرور إلى مرحلة التنفيذ.

3 .3مشاريع مدرجة في إطار اتفاقيات الشراكة
قامت اجلماعة بعقد مجموعة من اتفاقيات الشراكة و ذلك في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي همت
باخلصوص قطاع الفالحة و الشباب و الرياضة تتعلق بتسيير شاحنات صهريجية لتزويد املاشية باملاء و بغرس الشجيرات
الرعوية بجماعة كلتة زمور و حمايتها و ببناء ملعب رياضي بخصوص مشروع غرس الشجيرات الرعوية بجماعة كلتة
زمور و حمايتها الذي أبرمت بخصوصه االتفاقية رقم  .2009/102تنص هذه االتفاقية على أن من بني التزامات اجلماعة
املساهمة مببلغ  190.000درهم كمصاريف للصيانة و السقي و احلراسة ملدة خمس سنوات ،إال انه لوحظ أن احلسابات
اإلدارية للسنوات  2012/2011/2010ال تتضمن أية مصاريف تتعلق بالصيانة االعتيادية للمناطق اخلضراء واحلدائق
والغابات .مما يطرح السؤال حول جدوى هاته االتفاقية ،و مدى التزام اجلماعة ببنود االتفاقية.
وتبعا ملا تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اعتماد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يأخذ بعني االعتبار إمكانيات اجلماعة ،و العمل على إبرام
اتفاقيات حتدد الشروط واجلدول الزمني للتمويل واإلجناز؛
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— —السهر على إجناز دراسات قبلية لتنفيذ املشاريع؛
— —التزام اجلماعة ببنود االتفاقيات التي تبرمها بشأن مختلف املشاريع.

ثانيا .تدبير املمتلكات
— —الوضعية القانونية للعقارات
متسك اجلماعة سجال للمحتويات لم يخضع للمصادقة من طرف سلطة الوصاية ،وال يتضمن كل أمالك اجلماعة
العقارية حيث مت تسجيل احملالت التجارية فحسب .كما لوحظ عدم قيام اجلماعة بتحفيظ أمالكها اخلاصة و نخص
بالذكر البقعة األرضية التي شيد فوقها املركب التجاري للجماعة كلتة زمور املتواجد مبدينة بوجدور.
— —حظيرة السيارات
لوحظ أن اجلماعة ال متسك جذاذات خاصة بكل سيارة لتسجيل كل املعلومات التي من شأنها أن تسمح بتتبع احلالة
امليكانيكية للعربات وما تخضع له من إصالحات وصيانة للحفاظ عليها.
لذلك يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —العمل على حتيني سجل احملتويات و تضمينه جميع املمتلكات اجلماعية؛
— —العمل على تسوية الوضعية العقارية للمحالت التجارية التي متلكها اجلماعة؛
— —إعداد بطاقات خاصة بكل عربة من أجل تدوين جميع املعلومات املتعلقة بها.

ثالثا .تدبير النفقات
شراء مواد الصباغة
بخصوص تكاليف شراء الصباغة ،لوحظ أن امللفات املتعلقة بهذا النوع من املصاريف ال تتضمن وثائق و تقارير تبني
مواقع األشغال ،حيث أن امللفات تتضمن فقط الئحة مواد الصباغة التي مت اقتناؤها دون اإلشارة إلى اليد العاملة وكيف
مت أداء النفقة املرتبطة بها.
الضريبة اخلاصة على السيارات
من خالل الوثائق احملاسبية املمسوكة لدى اجلماعة واحلسابات اإلدارية السنوية ،لوحظ أن اجلماعة ال تقوم باستيفاء
الضريبة اخلاصة على السيارات.
بناء مشرب و اقتناء جتهيزات لرفع املياه لبئر اوديات تيوس
خالل سنة  2009قامت اجلماعة بإبرام الصفقة رقم  2009/01و املتعلقة ببناء مشرب و اقتناء جتهيزات لرفع املياه لبئر
اوديات تيوس و ذلك بناء على االتفاقية عدد  . 2008/68إال أنه من خالل تفحص ملف الصفقة تبني أنه ال يتضمن التقارير
الشهرية حول التقدم املادي و املالي خالل مدة إجناز املشروع و ذلك كما هو منصوص عليه في املادة  7من االتفاقية
املذكورة اعاله.
وبناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات باآلتي:
— —العمل على تضمني كل الوثائق املرتبطة باستعمال املواد املقتناة مبلفات النفقات املتعلقة بها.
— —السهر على تتبع أشغال املشاريع املنجزة في إطار الصفقات العمومية وتوثيقه.
— —استيفاء الضريبة اخلاصة على السيارات.
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 .IIجواب رئيس اجمللس اجلماعي لكلتة زمور
(نص اجلواب كما ورد)

أوال .تدبير املشاريع
1 .1حول اخملطط اجلماعي للتنمية
تنفيذا للمادة  36من امليثاق اجلماعي التي تنص على أن اجمللس اجلماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي
للتنمية  ،يعده رئيس اجمللس  ،وفي هذا اإلطار فقد بادر اجمللس القروي لكلتة زمور منذ  2010إلى برمجة هذا املوضوع في
جدول أعماله في دورته االستثنائية املنعقدة في  9يونيو 2010حيث ناقش اجمللس حيثيات التهييئ للمخطط وصادق
على البدء في إعداد تصور عام له ومت تعيني السيد الكاتب العام للجماعة من طرف السيد الرئيس لقيادة فريق تقني
للقيام بالبدء في إعداد هذا املشروع.
وفي دورة أكتوبر  2010املنعقدة بتاريخ  2010 /10/ 26صادق اجمللس القروي لكلتة زمور على نقطة متعلقة بتخصيص
اعتمادات لتسديد حصة اجلماعة في متويل مشروع دراسة مخطط التنمية اجلماعي حيث يتم تسديدها على مدى ثالث
سنوات مببلغ سنوي ،كما ناقش اجمللس نفس النقطة في دورة يوليوز  2012املنعقدة بتاريخ 2012 /07/ 27ووافق اجمللس
على تأجيل موضوع مخطط التنمية إلى وقت الحق بسبب انصرام جل والية اجمللس احلالية دون التمكن من التقدم في
هذا املشروع بسبب إكراهات تقنية ومادية أصبح معها من غير املمكن تهيئ اخملطط وتطبيقه في ما تبقى من هذه
الوالية.

2 .2حول عدم القيام بدراسة اجلدوى
نظرا لإلمكانات املادية املتواضعة التي تتوفر عليها اجلماعة من أجل برمجة مشاريع تنموية وقلة املشاريع التي تنجز في
هذا اإلطار وضعف املبالغ اخملصصة للمشاريع املبرمجة مما يجعل تكلفة الدراسة قد تضعف املبلغ اخملصص للمشروع،
وهكذا كانت املعلومات التي يتم اعتمادها في هذا اإلطار وحتليلها ملعرفة إمكانية التنفيذ مستقاة من أعضاء اجمللس
اجلماعي ويعزى ذلك إلى :
— —معرفتهم واطالعهم على خصوصيات املنطقة؛
— —كون املشروع ينجز في منطقة نائية وصعبة الولوج مما يصعب معه التتبع والتقييم؛
— —عدم اعتماد تكلفة الدراسة في املبلغ اإلجمالي اخملصص للمشروع.

3 .3االتفاقية التي جمعت بني اجلماعة واملديرية اإلقليمية للفالحة ببوجدور واللجنة اإلقليمية للتنمية
البشرية
تهم هذه االتفاقية غرس الشجيرات الرعوية ،حيث تلتزم اجلماعة حسب االتفاقية باملساهمة مببلغ  190.000.00درهم
كمصاريف للصيانة والسقي واحلراسة ملدة خمس سنوات ،إال أن اجلماعة لم تستطع توفير هذه االعتمادات بسبب
العجز احلاصل في ميزانيتها ،رغم أن ذلك لم يوقف تقدم املشروع وإجناحه حيث سهرت اجلماعة على اجنازه كما
تكفلت مبهام احلراسة والسقي طيلة الفترة السابقة بواسطة األعوان التابعني للجماعة ،كما أن اجلماعة تلتزم ببرمجة
اعتمادات في هذا الباب ،كما ستحرص مستقبال على تطبيق كل بنود االتفاقيات وأخذ مالحظاتكم في هذا الشأن مبا
تستحق من العناية واالعتبار.
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ثانيا .تدبير املمتلكات اجلماعية
سجل املمتلكات
لم تتم املصادقة عليه بسبب عدم تسوية الوضعية العقارية للمركبني التجاريني التابعني للجماعة لذلك فان سلطات
الوصاية دائما تعيده إلى اجلماعة دون تأشيرة بعبارة( إلى حني تسوية الوضعية العقارية للمركب التجاري ببوجدور) ،كما
أن اجلماعة عاجزة عن حتفيظ ممتلكاتها العقارية بسبب عدم توفرها على مداخيل ذاتية  ،بحيث تعتمد في ميزانيتها
فقط على ما تقدمه لها الدولة من حصة الضريبة على القيمة املضافة ،والتي ال تكفي حتى للمصاريف اإلجبارية في
ميزانية التسيير ناهيك عن برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز.
الوضعية العقارية
إن اجلماعة لم تقم بتسوية ألي من منشآتها العقارية بسبب انعدام االعتمادات املالية التي ستخصص لهذا الغرض،
إال أنها بدأت في القيام بإجراءات التحفيظ فيما يخص املركب التجاري التابع لها املوجود مبدينة بوجدور حيث مت تكوين
ملف االقتناء ومت حتويل مبلغ  22.880,00درهم املبرمج لشراء القطعة األرضية املقام عليها املركب التجاري التابع جلماعة
كلتة زمور مبدينة بوجدور إلى األمالك اخملزنية منذ  ،2001/ 06/ 04إال أن هذه األخيرة هي التي الزالت لم تفرج عن اإلجراءات
املتعلقة بعملية االقتناء رغم العديد من املراسالت التي قامت بها اجلماعة في هذا الشأن لدائرة األمالك اخملزنية في
العيون منذ التاريخ أعاله.
حول عدم وجود دفتر قيادة خاص بكل سيارة على حدة
لتسجيل املعلومات حول املسافات املقطوعة يوميا وكميات الوقود املسلمة ملستعمل هذه السيارة قصد تتبع حجم
االستهالك والتأكد من مدى التناسب بني املسافة املقطوعة والكمية املسلمة ،حيث أن ذلك راجع إلى انعدام وجود
حظيرة للسيارات وكذا صعوبة تتبع املصلحة لوضعية هذه السيارات بسبب عدم وجود املستودع واحلظيرة  ،ونفس
احلال ينطبق على الصيانة االعتيادية لهذه السيارات وعدم وجود بطاقة خاصة بكل سيارة في هذا الشأن.
إال أنه وتطبيقا ملالحظاتكم احملترمة سيتم مسك دفتر قيادة وبطاقة خاصة بكل سيارة لتتبع الوضعية امليكانيكية
واالستهالكية لكل سيارة على حدا.

ثالثا .تدبير النفقات العمومية
حول تكاليف شراء مواد الصباغة
التي ال تتضمن وثائق وتقارير تبني مواقع األشغال ،حيث فقط مت إغفال ذلك  ،فاجلماعة القروية لكلتة زمور لديها مركبني
جتاريني األول مبدينة بوجدور والثاني في مركز كلتة زمور باإلضافة إلى بعض البنايات األخرى كدار اجلماعة واملستوصف
ومستودع وملعب مبركز الكلتة .مما يضطرها لصباغة هذه البنايات نظرا لتعرضها لعوامل املناخ القاسية مما يحتم
صيانتها باستمرار للمحافظة عليها من اإلتالف ،أما فيما يخص اليد العاملة فان اجلماعة لديها أعوان رسميني
متخصصني في هذا اجملال يتكلفون بتنفيذ األشغال ،كما نعدكم بأننا سنعمل مستقبال على إرفاق ملفات سندات
الطلب بهذه الوثائق والتقارير.
بالنسبة للمالحظة املتعلقة بالضريبة اخلاصة على السيارات وعدم تأديتها رغم انعدام املبرر
إن ذلك يرجع إلى إغفال فتح هذا التنزيل في امليزانية كما أن مصالح اجلماعة لم يسبق لها أن تلقت أي مالحظات في
هذا الشأن من قبل وعليه فان هذه الوضعية ستسوى انطالقا من ميزانية  2014حيث سيتم برمجة املبلغ اخملصص
للضريبة على سيارات اجلماعة.
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حول الصفقة املتعلقة ببناء مشرب واقتناء جتهيزات لرفع املياه لبئر أوديات التيوس
إن غياب التقارير الشهرية حول التقدم املادي واملالي لألشغال خالل مدة اجناز املشروع يرجع إلى صعوبة التتبع ومراقبة
األشغال بشكل دوري بسبب البعد وغياب اإلمكانيات اللوجستية لدى اجلماعة كوسيلة النقل ،إال أن هذه املالحظة
سيتم تطبيقها منذ اآلن وسيتم تتبع املشاريع واجناز التقارير الدورية املتعلقة بها.
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اجلماعة القروية اجريفية
)إقليم بوجدور(

أحدثت اجلماعة القروية اجريفية إثر التقسيم اجلماعي مبوجب املرسوم رقم  2.92.468بتاريخ  30يونيو  .1992تبلغ
مساحة اجلماعة القروية اجريفية حوالي  17.550كلم مربع ويقدر عدد سكانها بـ  1.385نسمة .تتوفر اجلماعة على
شريط ساحلي يبلغ طوله حوالي  175كلم تتخللها مراكز للصيد التقليدي.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أجنز اجمللس اجلهوي للحسابات مهمة رقابية للجماعة القروية اجريفية همت مجموعة من جوانب التدبير ،حيث أسفرت
عن تسجيل مجموعة من املالحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات:

أوال .تدبير املشاريع
1 .1التخطيط و برمجة املشاريع
اخملطط اجلماعي للتنمية
أعدت اجلماعة وثيقة عبارة عن ورقة واحدة أطلقت عليها أسم مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية ،في حني
يسجل غياب مجموعة من الوثائق والتقارير املتعلقة باملراحل األولى بداء من التشخيص وضع املشاريع ذات أولوية
ووصوال إلى التحديد النهائي للمشاريع ومصادر متويلها وبرمجتها الزمنية .كما لوحظ أن الوثيقة املقدمة من طرف
اجلماعة ال تتضمن بعض املشاريع التي أدرجت في امليزانيات السنوية و بالتالي ليس هناك أي ربط بني امليزانية و مخطط
التنمية.
الدراسات القبلية للمشاريع
لوحظ آن اجلماعة ال تقوم بتحديد حاجياتها وبإجناز دراسات قبلية ملشاريعها مبا فيها مصادر التمويل املمكنة ،واجلدولة
الزمنية املقدرة لإلجناز  .و على سبيل املثال فاجلماعة أجنزت مجموعة من املشاريع دون القيام بدراسة قبلية مبا فيها
دراسة اجلدوى ويتعلق األمر مبشاريع تعميق و بناء خزان للماء و مشارب ببئر اخطوط حبية و وبناء خزان للماء بأوزيولت.

2 .2إجناز املشاريع في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية
مكن تفحص الوثائق املتعلقة باملشاريع املنجزة في إطار املبادرة احمللية للتنمية البشرية من تسجيل املالحظات التالية:
بناء امللعب الرياضي بافتيسات كاب 7
أبرمت اجلماعة االتفاقية عدد  ،2010/143مع كل من اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية ببوجدور والنيابة اإلقليمية
لوزارة الشباب و الرياضة من أجل بناء ملعب رياضي بافتيسات كاب  .7وبالرغم من انتهاء اجلماعة من أشغال بناء امللعب
الرياضي موضوع السند الطلب رقم  52املنجز برسم سنة  2010مببلغ  100.000,00درهم ،إال أنه تبني أثناء الزيارة امليدانية
أن ما ثم إجنازه عبارة عن بقعة مبلطة غير مجهزة للغرض من استعمالها و ال تتوفر على املعايير املتعارف عليها في
مجال املالعب الرياضية ،و بالتالي لم يتحقق املبتغى من إحداث املرفق كما حددته االتفاقية في تشجيع الرياضة ومتكني
الساكنة من ممارستها.
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جتهيز املركز السوسيو تربوي بافتيسات كاب 7
في إطار االتفاقية املوقعة بني اجلماعة القروية اجريفية و اللجنة احمللية للتنمية البشرية  ،قامت اجلماعة بتجهيز املركز
السوسيو تربوي افتيسات  7موضوع سندي الطلب رقمي  36و  37برسم سنة  2009و مببلغ إجمالي قدره  150.000درهم
 ،إال أنه تبني أثناء الزيارة امليدانية أنه مت االنتهاء من جتهيز املركز منذ أكثر من ثالث سنوات غير أنه لم يحتضن أي نشاط
وبالتالي لم يتحقق املبتغى من إحداثه و الذي يتجلى في القيام بأنشطة تربوية و ثقافية لفائدة ساكنة املنطقة كما
هو وارد في اال تفاقية.
شراء سيارة إسعاف
اتخذ اجمللس اجلماعي ،كما هو وارد مبحضر دورة فبراير لسنة 2011قرارا ببرمجة شراء سيارة إسعاف .لكن وإلى غاية نهاية
 2012لم يتم تنفيذ املشروع املبرمج.
تبعا ملا سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اعتماد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يأخذ بعني االعتبار إمكانيات اجلماعة ،و العمل على إبرام
اتفاقيات حتدد الشروط واجلدول الزمني للتمويل واإلجناز؛
— —السهر على إجناز دراسات قبلية للمشاريع املزمع تنفيذها.

ثانيا .تدبير املداخيل
بلغت مداخيل اجلماعة برسم سنة  2012ما قيمته  6.028.131,37درهم مقابل  5.405.337,73في سنة  .2009وتعتمد
اجلماعة في مداخيلها أساسا على حصتها من الضريبة على القيمة املضافة منتوج وكالء أسواق األسماك .فيما
تسجل املداخيل الذاتية نسبا لم تتجاوز  6باملائة من مجموع املداخيل لسنة  2009و  2باملائة في سنة  .2012وتتكلف
وكالة املداخيل باجلماعة بتحصيل املداخيل الذاتية ،لكن لوحظ غياب مصلحة مستقلة عن وكالة املداخيل لتحديد
الوعاء الضريبي و تصفيته و وضع األوامر باستخالصه .وبخصوص بعض املداخيل الذاتية لوحظ ما يلي:

1 .1الرسم على استخراج مواد املقالع
يوجد باجملال الترابي للجماعة مقالع مستغلة من طرف أشخاص ذاتيني و معنويني غير أن مصالح اجلماعة ال تتوفر
على معطيات حول املستغلني واملساحات املعنية و ال على طبيعة و كميات املواد املستخرجة و ال على وثائق الترخيص
املتعلقة بها .كما لوحظ من خالل احلسابات اإلدارية عدم استخالص الرسم على استخراج مواد املقالع في سنتي 2011
و .2012

2 .2منتوج كراء احملالت التجارية
من خالل احلسابات اإلدارية ،لوحظ انخفاض في استخالص منتوج كراء احملالت التجارية ،ذلك أنها انتقلت من 114.300,00
درهم سنة  2010إلى  85.300,00درهم سنة  2011إلى  80.000,00درهم سنة  2012و بلغ بذلك الباقي استخالصه إلى
حدود  2012/12/31ما قدره  75.225,00درهم .
لذلك ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —التنسيق مع الوزارة املعنية لوضع قاعدة بيانات ملستغلي املقالع املرخصني وتتبع استغاللهم لضبط الوعاء
الضريبي لتصفية واستخالص الرسم على استخراج مواد املقالع ؛
— —استخالص منتوج كراء األمالك العقارية.
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ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1املمتلكات العقارية
حتفيظ األمالك اجلماعية
لوحظ عدم قيام اجلماعة بتحفيظ أمالكها اخلاصة و نخص بالذكر البقعة األرضية املشيد فوقها املركب التجاري
للجماعة التي مت اقتناؤها في سنة  2002بالرغم من برمجة اعتماد لهذه الغاية منذ ميزانية سنة  2008مبا قدره1500,00
درهم .
سجل املمتلكات
متسك اجلماعة سجال للمحتويات لم يخضع ملصادقة سلطة الوصاية .كما أنه ال يتضمن سوى احملالت التجارية ولم
تدون به أمالك أخرى كاخمليم الصيفي  20غشت و نقطة مراقبة استخالص الرسوم على منتوجات السمك و مركز تربوي
اجتماعي و سوق لبيع السمك بكاباب  7و قرية منوذجية للصيادين و دار اجلماعة و منزل وظيفي للقائد و مستوصف
قروي و سوق لبيع السمك بلكراع و مكتب وظيفي بلكراع .في حني أدرجت كل هذه األمالك بوثيقة سميت « ممتلكات
اجلماعة» و موقعة من طرف ممثلي مصالح اجلماعة.

2 .2املمتلكات املنقولة
العربات
لوحظ أن اجلماعة ال تتوفر على مرأب إليداع العربات اجلماعية كما لوحظ عدم مسك بطاقات خاصة بكل سيارة أو
شاحنة من أجل تدوين جميع املعلومات املتعلقة بها و تتبع صيانتها الدورية و استهالكها للوقود و الزيوت.
العتاد املكتبي والتجهيزات
متسك اجلماعة سجال جلرد مختلف التجهيزات التي تتوفر عليها لكنه ال يحمل أي توقيع من طرف رئيس اجلماعة.
واملالحظ أن هذه التجهيزات ال حتمل أرقاما للجرد حيث يصعب حتديدها وتتبع حركيتها عالوة على غياب لوائح العتاد
حسب تخصيصه مبختلف املكاتب واملصالح .
وبناء على ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— — العمل على حتيني سجل احملتويات و تضمينه جميع املمتلكات اجلماعية؛
— —العمل على تسوية الوضعية العقارية للمحالت التجارية التي متلكها اجلماعة؛
— — العمل على إحداث مرأب للعربات اجلماعية و إعداد بطاقات خاصة بكل سيارة أو شاحنة من أجل تدوين
جميع املعلومات املتعلقة بها.

رابعا .-تدبير النفقات
سجلت نسب استهالك االعتمادات املرصودة لنفقات التسيير قيما ال تقل عن  93باملائة بني سنة  2010و  ،2012في
الوقت الذي لم يتجاوز استهالك اعتمادات التجهيز  39باملائة سنة  2010و  24باملائة سنة  .2012إذ مت نقل اعتمادات
تخص اقتناء شاحنتني ودراسة تقنية حول الصرف الصحي بقيمة إجمالية  1.390.000درهم من سنة  2012إلى 2013
من أصل اعتمادات مفتوحة بقيمة  2.410.925,27درهم .وبشأن بعض نفقات التسيير لوحظ ما يلي:
النفقات املتعلقة بحظيرة السيارات
يصل املتوسط السنوي لنفقات الوقود  141.665,00درهم و  180.000,00درهم كمعدل سنوي لتكاليف الصيانة .لكن
املالحظ أن اجلماعة ال متسك بطائق خاصة بكل عربة لتدوين كل املعلومات املتعلقة باملسافات املقطوعة وكميات
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استهالك الوقود والزيوت من جهة ولتتبع احلالة امليكانيكية للعربات وبرمجة مختلف التدخالت لصيانتها وتغيير قطع
الغيار من جهة أخرى.
الضريبة اخلاصة على السيارات
تقوم اجلماعة بأداء الضريبة اخلاصة على السيارات  ،بالرغم من عدم وجود أي مبرر إلعفائها من تأدية هذا الرسم..
النفقات املتعلقة بشراء بعض املواد
يتعلق األمر بشراء الصباغة واإلسمنت والزليج وحافات األرصفة .لكن امللفات املتعلقة بهذا النوع من املصاريف ال
تتضمن وثائق أو تقارير تبني أماكن استعمال املواد املقتناة.
وتبعا ملا سبق يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي :
— —الرفع من مستوى نفقات التجهيز من خالل حسن برمجة و تنفيذ املشاريع؛
— —استيفاء الضريبة اخلاصة على السيارات.
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IIIIجواب رئيس اجمللس اجلماعي الجريفية
(نص مقتضب)

أوال .تدبير املشاريع
1 .1التخطيط وبرمجة املشاريع
اخملطط اجلماعي للتنمية
( )...تقوم اجلماعة بتشخيص وانتقاء مشاريعها ذات األولية من خالل اجتماع دوراتها العادية أو االستثنائية وذلك ملناقشة
هذه املشاريع ودراسة مراحل االجناز وكذلك إمكانيات التمويل وعليه فإن محاضر هذه االجتماعات تعتبر من الوثائق
الرئيسية إلجناز كل مشروع يهم اجلماعة.
أما بالنسبة لعدم تضمني وثيقة مخطط اجلماعة للتنمية لبعض املشاريع فذلك راجع إلى أن هذه الوثيقة تعكس
باألساس املشاريع العامة أو ما ميكن أن يطلق عليه باملشاريع اإلستراتيجية للجماعة مع العلم أن تلك املشاريع العامة
يجب أن متنعنا من إجناز مشاريع طارئة ومحددة فقط بحجة عدم وجودها بوثيقة مخطط التنمية في حالة ما إذا كان رأي
اجمللس مييل الجنازها نظرا ألهميتها بالنسبة للساكنة خصوصا ساكنة البوادي مادام التمويل متوفرا بتنزيالت ميزانية
اجلماعة.
الدراسة القبلية للمشاريع
جتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة تقوم بإجناز بعض املشاريع حلسابها اخلاص أو بشراكة مع بعض اجلهات املعنية ،وأنها تعمل
على توحيد كل الوثائق واملستندات التي تطلب منها ألجل حتقيق هذه املشاريع ،مع العلم أن تعميق وبناء خزان للماء
ببئر اخطوط حبية له جدوى بالغة في سقي السكان وري إبلهم وماشيتهم ،سيما إذا عرفنا أن تربية املاشية لدى هؤالء
السكان هو املورد الوحيد واألساسي لعيشهم .أما بالنسبة لبناء خزان للماء بأوزيوالت فله جدوى جد أساسية تتمثل
في توفير املاء الشروب لساكنه وبحارة هذه املنطقة ،مع العلم أنها تشكل مركزا سياحيا يتوافد عليه مجموعة من
املصطافني احملليني وخصوصا في فصل الصيف وكذلك السياح األجانب العابرين باجتاه مدينة الداخلة.

2 .2اجناز املشاريع في إطار املبادرة الوطنية للتنمية احمللية
بناء امللعب الرياضي باقتيسات كاب 7
( .)...على الرغم من أن املبلغ املالي اخملصص لبنائه كان ناقصا حسب تقييم االجناز ،إال أن السلطة اإلقليمية أصرت على
اجنازه مع قلة املوارد املرصودة .كما نخبركم أن امللعب أصبح جاهزا بكل مستلزماته ملمارسة األنشطة الرياضية.
جتهيز املركز السوسيو تربوي بافتيسات كاب 7
قامت اجلماعة بحملة حتسيسية لدى مختلف مكونات اجملتمع املدني واجلمعيات باملنطقة من أجل استغالل هذا
الفضاء .وبالفعل عرف هذا املركب مجموعة من األنشطة من طرف جمعيات وتعاونيات البحارة ،كما عرف استقبال
حملة طبية ألمراض العيون.
شراء سيارة إسعاف

( ،)...وبالفعل ثم اتخاذ قرار بشأن شراء هذه السيارة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،غير أن اللجنة اإلقليمية
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رفضت طلب اجلماعة شراء هذه السيارة ليتعطل بذلك تطبيق هذا القرار( .)...وجتدر
اإلشارة إلى أنه ثم شراء سيارة اإلسعاف وكذا شاحنة صهريجية هذه السنة  2013وهما حاليا رهن خدمة الساكنة.
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ثانيا – تدبير املداخيل
( ،)...يتم التفكير حاليا وبجدية بعد التحاق موظفني جدد في خلق ثالث فروع لهذه املصلحة :فرع خاص بالوعاء الضريبي؛
فرع خاص بالتحصيل وقبض املبالغ املستحقة؛ فرع خاص باملراقبة واملتابعة.

1 .1الرسم على استخراج مواد املقالع
تقوم اجلماعة بإشعار ومراسلة كل امللزمني املعنيني بأداء املستحقات الالزمة وهي تعمل في كل ما في وسعها لتحصيل
تلك املستحقات ،وفق ما هم مخول قانونا ،أما بالنسبة للتراخيص مبجرد أن تطلب اجلماعة الوثائق الضرورية لسحب
رخصة ومنها على سبيل املثال :دفتر التحمالت  -التأمني على العمال – توفير شروط السالمة...إلخ ،فإن هؤالء املتدخلني
سرعان ما يعرضون عن طلبهم لرخصة اجلماعة ويكتفون بالعمل بترخيص إدارة التجهيز.

2 .2منتوج كراء احملالت التجارية
( )...في سنة  2010جتاوزت املبالغ املستخلصة وقدرها  114.300,00درهم املبالغ الواجب استخالصها وهو ما قدره
 100.200,00درهم ،أما بالنسبة لسنة  2011وسنة  2012فإن حتصيل ما قدره  85.300,00درهم وما قدره  80.000,00درهم
من ما مجموعه  100.200,00درهم هو في حد ذاته أمر إيجابي.

ثالثا .تدبير املمتلكات اجلماعية
1 .1املمتلكات العقارية
حتفيظ األمالك اجلماعية
قمنا بأداء واجب البقعة املشيد فوقها املركب التجاري للجماعة ملديرية األمالك اخملزنية سنة  2004وقمنا مبراسلتها
قصد اإلسراع بالقيام بباقي اإلجراءات الالزمة لتسوية هذا امللف ،ونحن اآلن بصدد القيام باخلطوات النهائية حيث
توصلنا بتوثيق عقد البيع عدد  60/2013بسجل البيوعات بتاريخ  28ماي  2013وقمنا بإسناد املهمة للموثق بالعيون
قصد القيام بإجراءات البيع والتحفيظ ،وجتدون رفقته نسخة من الرسالة املوجهة من مديرية أمالك الدولة بالعيون.
سجل املمتلكات
فعال أننا نتوفر على سجل ممتلكات يضم فقط عن منشآت املركب التجاري للجماعة نظرا ألنه العقار الوحيد الذي
تنطبق عليه املعايير كونه ملكا جماعيا أما باقي البنايات والتجهيزات فهي لم تسلم للجماعة تسليما قانونيا ونهائيا.

2 .2املمتلكات املنقولة
العربات
فعال ،ال تتوفر اجلماعة على مرأب للسيارات في الوقت احلالي ،نظرا لعدم وجود مقرها داخل نفوذ اجلماعة الترابي وهي
تأمل في توفير هذا املرفق في أقرب فرصة ممكنة ،حيث قامت برفع طلب للحصول على بقعة أرضية إلى السلطات
اإلقليمية من أجل إجناز هذا املرأب .أما بخصوص عدم وجود بطاقة تقنية خاصة بكل سيارة ،فإننا نشكركم إلثارة
انتباهنا لهذا اإلجراء اجلد مهم وسنعمل على تنبيه مستقبال والعمل به.
العتاد املكتبي
تتوفر اجلماعة على مكاتب وجتهيزات مكتبية وعتاد معلوماتي مدرجة بسجل جرد املنقوالت وسنعمل على توقيعها من
طرف اآلمر بالصرف وكذلك وضع أرقام جلرد على مختلف املقتنيات.
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3 .3تدبير النفقات
النفقات املتعلقة بحظيرة السيارات
نظرا ألن اجلماعة ال تتوفر على مستودع خاص بسيارات اجلماعة فإن كل عضو يستعمل هذا النوع من وسائل املقل
فهو مسؤول عن السيارة التي توجد بحوزته وبتتبع حالتها امليكانيكية ويتم تزويده بالوقود ويسلم له عن طريق وصل.
وسنعمل على مسك دفتر قيادة خاص بكل سيارة لتسجيل كل املعلومات اخلاصة بها.
الضريبة اخلاصة على السيارات
قمنا بتعيني موظف ملعرفة طريقة أداء الضريبة اخلاصة على السيارات مع مصلحة التسجيل والتنبر بالعيون .وقد مت
إدراج املصاريف الالزمة ألداء هذه الضريبة خالل ميزانية .2014
النفقات املتعلقة بشراء بعض املواد
بالنسبة لشراء األسمنت وحافات األرصفة والزليج ،فإن هذه املواد تستعمل في إصالح املسالك القروية وعلى اخلصوص
الطريق املؤدية إلى القرية النموذجية للصيد بأفتيسات الكاب  ،7ومرفأ قوارب الصيد التقليدي ،والطريق املؤدية إلى
الزوايا الدينية باجلماعة .أما بالنسبة للصباغة فإننا نتوفر على مجموعة من البنايات بتراب اجلماعة وعلى اخلصوص
بالقرية النموذجية لصيد بأفتيسات الكاب  7ونقوم بإعادة صباغتها وتزيينها عند حلول كل مناسبة وطنية أو زيارة
تفقدية خملتلف الفاعلني املعنيني للمحافظة على مظهرها وصيانتها من الرطوبة.
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اجلماعة القروية ملسيد
)إقليم بوجدور(

تقع اجلماعـة القروية ملسيد بإقليم بوجدور على طول الساحل األطلسي عبر الطريق الوطنية رقم  ،1الرابطة بني
مدينتي العيون و بوجدور على بعد  85كلم شمال مدينة بوجدور  ،تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي  13.126كلم مربع.

I .Iمالحظات وتوصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
أوال .التنظيم وأداء اجمللس اجلماعي
1 .1التنظيم
من خالل الهيكل التنظيمي املدلى به من طرف اجلماعة ،لوحظ عدم مطابقته ملا هو معمول به على أرض الواقع ،فمن
جهة ال يعتمد توزيع املوظفني على املصالح بحسب عددها.فعلى سبيل املثال يقوم الكاتب العام للجماعة بالسهر على
مكتب العمليات العقارية و كذا مكتبي تدبير األمالك اجلماعية و املنازعات العقارية .و من جهة أخرى ال يتم تقسيم
املهام بني املوظفني داخل نفس املصلحة مما يؤدي إلى تداخل وظيفي بني هذه املهام كما هو الشأن بالنسبة لوكيل
املداخيل الذي يقوم باملعاينة و التحصيل و كذا املراجعة و التصحيح في نفس الوقت.

2 .2مسك وثائق احملاسبة العمومية
نصت املواد  115ﺇلى  126من املرسوم رقم  2-09-441بتاريخ  18فبراير  2010و املتعلق بسن نظام احملاسبة العمومية
للجماعات احمللية و هيئاتها على ﺇلزامية مسك سجالت احملاسبة العمومية و التي تتكون أساسا من:
— —سجالت لتتبع ﺇجناز املوارد ،و تشمل السجل اليومي للحقوق املترتبة لصالح اجلماعة و كذا سجل للحسابات
حسب طبيعة كل مورد حسب ما نصت عليه املادة  117من املرسوم السالف الذكر.
— —سجالت لتتبع ﺇجناز النفقات ،و تشمل السجل اليومي لألوامر باألداء الصادرة وسجل احلقوق املترتبة لصالح الدائنني
وسجل احلسابات حسب كل فصل من النفقات.
لكن من خالل تفحص الوثائق املمسوكة لدى مصالح اجلماعة والسيما مصلحة امليزانية فقد لوحظ عدم مسك أي
سجل من هذه السجالت احملاسبية.

3 .3أداء اجمللس اجلماعي
اخملطط اجلماعي للتنمية
حسب مقتضيات امليثاق اجلماعي ،يدرس اجمللس اجلماعي مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية للجماعة ويصوت
عليه  ،ولهذه الغاية يضع اجمللس برنامج جتهيز اجلماعة في حدود وسائله اخلاصة و الوسائل املوضوعة رهن إشارته  ،كما
يقترح كل األعمال الواجب اجنازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة و اجلماعات احمللية األخرى أو الهيئات العمومية  .إال أنه من
املالحظ أن اجلماعة ال تتوفر على مخطط للتنمية كما أنه ليست هناك أية وثيقة تفيد بأنها شرعت في إعداد اخملطط
ولو في مراحله األولى.
جلان اجمللس اجلماعي
يتوفر اجمللس اجلماعي جلماعة ملسيد على جلنتني دائمتني طبقا ملقتضيات املادة  14من امليثاق اجلماعي و هما جلنة
التخطيط و الشؤون اﻹقتصادية و التعمير و ﺇعداد التراب و البيئة و امليزانية و املالية و اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية
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و الشؤون اﻹجتماعية و الثقافية و الرياضية .إال أنه من املالحظ عدم تفعيل الدور املنوط بهاتني اللجنتني فيما يتعلق
بجميع القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاتها و ذلك في غياب محاضر تداولها و التقارير التي هي ملزمة بتقدميها.
فعلى سبيل املثال ال تعرض امليزانية على اللجنة وهي جلنة التخطيط و الشؤون اﻹقتصادية و التعمير و ﺇعداد
التراب و البيئة و امليزانية و املالية و ذلك داخل أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة املتعلقة باملصادقة على امليزانية,
قصد عرضها على أنظار اجمللس اجلماعي .إذا ال متسك اجلماعة أي و ثيقة متعلقة بأشغال اللجنة و ال على أي تقرير
ألشغالها في هذا امليدان.
بالنظر إلى ما سبق ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —اﻹسراع بإعداد اخملطط اجلماعي للتنمية و ترجمته ﺇلى مشاريع عملية؛
— —تفعيل دور اللجان املنبثقة عن اجمللس اجلماعي في دراسة مختلف القضايا املعروضة عليها.

ثانيا .تدبير املمتلكات
1 .1حظيرة السيارات
متتلك خمس سيارات و ثالث شاحنات صهريجية لنقل املاء للكسابة و جرار فالحي واحد جلمع النفايات و خمسة دراجات
نارية .وفي إطار تدبير حظيرة السيارات لوحظ ما يلي:
— —قامت اجلماعة القروية ملسيد ببيع الشاحنة الصهريجية املقتناة بتاريخ  20مارس  1998ذات اللوحة املعدنية رقم
 J.124038وكذا السيارة اخلفيفة املقتناة بتاريخ  4مايو  1993ذات اللوحة املعدنية رقم  .J.105440إال أنه يسجل
غياب أي وثيقة أو محضر لتوضيح املسطرة التي اتبعت في عملية البيع .كما أن اجلماعة ال تتوفر على أي وثيقة
محاسبية بهذا اخلصوص؛
— —عدم استعمال السيارة اخلفيفة ذات اللوحة املعدنية رقم J. 113840املقتناة بتاريخ  1نونبر  1994دون قيام اجلماعة
بأي ﺇجراء في هذا الشأن مع العلم أن حالتها امليكانيكية متهرئة؛
— —عدم مسك اجلماعة جلذاذات تتبع السيارات من حيث عدد الكيلومترات املقطوعة وكميات احملروقات التي
تستهلكها وكذلك عمليات اإلصالح والصيانة التي تخضع لها.

2 .2عدم توفر اجلماعة على مخزن
من خالل زيارة املرافق التابعة ملقر اجلماعة تبني أنها ال تتوفر على مخزن إليداع املشتريات مبا فيها العتاد والتجهيزات التي
يتم اقتناؤها وبالتالي ال يتم تتبع دخولها وخروجها من خالل اعتماد مساطر ووضع سجالت خاصة لهذا الغرض.
وتبعا ملا سبق يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبايلي:
— —تتبع صيانة العربات واﻵليات واستهالكها من احملروقات وذلك من خالل مسك جذاذات خاصة بكل عربة؛
— —تخصيص مخزن إليداع مشتريات اجلماعة من توريدات ومعدات حفاظا عليها ولتسهيل تتبعها.

ثالثا -تدبير النفقات
1 .1التنزيل املالي لبعض النفقات
قامت اجلماعة باقتناء عدة عتاد التقني ومعلوماتي يتضمن أقراص مدمجة وعلب مداد و أوراق بيضاء وذلك بإبرام سند
الطلب رقم  02/2010موضوع احلوالة رقم  59بتاريخ  19مارس  2010مببلغ  100.000,00درهم.غير أنه مت ﺇدراج هذه النفقة
حتت رمز امليزانية املتعلق بصيانة و ﺇصالح العتاد املعلوماتي.
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2 .2ﺇعانات اجلمعيات الرياضية
قامت اجلماعة بتاريخ  14مايو  ،2012مبنح ﺇعانة نقدية مقدارها  1.000,00درهم حسب احلوالة رقم  ،100لفائدة جمعية
الوفاق الرياضي لكرة اليد ببوجدور ،في حني أن هذه اجلمعية ال تتوفر على اﻹعتماد املنصوص عليه في الفقرة الثالثة من
املادة  8من القانون  87-06املتعلق بالتربية البدنية و الرياضية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم  1.88.172بتاريخ 19
مايو .1989

3 .3الضريبة اخلاصة على السيارات
من خالل احلسابات اإلدارية للسنوات املالية  2008و  ، 2009يتضح عدم أداء اجلماعة للضريبة اخلاصة على السيارات التي
تتوفر عليها .
وتبعا ملا تقدم ،يوصي اجمللس اجلهوي للحسابات مبا يلي:
— —احلرص على التنزيل املالي الصحيح للنفقات؛
— —أداء اجلماعة لواجباتها الضريبية؛
— —احلرص على إمتام الوثائق املتعلقة مبلفات طلب اإلعانات من طرف اجلمعيات ال سيما اشتراط االعتماد بالنسبة
للجمعيات التي تنشط في مجال التربية البدنية والرياضة.

578

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

II.جواب رئيس اجمللس اجلماعي للمسيد
لم يدل رئيس اجمللس اجلماعي للمسيد بتعقيباته على املالحظات التي مت تبليغها إليه.
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تعليق وزير الداخلية حول املالحظات املتعلقة مبراقبة التدبير
املفوض ملرافق املاء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط
والدار البيضاء ،وكذا مراقبة تدبير بعض اجلماعات الترابية
1 .1بخصوص مراقبة التدبير املفوض ملرافق املاء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط والدار
البيضاء.
تولي وزارة الداخلية اهتماما خاصا ملالحظات وتوصيات اجمللس األعلى للحسابات حيث تعتبر مهام املراقبة التي تقوم
بها هذه اجملالس جد مهمة ،خاصة أنها متكن من حتسني احلكامة بالنسبة لعقود التدبير املفوض ودعم املراقبة والتتبع
وكذلك احترام املفوض له لاللتزامات التعاقدية اخلاصة باألهداف املتعلقة باجلوانب التقنية والتجارية واملالية.
وجتدر اإلشارة إلى أن العديد من النواقص واملالحظات ،التي تضمنتها التقارير الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات
إثر قيامها مبهام مراقبة التدبير لهذه املرافق ،قد متت كذلك إثارتها من جانب وحدات التتبع واملراقبة ،املنصوص عليها
في عقود التدبير املفوض (جلنة التتبع واملصلحة الدائمة للمراقبة) وكذلك من جانب مكاتب اخلبرة املستقلة ،في إطار
عمليات التدقيق التي تشرف عليها السلطات املفوضة.
وتسهر وزارة الداخلية على التتبع الدائم للتطبيق الفعلي ملالحظات وتوصيات اجملالس اجلهوية للحسابات ،حيث تعمل
على إدراج هذه التوصيات بصفة تدريجية ومنتظمة خالل اجتماعات جلن التتبع واملراجعات اخلماسية لعقود التدبير
املفوض .وهذا يدخل في إطار الوصاية التي متارسها هذه الوزارة على اجلماعات احمللية من أجل ضمان السير العادي
للمرافق العمومية مع احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتشكل املراجعات اخلماسية ،مناسبة لألطراف املتعاقدة لالطالع على وضعية املرافق املفوضة وحصر فوارق املاضي
ودراسة نتائج املراقبة التي قامت بها السلطة املفوضة وكذلك حتيني ومالءمة بعض بنود العقد التي تعتبر ضرورية
للتنفيذ اجليد للعقد.
وهي أيضا مناسبة لألخذ بعني االعتبار مالحظات وتوصيات اجملالس اجلهوية للحسابات وخاصة منها املتعلقة باحلكامة
اجليدة في تدبير العقود ،والتدبير اخلاص باملفوض له والتعريفة وتوفير املعلومات املقدمة للسلطة املفوضة وحتسني
اخلدمة املقدمة والتدبير اجليد لصندوق األشغال ومختلف حسابات السلطة املفوضة.
ولإلشارة ،فقد مكنت أول مراجعة لعقد التدبير املفوض مبدينة الدار البيضاء في سنة  ،2009من حتقيق نتائج مهمة
بالنسبة للسلطة املفوضة ،على مستوى حتسني املراقبة والتتبع والتحكم في التعريفات واالستثمارات ،ومكنت من
إيجاد حلول خملتلف االختالالت والنواقص التي كانت تعوق التدبير احملكم للعقد.
وفي هذا اإلطار ،ستمكن بدون شك املالحظات والتوصيات الواردة في مشروع اإلدراج في التقرير السنوي للمجلس األعلى
للحسابات برسم سنة  2012واملتعلقة بالتدبير املفوض ملرافق املاء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط والدار
البيضاء من إغناء مقترحات التعديالت التي يستوجب إضفاؤها على عقود التدبير املفوض في إطار املراجعة اخلماسية
اجلارية بالنسبة ملدينة الرباط أو املراجعة املرتقبة سنة  2014بالنسبة ملدينة الدار البيضاء.
وجتدر اإلشارة إلى أن جل هذه املالحظات والتوصيات تخص باألساس التدبير اخلاص باملفوض لهم .غير أنه ،تود وزارة
الداخلية تقدمي بعض اإليضاحات ومشاطرة اجمللس األعلى للحسابات وجهة نظرها حول بعض النقط املتعلقة أساسا
باحلكامة ومراقبة عقود التدبير املفوض.
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النواقص املرتبطة بالسلطة املفوضة
تشاطر وزارة الداخلية اجمللس األعلى للحسابات رأيه كون التركيبة املؤسساتية للسلطة املفوضة ال تتالءم وتفعيل
التتبع ومراقبة التدبير املفوض وتعتريها مجموعة من النواقص مرتبطة أساسا ب:
— —غياب الشخصية القانونية واالستقالل املالي الذي يجعلها من جهة غير مستقلة في تدبير حساباتها (جميع
احلسابات البنكية املتعلقة بالسلطة املفوضة مفتوحة باسم املفوض له) ومن جهة أخرى يحرمها من االستفادة
من استرجاع الضريبة على القيمة املضافة ومن اللجوء إلى االقتراض من أجل متويل التقاعد والتمويل األولي
لالستثمارات اخلاصة بصندوق األشغال؛
— —بطء اتخاذ القرارات حيث تستوجب املوافقة على بعض قرارات تعديل ومالئمة بعض بنود العقد مصادقة كل
اجملالس اجلماعية التي تشكل السلطة املفوضة.
ولتجاوز هذه النواقص فإن وزارة الداخلية منكبة على إعداد نظام جديد للحكامة مبني على:
— —خلق مجموعة جتمعات حتل محل السلطة املفوضة مع منحها األدوات الضرورية الشتغالها؛
— —خلق شركة ممتلكات (شركة التنمية احمللية) مكلفة بتدبير صندوق األشغال وتسيير املصلحة الدائمة للمراقبة
وأصول وممتلكات املرافق املفوضة.
وسيتم تفعيل هذا النظام اجلديد للحكامة مبناسبة املراجعة اخلماسية اجلارية لعقد التدبير املفوض لريضال بالرباط
وفي سنة  2014بالنسبة لليدك بالدار البيضاء.
النواقص املرتبطة بسير جلن التتبع
إن تشكيلة جلنة التتبع للتدبير املفوض وكيفيات اتخاذ قراراتها تخضع للمقتضيات التعاقدية والقانون الداخلي اخلاص
بها .كما أن جلنة التتبع تعتبر هيأة ثالثية األطراف ،وتتكون من ممثلني عن السلطة املفوضة واملفوض له وسلطة الوصاية.
كما أن السلطة املفوضة واملفوض له يكونان ممثلني بنفس العدد من األعضاء داخل هذه اللجنة.
وجتدر اإلشارة إلى أن الطريقة التوافقية في اتخاذ القرارات داخل هذه اللجنة ،هي قائمة على عالقة تعاقدية متوازنة بني
األطراف املتعاقدة كما هو معترف به على الصعيد الدولي في ميدان الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
إن عدم ضبط وعدم وضوح بعض مقتضيات عقود التدبير املفوض وعدم تطرقها لبعض املواضيع ،يفتح الباب لقراءات
وتأويالت مختلفة تؤثر سلبا على سيولة اتخاذ القرارات داخل هذه اللجن مما يؤدي أحيانا إلى حاالت الباب املسدود
وبالتالي بطء في تنفيذ العقود.
لتفادي هذه احلاالت يتم اللجوء غالبا إلى تدخل سلطة الوصاية أو التحكيم بواسطة جلن خبراء مستقلني لإلدالء
بآرائهم حول اإلشكاليات املطروحة.
كما أن غياب هيأة دائمة للتحكيم و الوساطة ،سهلة الولوج ،يجعل مسلسل التحكيم طويل املدى وأحيانا ال يرضي
جميع األطراف املتعاقدة.
وسوف تعمل وزارة الداخلية مع األطراف املعنية ،خالل املراجعات اخلماسية احلالية أو املرتقبة ،على إدراج اقتراحات اجمللس
األعلى للحسابات فيما يخص سيولة اتخاذ قرارات داخل جلن التتبع .كما سيتم خالل هذه املراجعات اخلماسية توضيح
وحتديد بدقة مفاهيم بعض مقتضيات العقد لتفادي التأويالت التي من شأنها أن تشكل عائقا للتنفيذ العادي للعقد.
ووعيا منها بأهمية دور الضوبطة باملرافق العمومية احمللية ،فإن وزارة الداخلية بصدد التفكير في وضع هيأة مكلفة
بالضوبطة .ستمكن هذه الهيأة من استثمار التجربة احلالية واملؤهالت املكتسبة في ميدان التتبع واملراقبة لتدبير
املرافق العمومية احمللية .ومن مهام هذه الهيأة على اخلصوص الوساطة والتحكيم ما بني األطراف املتدخلة من أجل
تسوية اخلالفات.
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2 .2بخصوص مراقبة تسيير بعض اجلماعات الترابية
يتبني من خالل دراسة وحتليل تقارير اجملالس اجلهوية للحسابات أنها أفردت حيزا مهما لتعداد االختالالت املرتبطة بتسيير
وتدبير شؤون اجلماعات الترابية املعنية ،كما أن هذه االختالالت هي في مجملها مشتركة ما بني هذه اجلماعات ،وإن
بدرجات متفاوتة .وميكن إجمال أهمها فيما يلي :
تدبير النفقات
— —عدم احترام بعض القواعد التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية؛
— —قصور في مراقبة وتتبع األشغال وعدم احترام مبادئ املنافسة والولوج للطلبيات العمومية وعدم احترام مقتضيات
دفتر الشرط اخلاصة؛
— —اللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات سبق إجنازها وصرف نفقات عن طريق سندات الطلب قبل إجناز اخلدمة
وكذا استالم مواد مخالفة للمواصفات التقنية احملددة بسندات الطلب؛
— —عدم تبرير النفقات املتعلقة بإجناز بعض األشغال والتوريدات واخلدمات؛
— —غياب محاسبة مادية ملقتنيات اجلماعة.
تدبير املداخيل
— —عدم خضوع وكالة املداخيل للرقابة املنصوص عليها قانونا وجتاوز السقف املسموح به في رصيد صندوق الوكالة
وغياب التنسيق بينها وبني املصالح األخرى ذات الصلة بتدبير املداخيل؛
— —مخالفة قواعد حتصيل الديون العمومية؛
— —عدم حتيني البيانات الواردة في سجل امللزمني بالضريبة على محال بيع املشروبات؛
— —عدم إحصاء األراضي اخلاضعة للضريبة على األراضي احلضرية غير املبنية؛
— —ضعف السومة الكرائية للمحالت التجارية والدور السكنية وكذا املقاهي اجلماعية وعدم وفاء املكترين بواجبات
الكراء في التاريخ احملدد بعقود الكراء؛
 .تدبير التجهيزات واملرافق العمومية اجلماعية
— —غياب الشروط التقنية والصحية والبيئية الالزمة في بعض اجملازر اجلماعية؛
— — سوء تدبير احملاجز اجلماعية؛
— —ضعف اإلجراءات املتخذة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي.
تدبير املمتلكات وقطاع التعمير
— —عدم حتفيظ بعض األمالك اجلماعية؛
— —احتالل بعض األمالك اجلماعية دون موجب حق؛
— —سوء تدبير امللك العام اجلماعي؛
— —كراء بعض األمالك اجلماعية دون اللجوء إلى مسطرة املنافسة؛
— —عدم مسك أو حتيني دفاتر اجلرد اخلاصة مبنقوالت اجلماعة؛
— —اختالالت متعلقة مبنح بعض الوثائق اخلاصة بالتعمير (رخص البناء ،رخص اإلصالح) وعدم احترام مخطط التهيئة،
وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حق اخملالفني لضوابط التعمير.
ومن خالل دراسة هذا اجلرد من االختالالت التي شابت تدبير شؤون اجلماعات الترابية املعنية بتقارير اجملالس اجلهوية
للحسابات ،يتضح أن البعض منها (على سبيل املثال ال احلصر تلك املتعلقة بعدم احترام النصوص التنظيمية املتعلقة
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بالصفقات العمومية ومخالفة قواعد التحصيل الديون العمومية) ،يدخل في إطار التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون
املالية الذي تنظمه املواد من  136الى  141من القانون رقم  62.99املتعلق مبدونة احملاكم املالية ،هذا األمر هو من اختصاص
اجملالس اجلهوية للحسابات.
غير أنه هناك العديد من االختالالت ميكن تصنيفها كأخطاء جسيمة خصوصا تلك املتعلقة مبخالفة القوانني واألنظمة
املعمول بها في مجال التعمير وكذا تلك املتعلقة بتدبير النفقات واملداخيل واملمتلكات اجلماعية؛ وستنكب الوزارة عبر
مصاحلها اخملتصة على تعميق البحث في االختالالت الواردة بتقارير اجملالس اجلهوية السالفة الذكر وذلك حتى يتسنى
لها اتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة في حق املنتخبني اجلماعيني املعنيني طبقا ملقتضيات القانون رقم  78.00املتعلق
بامليثاق اجلماعي.
أما فيما يتعلق باالختالالت البسيطة ،فإن مصالح هذه الوزارة مبجرد توصلها بتقارير اجملالس اجلهوية للحسابات ،تقوم
مبراسلة السادة والة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم قصد حث رؤساء مجالس اجلماعات الترابية املعنية على تصحيح
االختالالت املرتكبة مع احلرص على تنفيذ توصيات اجملالس اجلهوية للحسابات بهذا الشأن.
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الفصل الثالث :تتبع توصيات اجملالس اجلهوية للحسابات
تتولى اجملالس اجلهوية للحسابات مراقبة تسيير األجهزة اخلاضعة إلختصاصها في مجال مراقبة التسيير حيث تقوم
بإصدار توصيات لألجهزة التي شملتها مراقبتها .هذه التوصيات التي تصاحب املالحظات التي مت نشرها في التقارير
السنوية للمجلس تتضمن التدابير املزمع اتخاذها من أجل تفادي النواقص التي سجلتها اجملالس اجلهوية للحسابات
بغية حتسني و تخفيض تكاليف تسيير اجلماعات الترابية و املرافق العامة احمللية.
و يتم تتبع مآل التوصيات التي أصدرتها اجملالس اجلهوية للحسابات من خالل إجناز مهام للتقصي و/أو توجيه رسائل
لألجهزة املعنية قصد موافاة اجملالس اجلهوية بالتدابير التي اتخذت بشأن هذه التوصيات.
هذا ويتم تقدمي حتليل عن التوصيات الصادرة عن اجملالس اجلهوية من خالل احتساب معدل التتبع الذي ميثل نسبة
التوصيات التي مت تنفيذها بشكل كلي أو جزئي وكذا نسبة التوصيات التي لم يتم تنفيذها مقارنة مبجموع التوصيات
التي مت توجيهها لألجهزة.
و فيما يلي ملخص لنتائج تتبع مآل التوصيات الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات.

1 .1اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط
اعتمد اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط في إطار تتبعه ملآل التوصيات التي سبق له إصدارها على منهجية تتضمن
مرحلتني اثنتني:
— —توجيه رسائل لألجهزة التي شملتها مراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات قصد معرفة التدابير املتخذة بشأن
التوصيات التي أصدرها هذا األخير برسم البرنامج السنوي املتعلق مبراقبة التسيير لسنة  .2010ويتعلق األمر
بإقليمي سيدي قاسم والقنيطرة واجلماعات احلضرية للرباط واملهدية وتيفلت .مع اإلشارة إلى أن اجلماعة احلضرية
لوزان لم تدل بجوابها على الرسالة التي مت توجيهها إليها من طرف اجمللس اجلهوي للحسابات بالرباط.
— —إجناز مهام للتقصي قصد التأكد من حقيقة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع و معرفة أثرها على حتسني التدبير.
و يتمحور تتبع التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات حول محورين اثنني .حيث يعنى األول بتحليل التدابير
التي مت اتخاذها من طرف األجهزة املعنية.في حني يتعلق احملور الثاني بنتائج مهام التقصي املتعلقة بتتبع التوصيات
حسب كل جهاز ثم حسب كل موضوع.
حتليل التوصيات الصادرة حسب كل جهاز
أصدر اجمللس اجلهوي للحسابات للرباط  396توصية .و يبني اجلدول التالي مآل هذه التوصيات استنادا إلى أجوبة األجهزة املعنية.
توصيات في طور
اإلجناز

توصيات غير منجزة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

51

18

26,47

15

10

45

42,85

19

13

50,74

08

06

17

20

19

16

توصيات منجزة

اسم اجلهاز

مجموع
التوصيات

اجلماعة احلضرية املهدية

68

35

اجلماعة احلضرية تيفلت

105

41

39

اجلماعة احلضرية الرباط

67

25

37

34

اقليم القنيطرة

61

27

44

17

27,86

اقليم سيدي قاسم

95

18

19

58

61,05

اجملموع
يتبني من خالل حتليل اجلدول أعاله أنه من أصل  396توصية أصدرها اجمللس اجلهوي للحسابات مت تنفيذ  % 37بشكل كلي
396

584
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146

37

172

43,43

78

13

و  % 43,43بشكل جزئي .في حني بلغت نسبة التوصيات التي لم يتم اجنازها من طرف األجهزة املعنية  % 13من مجموع
التوصيات الصادرة .و يعزى عدم تنفيذ هذه التوصيات إلى أسباب خارجة عن إرادة اجلماعات احمللية.
تتبع التوصيات حسب املوضوع
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بتتبع احملاور املوضوعاتية التالية:
— —التدبير العمراني :حالة اجلماعتني احلضريتني للمهدية و تيفلت املتعلقة بإعادة الهيكلة؛
— —تدبير احمليط احلضري :حالة اجلماعتني احلضريتني للمهدية و تيفلت؛
— —تدبير التجهيزات اجلماعية :حالة اجلماعتني احلضريتني للرباط و تيفلت؛
— —التأهيل احلضري :حالة إقليمي سيدي قاسم و القنيطرة.
و يبرز التحليل املوضوعاتي التطورات التالية:
•في ميدان التعمير
— — يعتبر عدم توفر اجلماعات احلضرية على تصميم التهيئة السبب الرئيسي الذي يعيق التدبير احلضري مما ينتج عنه
تنامي ظاهرة السكن غير القانوني .هذا و يبقى جناح هذا املسلسل الذي يتدخل فيه مجموعة من املتدخلني رهني
بالتدبير املندمج و التعاون اجلماعي؛
— —اليسمح الطابع التعاقدي لعمليات إعادة الهيكلة بني مجموعة من األطراف بالنجاح في غياب مؤسسات تتمتع
بسلطة اتخاذ القرار حلث جميع الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم للقضاء على السكن غير الالئق وخلق بنية حتتية
في اآلجال احملدد؛
— —يؤدي إعطاء األولوية للجوانب املالية على حساب اجلوانب التنظيمية و التحسيسية في إجناز عمليات إعادة
الهيكلة إلى فتح الباب أمام تفشي ظاهرة السكن غير الالئق؛
— —ينتج عن إعطاء فوائد و امتيازات للمالك في إطار إعادة بناء التجهيزات إلى تشجيع ممارسات غير قانونية عن طريق
البيع دون اللجوء إلى التجزيء القانوني و كذا تسليم شواهد غير قانونية من طرف اجلماعات؛
— —يساهم حتسني تدبير األرشيف في حتسني التتبع و خلق ذاكرة للجماعة.
•في اجملال البيئي
— —يضمن التتبع الذي يقوم به املفوض في مجال جمع النفايات والتطهير تقدمي خدمات في مستوى تطلعات املواطن؛
— —يساعد خلق مطارح جماعية في حماية اجملاالت البيولوجية و يجنب من تلوث املياه اجلوفية واحليوانات والنباتات.
ويعتبر تدخل وزارة الداخلية مهما في تسريع هذا املسار.
•في مجال املداخيل
— —يسمح وضع تنظيم خاص كما ورد ذلك في القانون املتعلق باجلبايات احمللية من حتسني املوارد املالية للجماعة كما
ميكنها من تعزيز استقالليتها؛
— —يساهم وضع نظام معلوماتي بالنسبة للجماعات احلضرية لتيفلت في تطوير املداخيل و حسن تتبعها؛
— —تؤدي مراقبة التجهيزات اجلماعية على املستوى التنظيمي و العملي و كذا القيام بعمليات الصيانة إلى احلفاظ
على هذه التجهيزات و حتسني ممتلكات اجلماعة.

2 .2اجمللس اجلهوي للحسابات بطنجة
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بطنجة ،خالل سنة  ،2010بإجناز ثمان مهام مراقبة تسيير ،مت نشر ملخصات عن ستة
منها في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات.
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و في إطار تقييم التطور احلاصل على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه ،قام اجمللس اجلهوي للحسابات بطنجة
مبراسلة األجهزة الست املذكورة.
و نورد في اجلدول التالي (باستثناء املكتب البلدي حلفظ الصحة ملدينة شفشاون الذي لم يدل بجوابه عن رسالة اجمللس
اجلهوي للحسابات) مآل التوصيات الصادرة عن اجمللس حسب كل جهاز من األجهزة املذكورة.
التوصيات
املنجزة

توصيات في طور
اإلجناز

التوصيات غير منجزة

مجموع
التوصيات

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

الوكالة املستقلة لتوزيع املاء
والكهرباء بإقليم العرائش

64

25

39,06

22

34,38

17

26,56

اجلماعة احلضرية لتطوان

38

20

52,63

17

44,74

01

02,63

اجلماعة احلضرية للفنيدق

14

09

64,29

04

28,57

01

07,14

اسم اجلهاز

قسم حفض الصحة واحملافضة
على الصحة التابع للجماعة
احلضرية لطنجة واملكاتب
اجلاعية حلفظ الصحة
باملقاطعات التابعة لها

15

12

80,00

00

0,00

03

20,00

املكتب اجلماعي حلفظ الصحة
للجماعة احلضرية ملارتيل

10

07

70,00

01

10,00

02

20,00

اجملموع

141

73

51,77

44

31,21

24

17,02

و يبني حتليل مآل التوصيات الصادرة عن اجمللس برسم سنة  2010أنه من أصل  141توصية مت إجناز  117توصية منها 73
توصية مت تنفيذها بشكل كلي و  44بشكل جزئي .في حني تعذر على مسؤولي األجهزة املعنية تنفيد  24توصية .ويبرز
اجلدول التالي التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
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األجهزة و املرافق العامة

الوكالة املستقلة
اجلماعية لتوزيع املاء
والكهرباء بإقليم العرائش

موضوع التوصيات

— —حمل مجلس اإلدارة وجلنة التسيير على ممارسة اختصاصاتهما كاملة فيما يتعلق
مبراقبة وقيادة وتوجيه الوكالة؛
— —إعادة النظر في بنية ودور جلنة التدقيق على ضوء توجهات احلكومة وقواعد احلكامة
اجليدة مع تفادي تدخل اإلدارة التنفيذية في ممارسة االختصاصات اخملولة لهذه اللجنة؛
— —إعداد فواتير صحيحة بعد تدبير األشغال القابلة لالسترداد والتوقف عن استخالص
مصاريف تتجاوز التكاليف احلقيقية زائد أتعاب الوكالة؛
— —فوترة األتعاب على األشغال القابلة لالسترداد طبقا لبنود دفاتر التحمالت املعمول بها؛
كل تغيير في طرق تصفية هذه األتعاب يجب أن تتم وفق املساطر التنظيمية املعمول
بها؛
— —السهر على تتبع أشغال توسيع الشبكات واحترام طرق تسديد الزبناء األولني طبقا
لبنود دفتر التحمالت املتعلق باملاء الصالح للشرب؛
— —التوقف عن توزيع املاء اخلام اخملصص للري وعن تطبيق تعريفات غير قانونية؛
— —حتديد الفوترة بشكل يسمح حتيني عملياتها والقيام بالتصحيح حسب مركز العمل
و إسناد املسؤوليات بناءا على أسس عملية.
— —تطبيق التعريفة التحفيزية واالجتماعية على الزبناء الذين يقتصدوا في استهالك
الطاقة الكهربائية طبقا للشروط واملساطر التنظيمية اجلاري بها العمل؛
— —تسوية تقديرات االستهالك وتوثيق طرقها وشخصنة الوحدة وجتهيز الوحدة
املعلوماتية املكلفة بالفوترة بشكل يضمن مسارات التدقيق والتتبع واملراقبة؛
— —التوقف عن استعمال حسابات بنكية غير متداول بشأنها من طرف الهيئات التداولية
وغير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية املركزية؛
— —استعادة كل سندات الديون التجارية للوكالة ومقارنتها مع ما مت حتصيله وما مت دفعه
واتخاذ اإلجراءات الضرورية السترجاع املبالغ غير املدفوعة وكذا السندات غير املوجودة؛
— —اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتبرير مآل  2.555عقب لدفاتر الوصوالت التي لم يتم إرجاعها
من طرف مستخدمي الوكالة؛
— —التوقف عن تطبيق التسهيالت في أداء الديون التجارية املتعلقة باألشغال القابلة
لالسترداد وحصر احلسابات والغش املرتبط باالستهالك؛
— —احلرص على أن يتم إبرام عقود معامالتية باسم الوكالة مع األغيار من طرف مستخدمني
مؤهلني لذلك؛
— —التوقف عن تطبيق اإلتاوات والفوائد والغرامات على استخالص الديون التجارية غير
منصوص عليها في القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل؛
— —العمل على التصريح مببالغ ضريبة والنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
املستخلصة من لدن الزبناء اخلاضعني لها املتواجدين باجلزء القروي من مجال تدخل
الوكالة؛
— —العمل على شخصنة نظام املعلومات التجاري بشكل ميكن من حتديد مبالغ الضرائب
والرسوم الواجب دفعها ألغيار خارجيني .كل تقدير للمبالغ املصرح بها يجب أن يوثق
وينشر ويسوى طبقا للقوانني واألنظمة احملاسبية والضريبية اجلاري بها العمل.
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اجلماعة احلضرية لتطوان
برنامج التنمية احلضرية
لتطوان

— —إجناز الدراسات التقنية الضرورية و التعريف األولي حلاجيات اجلماعة و حتديد هدف
الصفقة قبل اإلعالن عن طلبات العروض.

تدبير نفقات اجلماعة
احلضرية الفنيدق

— —احلرص على القيام بدراسات دقيقة للمشاريع املدرجة في اتفاقيات الشراكة
وحتديد تكلفتها قبل إنشاء حتمالت على اجلماعة ؛

قسم حفظ الصحة
والوقاية التابع للجماعة
احلضرية طنجة واملكاتب
اجلماعية للوقاية الصحية
لدى املقاطعات األربع
التابعة لها

— —توفير بنايات الئقة باملكاتب اجلماعية للوقاية الصحية التابعة للمقاطعات
كمرافق حترص على توفر شروط النظافة والوقاية الصحية للمواطنني ؛
— —تعزيز قسم حفظ الصحة والوقاية واملكاتب اجلماعية للوقاية الصحية التابعة
للمقاطعات باملوارد البشرية الكافية واملتخصصة أخذا بعينني االعتبار التطور
االقتصادي والعمراني والدميوغرافي للجماعة واعتمادا على حتديد واقعي
للحاجيات؛
— —السهر على وضع برامج للتكوين املستمر من أجل تأهيل املوظفني واألعوان
املوضوعني رهن إشارة قسم حفظ الصحة والوقاية واملكاتب التابعة للمقاطعات.

املكتب اجلماعي للوقاية
الصحية مرتيل

— —وضع دليل املساطر اخلاص باملكتب اجلماعي للوقاية الصحية.
— —متكني املكتب من الوسائل الضرورية للقيام بالتحاليل املتعلقة بجودة مياه
الشواطئ

3 .3اجمللس اجلهوي للحسابات بفاس
أصدر اجمللس اجلهوي للحسابات بفاس ،توصيات بشأن مهمتني تتعلقان مبراقبة التسيير املفوض ملرافق النظافة والتطهير
باجلماعة احلضرية ملكناس و كذا منطقة اإلسماعيلية .و يبني اجلدول التالي و ضعية تتبع تنفيذ التوصيات املتعلقة
بتسيير هذا املرفق.
اسم اجلهاز

مجموع توصيات منجزة
التوصيات
العدد

النسبة

توصيات في
طور اإلجناز

توصيات غير
منجزة

العدد النسبة العدد النسبة

التسيير املفوض ملرافق النظافة و التطهير باجلماعة
)( SEGEDEMAاحلضرية ملكناس

13

11

84,6

02

15,4

-

-

التسيير املفوض ملرافق النظافة و التطهير مبنطقة
) (TECMEDاإلسماعيلية

9

7

77,8

02

22,2

-

-

- 18,20 04 81,80 18
22
اجملموع
و يتبني من خالل حتليل مآل التوصيات الصادرة عن اجمللس برسم سنة  2010أنه مت اجناز مجموع التوصيات الصادرة عن
اجمللس و البالغ عددها  22توصية حيث مت اجناز  18توصية بشكل كلي و  4توصيات بشكل جزئي.
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4 .4اجمللس اجلهوي للحسابات بالعيون
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بالعيون بتتبع مآل التوصيات التي سبق للمجلس أن أصدرها في إطار برنامج مراقبة
التسيير التي قام بها سنة  .2010و قدهم البرنامج كال من جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء و إقليم أسا الزاك.
و قد سبق للمجلس توجيه رسائل إلى اجلهازين املذكورين بغية معرفة مآل التوصيات و التي يبلغ عددها  39توصية .وقد
توصل اجمللس بجواب جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء في حني تعذر على مسؤولي إقليم أسا الزاك موافاة اجمللس
بجواب على الرسالة التي وجهت إليه.
و يبني اجلدول التالي مآل التوصيات الصادرة عن اجمللس;
اسم اجلهاز

مجموع
التوصيات

توصيات منجزة

توصيات غير
منجزة

توصيات في طور
اإلجناز

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

جهة العيون بوجدور الساقية احلمراء

18

-

-

-

-

-

-

إقليم أسا الزاك

21

18

86

03

14

-

-

39
اجملموع
و يتضح من خالل حتليل التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات و في غياب جواب إقليم أسا الزاك أن جهة
العيون بوجدور الساقية احلمراء قامت بإجناز مجموع التوصيات الصادرة و البالغ عددها  21توصية منها  18بشكل كلي
و ثالث توصيات بشكل جزئي.
و لإلشارة ،فإن التوصيات التي مت تنفيذها بشكل جزئي تخص باألساس املساطر املتعلقة بتدبير املمتلكات املنقولة
(املوكولة للطبوغراف) وغير املنقولة (في إطار مشروع سيتم إجنازه على الصعيد الوطني من طرف الوزارة الوصية).

 5 .5اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير
قام اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير ،خالل سنة  ،2010مبراقبة تسيير خمسة أجهزة محلية ،مت نشر ملخصات عن
أربعة منها في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات .وقد عملت األجهزة املذكورة ،بشكل كلي أو جزئي ،على
اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتوخى تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات بهذا اخلصوص .ويبني اجلدول التالي
وضعية تتبع تنفيذ التوصيات املذكورة;
اسم اجلهاز

مجموع
التوصيات

التوصيات املنجزة

في طور اإلجناز

غير منجزة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

جهة سوس ماسة درعة

13

09

%70

03

%23

01

%7

اجلماعة احلضرية أوالد تامية

6

04

%67

02

% 33

00

%00

اجلماعة احلضرية الدراركة

15

14

%93

01

%7

00

%00

اجلماعة احلضرية بيوكرى

13

11

%85

00

%00

02

%15

%06
03
%13
06
%81
38
47
اجملموع
يستنتج من املعطيات الواردة باجلدول أعاله أن اجمللس اجلهوي للحسابات بأكادير اقترح  47توصية % 81 ،منها مت تنفيذها
بشكل تام من طرف األجهزة املعنية ،في حني بلغت نسبة التوصيات التي ميكن اعتبارها في طور اإلجناز  ،% 13بحكم أن
األجهزة املعنية اتخذت مجموعة من اإلجراءات العملية من أجل تنفيذها .وقد بقيت نسبة  % 6من التوصيات لم تتخذ
أية إجراءات من أجل تنفيذها.
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6 .6اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة
تبعا ملهامه الرقابية التي باشرها خالل سنة  ،2010طلب اجمللس اجلهوي للحسابات بوجدة من أربعة أجهزة شملتها
مهام مراقبة التسيير موافاته باإلجراءات املتخذة لتطبيق التوصيات املقترحة من طرفه .ويتعلق األمر باجلماعات احلضرية
لوجدة وتاونات والنعيمة و اجلماعة القروية عني حلجر.
ويبرز اجلدول التالي وضعية إجناز التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات بالنسبة لكل مهمة رقابية على حدة;
اجلهاز

مجموع
التوصيات

اجلماعة احلضرية وجدة:مراقبة تسيير أشغال
.الطرقات واإلنارة العمومية

10

توصيات في طور
توصيات منجزة
اإلجناز

توصيات غير
منجزة

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
09

90

01

10

-

-

اجلماعة احلضرية وجدة:مراقبة التدبير املفوض
لبناء وجتهيز واستغالل مركز معاجلة وتثمني
.النفايات الصلبة

08

05

63

03

37

-

-

اجلماعة احلضرية تاونات

18

15

83

03

16,66

-

-

اجلماعة احلضرية النعيمة

09

04

44

05

56

-

-

اجلماعة القروية عني حلجر

06

03

50

02

33,33

01

17

02
01
27,45
14
71
36
51
اجملموع
يتضح من اجلدول أعاله ،أنه من أصل  51توصية أصدرها اجمللس اجلهوي للحسابات مت تنفيذ  36منها بشكل تام من طرف
األجهزة املعنية أي بنسبة ناهزت  .% 98في حني ،لم تتعد نسبة التوصيات التي لم تتخذ أية إجراءات من أجل تنفيذها
.% 2

7 .7اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء
يالحظ من خالل الدراسة التي مت إعدادها بخصوص مآل التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات بالدار البيضاء
أن الهيئات التي شملتها مراقبة التسيير واملتمثلة في اجلماعة احلضرية دار بوعزة ووكالة مداخيل اجلماعة احلضرية
للدار البيضاء وشركة حافالت الدار البيضاء قد أولت اهتماما كبيرا لهذه التوصيات بحيث عملت فور التوصل بها على
إحداث جلان خاصة بالتتبع.
و يتضح من خالل التدابير املتخذة من طرف األجهزة املعنية فيما يخص تنفيد التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي
للحسابات أنها قامت بالتطبيق الكلي للكثير منها ( النسب تراوحت ما بني  % 60و )%100فيما يتطلب تنفيذ البعض
اآلخر بعض الوقت الرتباطه بأطراف أخرى كسلطة الوصاية أو السلطة املفوضة بالنسبة لشركة نقل املدينة التي
أشارت في جوابها بأن العديد من التوصيات مرتبط مبدى احترام السلطة املفوضة جلميع التزاماتها التعاقدية  .وقد
تراوحت نسبة التوصيات التي توجد في طور اإلجناز ما بني  % 11و.% 40
ويوضح اجلدول التالي األجهزة املعنية بعملية تتبع التوصيات ونسب التوصيات املنفذة وغير املنفذة الواردة ببعض
التقارير اخلاصة التى مت إعدادها أثناء مراقبة التسيير;
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األجهزة املعنية

مجموع
التوصيات

توصيات منجزة

توصيات في طور
اإلجناز

توصيات غير منجزة

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

وكالة مداخيل اجلماعة احلضرية
للدار البيضاء

4

04

100

-

-

-

-

اجلماعة احلضرية لدار بوعزة

19

17

89

02

11

-

-

شركة نقل املدينة الدار البيضاء

15

10

60

05

40

-

-

اجملموع

38

31

80

07

18,42

-

-

8 .8اجمللس اجلهوي للحسابات بسطات
بلغت التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي للحسابات و املدرجة بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم
سنة  2010ما يناهز  76توصية وجهت للمجلس اإلقليمي للجديدة و شركة أزاما (التدبير املفوض لقطاع النقل
احلضري) وبلدية سطات وبلدية الدروة.
و قد متت مراسلة األجهزة األربعة املعنية بخصوص اإلجراءات املتخذة من قبلهم لتنفيذ هذه التوصيات و قد أجابت
ثالث أجهزة بينما لم يتوصل اجمللس اجلهوي بأي جواب من طرف شركة أزاما رغم ثبوت توصلها باملراسلة التي وجهها
إليها اجمللس.
و يرصد اجلدول اآلتي وضعية تتبع التوصيات من خالل األجوبة الواردة على اجمللس اجلهوي من قبل املعنيني باألمر:
اجلهاز

مجموع
التوصيات

توصيات منجزة
النسبة

العدد

توصيات في طور
اإلجناز
النسبة

العدد

توصيات غير منجزة
النسبة

العدد

التدبير املفوض ملرفق النقل
احلضري من طرف اجمللس
اإلقليمي للجديدة

38

38

100

-

-

-

-

بلدية سطات

33

15

45

18

55

-

-

بلدية الدروة

5

2

40

3

60

-

-

اجملموع
28
21
72
55
76
يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة التنفيذ بلغت في اجململ  % 100منها نسبة  % 72تهم التوصيات التي مت تنفيدها
بشكل كلي و  % 28تهم التوصيات التي توجد في طور التنفيذ .و هي نسبة مهمة ،ترجع باألساس إلى اقتناع األجهزة
بأهمية التوصيات الصادرة عن اجمللس اجلهوي في حتسني طرق العمل .و يتضح ذلك بجالء في اإلجراءات التي مت اتخاذها
من قبل اجمللس اإلقليمي للجديدة في مجال تدبير النقل احلضري ( إحداث مجموعة اجلماعات «اجلديدة الكبرى للنقل
احلضري» لتدبير هذا القطاع؛ املصادقة على كناش التحمالت النمودجي املتعلق بالتدبير املفوض لقطاع النقل احلضري؛
اإلعالن عن طلب عروض مفتوح لتلقي طلبات التدبير )..،و كذا اإلجراءات املواكبة التي مت اتخاذها من طرف بلدية سطات
(إبرام اتفاقية شراكة مع اخلزينة العامة للمملكة لتقليص الباقي استخالصه ،إبرام اتفاقية مع املديرية العامة
للجماعات احمللية تتعلق باملساعدة القضائية ،حوسبة احلالة املدنية ،تدبير اخملزن و تدبير املستودع البلدي).
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9 .9اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش
خالل السنة املالية  ،2010أجنز اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش سبع مهمات ملراقبة التسيير همت اجلماعة احلضرية
ملراكش بخمس مهمات وجهة مراكش تانسيفت احلوز باإلضافة إلى اجلماعة القروية تسلطانت ،مت نشر ملخصات
عن ستة تقارير منها في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم السنة املالية  .2010وقد عملت األجهزة
املذكورة ،بشكل كلي أو جزئي ،على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتوخى تطبيق توصيات اجمللس اجلهوي للحسابات
بهذا اخلصوص .ويبني اجلدول التالي وضعية تتبع تنفيذ التوصيات املذكورة:
اسم اجلهاز

مجموع
التوصيات

توصيات غير
منجزة

توصيات في طور
اإلجناز

توصيات منجزة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

تدبير املشاريع االستثمارية باجلماعة
احلضرية ملراكش

27

22

81

05

19

00

0

تدبير املمتلكات اجلماعية باجلماعة
احلضرية ملراكش

21

06

28

10

48

05

24

تدبير مجال التعمير باجلماعة احلضرية
ملراكش

27

24

89

01

04

02

تدبير أسواق اجلملة واجملازر اجلماعية
مبراكش

20

07

35

05

25

08

40

تدبير النفايات الصلبة باجلماعة احلضرية
ملراكش

24

14

58

05

21

05

21

جهة مراكش تانسيفت احلوز

18

13

72

03

17

02

11

اجملموع

137

86

63

29

21

22

16

07

يستنتج من املعطيات الواردة باجلدول أعاله أن اجمللس اجلهوي للحسابات مبراكش أصدر  137توصية % 63 ،منها مت تنفيذها
بشكل تام من طرف األجهزة املعنية ،في حني بلغت نسبة التوصيات التي ميكن اعتبارها في طور اإلجناز  ،% 21بحكم أن
األجهزة املعنية اتخذت مجموعة من اإلجراءات العملية من أجل تنفيذها .وقد بقيت نسبة  % 16من التوصيات لم تتخذ
أية إجراءات من أجل تنفيذها.
ومن خالل حتليل طبيعة التوصيات غير املنفذة ،تبني أنه فيما يخص اجلماعة احلضرية ملراكش ،لم يستطع املسؤولون
عن تدبير اجلماعة تنفيذ عشرين توصية من أصل  119توصية موجهة للجماعة ،أي مبعدل  % 17من مجموع التوصيات،
خمسة منها تهم تدبير املمتلكات وتوصيتان تهمان تدبير مجال التعمير وثمانية تهم تدبير أسواق اجلملة واجملازر
اجلماعية وخمسة تهم تدبير النفايات الصلبة باملدينة .وفيما يلي جدول بالتوصيات غير املنفذة .
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 احلرص على مد قسم التعمير بالوسائل املعلوماتية الكافية حتى يتمكن من أداء مهامهفي أحسن الظروف؛
مجال التعمير

 القيام بعملية حصر الئحة موجودات األرشيف املتعلق مبلفات التعمير ،خاصة علىمستوى املقاطعات ،والعمل على وضع برنامج معلوماتي لتتبع هذه امللفات حتى يسهل
البحث على مختلف امللفات املطلوبة ؛

أسواق اجلملة واجملازر
اجلماعية

 إلزامية تسليم الوكالء للبائعني باجلملة فواتير أو وصوالت تبني نوع وعدد الرسوم التي متاقتطاعها حرصا على شفافية املعامالت املالية كما ورد في االلتزام الذي وقع عليه جميع
الوكالء في بداية عملهم بالسوق ؛
 إلزام جميع الوكالء باحترام التزاماتهم القانونية ،وعلى اخلصوص عدم القيام بعمليات بيعاخلضر والفواكه واألسماك خارج أسواق اجلملة ؛
 اتخاذ التدابير القانونية الالزمة في حق الوسطاء الذين ميارسون عمليات البيع والشراءداخل السوق في غياب السند القانوني وفي تهرب واضح من أداء الضرائب؛
 وضع آليات للمراقبة والتتبع مبصلحة امليزان من أجل ضبط كميات وأنواع اخلضر والفواكهالتي تلج إلى السوق؛
 اتخاذ التدابير الالزمة سواء من طرف اجلماعة أو السلطات احمللية من أجل القضاء ظاهرةانتشار املستودعات واألسواق العشوائية للبيع باجلملة ونصف اجلملة وفرض احترام القانون؛
 العمل على إمتام بناء جميع املرافق بأسواق اجلملة وخصوصا مستودعات التبريد املتواجدةبتصميم البناء من أجل الرفع من مردودية أسواق اجلملة ؛
 متكني املوظفني واملستخدمني التابعني للجماعة وكذا اجلزارين ومستخدميهم منالبطائق الصحية ،وذلك
لتفادي اخملاطر الصحية وحماية املستهلك من األمراض اخلطيرة.

تدبير النفايات الصلبة  -حث الشركتني اخملول لهما االمتياز في تدبير النفايات املنزلية على تقدمي الوثائق واملستندات
الضرورية للتأكد من مدى تفعيل واحترام آليات املراقبة الداخلية بالشركتني املفوض لهما
تدبير النفايات املنزلية باملدينة؛
 إلزام الشركتني بوضع البرنامج املعلوماتي الذي ميكن من املراقبة والتتبع جلميع العملياتاملالية واحملاسبية للشركتني ؛
 العمل على ضبط طريقة جمع وإتالف النفايات املرتبطة ببقايا عملية الذبح باجملازر وجثثاحليوانات ،وذلك باحترام شروط السالمة البيئية والصحية املتعارف عليها و املسطرة
قانونيا؛
 السهر على مراقبة وتتبع وجمع وإتالف النفايات الطبية والشبه طبية ،وذلك بتوفير آلياتمتكن من ضبط الكم والكيف الذي يعالج به هذا النوع من النفايات ؛
 السهر على خلق نقط وسيطة مخصصة جلمع مخلفات البناء واألتربة تقرب منالساكنة مكان رمي هذا النوع من النفايات وتسهل على اجلماعة عملية جمعها ورميها
باملطرح العمومي .
أما فيما يخص جهة مراكش تانسيفت احلوز ،فمن أصل  18توصية مت إرسالها إلى اجلهة املعنية ،بقيت توصيتان من دون
تنفيذ .وتتعلق التوصية األولى غير املنفذة بتوفير موارد بشرية متخصصة في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،وقد برر رئيس مجلس اجلهة عدم التنفيذ بكون مجلس اجلهة أعلن عن مباراة لتوظيف األطر املتخصصة
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في امليدان االجتماعي دون حتقيق الهدف املنشود لكون شروط التوظيف تعجيزية ،والتوصية الثانية تتعلق بالعمل على
ضبط استعمال ممتلكات اجلهة والعمل على استغالل أمثل لها ،وقد برر رئيس مجلس اجلهة عدم تنفيذ التوصية بتعثر
عملية تسليم السلط بني الرئيس السابق والرئيس احلالي ،وقد متت مراسلة الوالي لتكوين جلنة إدارية من أجل حتيني
السجل اخلاص باملمتلكات.
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الفصل الرابع  :األعمال القضائية و األعمال األخرى للمجالس اجلهوية
للحسابات
تتولى اجملالس اجلهوية للحسابات في حدود دوائر اختصاصها مراقبة حسابات احملاسبني العموميني كما تتولى مراقبة
حسابات األشخاص الذين مت التصريح بهم مسيرين بحكم الواقع.
كما تقوم اجملالس اجلهوية للحسابات ،عند االقتضاء ،بتطبيق عقوبات عند اإلخالل بالقواعد املنظمة للعمليات املالية
العمومية من خالل ممارسة هذه اجملالس ملهمة قضائية في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية بالنسبة
لكل مسؤول على مستوى األجهزة العمومية احمللية ثبت مخالفته للقواعد املالية و احملاسباتية العمومية.
وتتولى هذه اجملالس أيضا مراقبة اجلهات و اجلماعات الترابية و هيئاتها في حدود دوائر اختصاصها.
وجتدر اإلشارة إلى أنه منذ  ،2010أنيطت باجملالس اجلهوية للحسابات مهمة جديدة تتمثل في تلقي و فحص التصريحات
مبمتلكات املسؤولني احملليني و ذلك بغية تخليق احلياة العامة و تعزيز مبادئ املسؤولية و الشفافية و حماية املال العام
على املستوى الترابي.
عالوة على االختصاصات سالفة الذكر تقوم اجملالس اجلهوية للحسابات مبراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ ميزانيات
اجلماعات الترابية و هيئاتها.
و نبرز بعده خالصة ألنشطة اجملالس اجلهوية للحسابات برسم سنة .2012

I .Iاألعمال القضائية
تتولى اجملالس اجلهوية للحسابات مراقبة حسابات األجهزة املنصوص عليها في املادة  126من القانون  62 - 99املتعلق
مبدونة احملاكم املالية من خالل تدقيق صحة و مشروعية العمليات املالية و امليزانياتية التي مت تنفيذها برسم السنة
املالية املعنية .هذا و يلزم احملاسبون العموميون بتقدمي حساباتهم سنويا داخل اآلجال القانونية وفقا للكيفيات املقررة
في النصوص التنظيمية اجلاري بها العمل .حيث تظل مسؤوليتهم املادية والشخصية قائمة إذا ما ثبت ارتكابهم
إلحدى اخملالفات املنصوص عليها في املادة  37من مدونة احملاكم املالية.
إن من شأن هذه املراقبة أيضا تقييم كيفية تدبير اآلمرين بالصرف و املتدخلني في تنفيذ العمليات املالية ومن حتديد
ومعرفة النواقص التي تشوب هذا التدبير.

أوال .التدقيق و البت في احلسابات
1 .1اإلدالء باحلسابات
يترتب عن التقدمي السنوي للحسابات و الوضعيات احملاسبية من طرف احملاسبني العموميني للجماعات الترابية و هيئاتها
تدفق سيل مهم من احلسابات على أرشيفات اجملالس اجلهوية للحسابات .األمر الذي ينتج عنه آثار قانونية تتطلب
التعاون الفعال جلميع األجهزة اخلاضعة ملراقبة اجملالس اجلهوية للحسابات.
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و يوضح اجلدول التالي احلسابات التي مت تقدميها للمجالس اجلهوية إلى غاية سنة :2011
اجلهاز

احلسابات املقدمة برسم سنوات

عدد اخلاضعني

اجلهات

2009

2010

2011

16

15

16

13

األقاليم

59

42

42

41

العماالت

13

10

11

09

اجلماعات احلضرية

212

175

160

136

اجلماعات القروية

1295

977

851

691

77

53

43

46

13

09

09

10

1685

1281

1132

946

مجموعات اجلماعات احمللية أو اجلماعات
املقاوالت و املؤسسات العمومية التي تتوفر على
محاسب عمومي
اجملموع

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن عدد احلسابات التي مت تقدميها للمجالس اجلهوية للحسابات بلغ  946حسابا برسم سنة
 2011أي مبعدل  56باملائة من مجموع احلسابات .و تعزى هذه النسبة الضعيفة مقارنة مع السنتني املاضيتني باألساس
إلى تراجع احلسابات املدلى بها من طرف اجلماعات القروية و التي لم تتجاوز  691حسابا أي بنسبة  47باملائة من احلسابات
التي لم يتم اإلدالء بها.

2 .2البت في احلسابات
تقوم اجملالس اجلهوية للحسابات بالبت و تدقيق احلسابات و املستندات املثبتة التي يقدمها احملاسبون العموميون سنويا.
كما تتأكد من مدى احترام عمليات تنفيذ املداخيل والنفقات للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل.
وتعمل هذه اجملالس على تبليغ املالحظات التي مت تسجيلها مبناسبة تدقيق احلسابات في مذكرات إلى كل من احملاسبني
العموميني و كذا اآلمرين بالصرف قصد اإلدالء بتعقيباتهم و تبريراتهم بشأنها.
و يوضح اجلدول التالي و ضعية احلسابات التي مت تدقيقها من طرف اجملالس اجلهوية للحسابات برسم سنة :2012
اجلهاز

عدد احلسابات
التي مت
تدقيقها

اجلهات

عدد مذكرات املالحظات
املوجهة إلى احملاسبني
العموميني

عدد مذكرات املالحظات
املوجهة إلى اآلمرين
بالصرف

07

05

05

األقاليم

22

12

09

العماالت

07

03

02

اجلماعات احلضرية

95

55

23

اجلماعات القروية

479

130

89

مجموعات اجلماعات احمللية أو اجلماعات

17

02

00

املقاوالت و املؤسسات العمومية التي تتوفر
على محاسب عمومي

07

07

07

اجملموع

634

214

135

596

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

يتبني من خالل هذه الوضعية أنه من أصل  634حساب مت البت فيها من طرف مختلف اجملالس اجلهوية للحسابات ،قامت
هذه األخيرة بتبليغ  214مذكرة للمحاسبني العموميني و  135مذكرة لآلمرين بالصرف.
و لإلشارة ،فإن اجلماعات القروية حتتل املرتبة األولى من حيث عدد مذكرات املالحظات ب  219مذكرة ،تليها اجلماعات
احلضرية مبا مجموعه  78مذكرة.

3 .3األحكام الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات
ترتكز هيئات اجملالس اجلهوية للحسابات في إصدار أحكامها على عناصر موضوعية تتعلق باحلساب وليس بسلوك
احملاسب.
إذا لم يثبت للمجالس اجلهوية أية مخالفة على احملاسب العمومي بتت في احلساب أو الوضعية احملاسبية بقرار نهائي.
أما إذا ثبت لها و جود مخالفة من اخملالفات املنصوص عليها في املادة  37من مدونة احملاكم املالية بتت بقرار متهيدي.
و تثبت القرارات النهائية ما إذا كان احملاسب العمومي بريء الذمة إذا كانت حساباته سليمة أو في حسابه عجز إذا
لم يتخذ اإلجراءات الضرورية لتحصيل املداخيل املتحمل بها أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقات التي على
احملاسب العمومي القيام بها .و في هذه احلالة و طبقا ملقتضيات املادة  40من املدونة يتم حتصيل العجز وفقا للقوانني
واألنظمة اجلاري بها العمل لفائدة اجلماعة احمللية أو اجلهاز العمومي املعني.
ويلخص اجلدول التالي وضعية احلسابات التي مت البت فيها من طرف اجملالس اجلهوية للحسابات خالل سنة:2012
عدد األحكام النهائية

اجلهاز

عدد
األحكام
عدد األحكام
التي توجد التمهيدية براءة
عجز
في طور
الذمة
البت

مبلغ العجز

طلبات
االستئناف

اجلهات

02

03

09

01

18.741,60

00

األقاليم

07

00

08

00

42.871,55

00

العماالت

00

00

07

02

63.600,00

02

اجلماعات احلضرية

28

00

46

20

29.486.874,84

02

اجلماعات القروية

259

09

630

36

626.232,63

04

مجموعات اجلماعات احمللية أو
اجلماعات

03

00

48

00

-

00

املقاوالت و املؤسسات العمومية التي
تتوفر على محاسب عمومي

00

00

00

00

819.219,1

00

اجملموع

299

13

747

60

31.057.539,72

08

يتبني من خالل حتليل اجلدول أعاله أن هيئات اجملالس اجلهوية للحسابات أصدرت  13حكما متهيديا و 807حكما نهائيا.
وقد أثبتت هذه األحكام  60عجزا مببلغ إجمالي يقدر ب  31.057.539,72درهم منها مبلغ  29.486.874,84درهم تهم
اجلماعات احلضرية .أي مبعدل  95باملائة من مجموع مبالغ العجوزات املصرح بها من طرف اجملالس اجلهوية للحسابات.
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4 .4أنشطة النيابة العامة
في إطار التدقيق والبت في احلسابات ،تضع النيابة العامة مستنتجاتها على تقارير املستشارين املقررين بشأن احلسابات
التي مت تدقيقها داخل أجل شهر و احد يبتدئ من تاريخ إحالة امللف عليهم بشأن التقرير اخلاص بنتائج البت في حسابات
والوضعيات احملاسبية للمحاسبني العموميني .و ذلك طبقا ملقتضيات املادتني  34و  128من مدونة احملاكم املالية.
وفي هذا اإلطار ،وضع وكالء امللك  865مستنتجا منها  101مستنتجا من أجل إصدار أحكام متهيدية و 548مستنتجا
بشأن التقارير التي مت إعدادها قصد إصدار األحكام النهائية.
و نورد في اجلدول التالي عدد مستنتجات النيابة العامة لدى اجملالس اجلهوية للحسابات خالل سنة :2012
اجلهاز

مستنتجات من أجل
إصدار أحكام
متهيدية

مستنتجات قصد إصدار
أحكام
نهائية

اجلهات

03

10

األقاليم

02

16

العماالت

03

00

اجلماعات احلضرية

15

59

اجلماعات القروية

76

643

مجموع اجلماعات احمللية أو اجلماعات

02

34

00

02

101

764

املقاوالت و املؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب
عمومي
اجملموع

ثانيا -التسيير بحكم الواقع
يعتبر مسيرا بحكم الواقع كل شخص باشر من غير أن يكون مؤهال لذلك من لدن السلطة اخملتصة عمليات قبض
املوارد و دفع النفقات و حيازة و استعمال أموال و قيم في ملك أحد األجهزة العمومية اخلاضعة لرقابة اجمللس أو دون أن
تكون له صفة محاسب عمومي.
ويتم حتريك مسطرة التسيير بحكم الواقع إما بواسطة إحاالت النيابة العامة أو من خالل حق تصدي اجمللس اجلهوي
مبناسبة املراقبة التي يقوم بها.
و يبني اجلدول التالي حاالت التسيير بحكم الواقع التي سجلتها اجملالس اجلهوية للحسابات:
اجلهاز املعني

اجلهة التي أحالت
امللف على اجمللس
اجلهوي للحسابات

السنة التي
متت فيها
اإلحالة

عدد األشخاص
املعنيني

ج.ق تامري

إحالة داخلية

2010

04

في طور التحقيق

ج.ح اوالد تامية

إحالة داخلية

2010

01

في طور التحقيق

ج.ح للدارالبيضاء

إحالة داخلية

2010

01

حكم متهيدي

598

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 2012 -

مراحل املسطرة

التصريح النهائي بالتسيير بحكم
الواقع؛
اإلدالء باحلسابات؛

ج.ح سيدي قاسم

وكيل امللك

2007

04

ج.ح اخلميسات

وكيل امللك

2010

-

في طور التحقيق قصد التصريح املؤقت
بالتسيير بحكم الواقع.

ج.ح القنيطرة

وكيل امللك

2009

-

في طور التحقيق قصد التصريح املؤقت
بالتسيير بحكم الواقع.

ج.ح متارة

وكيل امللك

2010

-

في طور التحقيق قصد التصريح املؤقت
بالتسيير بحكم الواقع.

التدقيق و البت في احلسابات و إعداد
تقرير قصد إصدار احلكم؛
مستنتجات النيابة العامة في طور
اإلجناز.

أحيلت على اجملالس اجلهوية للحسابات ست حاالت تهم التسيير بحكم الواقع منها أربع حاالت برسم سنة  .2010هذا
وباستثناء حالة اجلماعة احلضرية سيدي قاسم التي بلغت مرحلة إصدار مستنتجات النيابة العامة قصد إصدار احلكم و حالة
اجلماعة احلضرية للدار البيضاء التي بلغت مرحلة احلكم التمهيدي فإن احلاالت األخرى الزالت في مرحلة التحقيق وذلك
للتأكد من توفر العناصر املادية والقانونية املكونة للتسيير بحكم الواقع قبل مباشرة مسطرة التدقيق و البت التي قد
تسفر على إصدار أحكام بالعجز وغرامات في حق األشخاص املسؤولني عن التسيير بحكم الواقع وكذا مشاركيهم.

ثالثا :التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية
متارس اجملالس اجلهوية للحسابات مهمة قضائية بالنسبة املسؤولني احملليني الذين ثبتت مخالفاتهم للقواعد املالية
واحملاسبية العمومية.
وخالل سنة  ،2012أحيل على اجملالس اجلهوية للحسابات  41ملفا في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية.
وقد قررت النيابة العامة لدى هذه اجملالس حفظ ست ملفات واتخاذ إجراءات املتابعة بشأن  22شخصا مما رفع عدد
املتابعني إلى  65شخصا.
و يبني اجلدول التالي أنشطة اجملالس اجلهوية للحسابات في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية برسم :2012
القرارات

العدد

طلبات رفع القضايا

41

قرارات احلفظ

06

قرارات املتابعة

22

عدد األشخاص املتابعني

65

تقارير التحقيق

44

مستنتجات وكالء امللك

47

و فيما يتعلق بأنشطة النيابة العامة ،فقد توصلت هذه األخيرة مبا مجموعه  44تقريرا تتضمن نتائج التحقيق التي قام
بها املستشارون املقررون في القضايا املذكور كما مت إصدار  32حكما بينما يوجد  27ملفا في طور احلكم.
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و جتدر اإلشارة كذلك إلى أن األحكام الصادرة تضمنت غرامات في حق مرتكبي األفعال املنسوبة إليهم مببلغ 1.106.500,00
درهم كما تضمنت استرجاع مبلغ  12.978.233,43درهم تتعلق باخلسائر التي حلقت األجهزة املعنية.
و يوضح اجلدول التالي األحكام الصادرة في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية و الشؤون املالية;
طبيعة القرارات

العدد

تقارير التحقيق املنجزة

44

مستنتجات وكالء امللك

47

ملفات في طور احلكم

27

أحكام

32

مبلغ العجز بالدرهم

1.106.500,00

مبلغ اخلسارة التي يجب استرجاعها بالدرهم

12.978.233,43

امللفات املعروضة على االستئناف

10

 .IIمراقبة التسيير و مراقبة استخدام األموال العمومية
تعتبر مراقبة التسيير مهمة غير قضائية ،حيث تهدف إلى مراقبة مشروعية و جودة تسيير اجلماعات الترابية .وعالوة
على التأكد من التوازن املالي لعمليات التسيير واختيار الوسائل التي يتعني وضعها ،تشمل هذه املراقبة تقييم النتائج
احملصل عليها مقارنة مع الوسائل و األهداف املسطرة.
هذا و يتم إدراج املالحظات التي مت تسجيلها في إطار مهام مراقبة التسيير في تقارير متهيدية تبلغ إلى األجهزة املعنية
ثم نهائية إلى سلطات الوصاية .كما يتم نشر ملخصات منها في التقرير السنوي للمجلس.
و برسم سنة  ، 2012أجنزت اجملالس اجلهوية للحسابات  96مهمة في ميدان مراقبة التسيير من أصل  131مهمة متت
برمجتها ،أدرجت منها  93مهمة للنشر في التقرير السنوي احلالي .أي مبعدل  73,28باملائة من مجموع املهام التي مت
إجنازها.
و لإلشارة فإن هذه املهام تشمل مهمة موضوعاتية تتعلق مبراقبة تسيير املمتلكات اجلماعية همت ثالث جماعات
حضرية وست جماعات قروية بالرشيدية إضافة إلى مهمة تتعلق مبراقبة استخدام األموال العمومية.
األجهزة املراقبة
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مهام مراقبة التسيير
التي متت برمجتها

املهام التي مت إجنازها

العماالت و األقاليم

05

اجلماعات احلضرية

30

20

اجلماعات القروية

86

64

املرافق العمومية

02

02

التدبير املفوض – اإلمتياز

06

03

اجلمعيات

01

01

املهام املوضوعاتية

01

01

اجملموع

131

96
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 .IIIتلقي وفحص التصاريح اإلجبارية باملمتلكات
يندرج دخول النصوص املنظمة للتصريح اإلجباري باملمتلكات حيز التنفيذ ،ابتداء من  15فبراير  ،2010في إطار تخليق
احلياة العامة و ترسيخ مبادئ الشفافية و املسؤولية و حماية األموال العمومية.
هذا وقد اعتمد تطبيق اإلطار القانوني الذي خصه املشرع باجمللس األعلى أو اجملالس اجلهوية للحسابات على حد السواء
على منهجية تدريجية بحيث أن تطبقها مت عبر مرحلتني اثنتني:
— —همت املرحلة األولى تلقي التصريحات و املعاجلة املعلوماتية و التصنيف و إحصاء وكذا مقارنة التصريحات التي مت
إيداعها مع لوائح األشخاص التي مت التوصل بها من طرف السلطات اخملتصة؛
— —في حني متيزت املرحلة الثانية بتتبع التصريحات و إعذار األشخاص الذين لم يودعوا تصريحاتهم داخل اآلجال.
و بالنظر للعدد املهم من التصريحات ،مت إحداث فرع على مستوى كل مجلس جهوي عهد إليه بتلقي و فحص التصاريح
اإلجبارية باملمتلكات.
و ملواجهة اإلكراهات التي تعرفها عملية تلقي التصريحات من جهة وبغية التوفر على قاعدة معلوماتية شاملة
وصحيحة من جهة أخرى ،قامت اجملالس اجلهوية للحسابات بعمليات مقاربة للوائح األشخاص اخلاضعني التي مت
التوصل بها بالتصريحات التي مت إيداعها.
وقد بلغ عدد التصاريح التي مت إيداعها منذ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها في ميدان التصريح اإلجباري
باملمتلكات حوالي  82.556تصريحا .كما بلغ عدد التصريحات التي مت إيداعها لدى اجملالس اجلهوية للحسابات في سنة
 2012حوالي  8036تصريحا  ،علما أن عدد األشخاص املسجلني في اللوائح و الذين لم يجددوا أو لم يودعوا تصريحاتهم
منذ  2010بلغ  16.136شخصا.
و يبرز اجلدول التالي أنشطة اجملالس اجلهوية للحسابات في ميدان التصريح اإلجباري باملمتلكات برسم سنة :2012

اجمللس اجلهوي
للحسابات

مجموع التصاريح
إلى غاية 31
دجنبر2011

عدد األشخاص
مجموع التصاريح التي مت التوصل بها في
املسجلني في اللوائح
2012
والذين لم يجددوا أو لم
األشخاص غير
األشخاص
املسجلون باللوائح املسجلني باللوائح يودعوا تصريحاتهم منذ
2010

أكادير

8799

5

131

1265

العيون

4274

2927

00

131

وجدة

11229

1086

00

2958

طنجة

6458

151

01

561

فاس

12790

1285

00

748

الرباط

9892

581

00

2531

الدار البيضاء

9194

196

00

6926

سطات

8136

1371

138

608

مراكش

11784

26

138

-

اجملموع

82.556

7.628

408

16.136
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 .IVمراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ ميزانية اجلماعات الترابية وهيئاتها
تندرج مراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ ميزانية اجلماعات الترابية وهيئاتها في املساعدة التي تقدمها اجملالس اجلهوية
للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام باملهام املنوطة بها قانونا في مجال التدبير املالي و احملاساباتي احمللي.
وتكتسي هذه املساعدة طابعا استشاريا و تقنيا بحيث تصدر اجملالس اجلهوية أراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات اجلماعات
الترابية.
وخالل سنة  ، 2012توصلت اجملالس اجلهوية للحسابات مبا مجموعه  82طلب رأي بشأن رفض احلسابات اإلدارية من طرف
الهيئات التداولية.
و قد متثلت أهم املالحظات املسجلة من طرف اجملالس اجلهوية للحسابات فيما يلي:
— —التدبير العشوائي و غير املعقلن للمقالع؛
— —عدم احترام القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل في مجال التعمير؛
— —عدم ضبط الوعاء العقاري؛
— —عدم حتصيل املداخيل و غياب اإلجراءات الضرورية لتحصيل الباقي استخالصه؛
— —التنفيذ غير العقالني لبعض النفقات ( البنزين وقطع الغيار ومصاريف التنقل ومواد البناء) ؛
— —إعطاء الدعم للجمعيات دون االعتماد على معايير لالختيار؛
— —نواقص في تنفيذ الصفقات (جودة األشغال) ؛
— —سوء تدبير حظيرة السيارات.
وعالوة على هذه املالحظات ،فقد سجلت اجملالس اجلهوية للحسابات مجموعة من اإلشكاليات تتعلق أساسا ب:
— —غياب أو عدم حتديد أسباب رفض احلساب اإلداري السيما بعد تعديل الفصل  71من القانون رقم  78.00املتعلق
بامليثاق اجلماعي الذي اليحث على تبرير رفض احلساب؛
— —حذف وجوبية القراءة الثانية بعد رفض احلساب اإلداري مما سيترتب عنه تعدد اإلحاالت؛
— —عدم إخبار اجملالس اجلهوية للحسابات مبآل اآلراء الصادرة عنها.
ويوضح اجلدول التالي أنشطة اجملالس اجلهوية للحسابات في مجال مراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ امليزانية واخلاصة
بحاالت رفض املصادقة على احلسابات اإلدارية للجماعات الترابية:
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اجمللس اجلهوي للحسابات

اجمللس اجلهوي للحسابات آلكادير

اجمللس اجلهوي للحسابات لوجدة

اجمللس اجلهوي للحسابات للدار
البيضاء

اجلماعة الترابية

السلطات التي عرضت القضيةعلى اجمللس
اجلهوي للحسابات

اجلماعة احلضرية تازناخت 2010

وزير الداخلية

اجلماعة احلضرية تازناخت 2011

وزير الداخلية

اجلماعة احلضرية ورزازات

وزير الداخلية

اجلماعة القروية سوق اخلميس دادس

عامل تنغير

اجلماعة القروية تيوغزة

عامل إقليم سيدي يفني

اجلماعة القروية آيت عميرة

عامل إقليم شتوكة آيت باها

اجلماعة القروية زكموزن

عامل إقليم تارودانت

اجلماعة القروية عساكي

عامل إقليم تارودانت

اجلماعة القروية سيدي موسى احلمري

عامل إقليم تارودانت

اجلماعة احلضرية آيت يعزة

وزير إقليم الداخلية

اجلماعة القروية تادرارت

والي جهة سوس ماسة درعة عامل إقليم إدا و تنان

اجلماعة القروية وزاوية

عامل إقليم تارودانت

اجلماعة القروية املدار الكبير

عامل إقليم تزنيت

اجلماعة احلضرية سيدي إفني

وزير الداخلية

اجلماعة القروية بركني

عامل إقليم كرسيف

اجلماعة القروية لعثامنة

عامل إقليم بركان

اجلماعة القروية باب مرزوكة

عامل إقليم تازة

اجلماعة القروية بوحلو

عامل إقليم تازة

اجلماعة القروية خلاللفة

عامل إقليم تاونات

اجلماعة القروية سيدي اخملفي

عامل إقليم تاونات

اجلماعة القروية بني سنوس

عامل إقليم تاونات

اجلماعة القروية موالي عبد الكرمي

عامل إقليم تاونات

اجلماعة احلضرية تاونات

وزير الداخلية

اجلماعة القروية بوعادل

عامل إقليم تاونات

اجلماعة القروية تنشرفي

عامل إقليم تاوريرت

اجلماعة القروية أوالد محمد

عامل إقليم تاوريرت

اجلماعة القروية سيدي موسى ملهاية

والي اجلهة الشرقية ،عامل عمالة وجدة أنكاد

اجلماعة احلضرية تارجيست

وزير الداخلية

اجلماعة القروية عني كدح

عامل إقليم تاونات

اجلماعة القروية اوطابوعبان

-

اجلماعة احلضرية لتيط مليل

وزير الداخلية
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اجمللس اجلهوي للحسابات فاس

اجمللس اجلهوي للحسابات للعيون

اجمللس اجلهوي للحسابات ملراكش

604

اجلماعة القروية العني البيضا

والي جهة فاس -بوملان  -عامل عمالة فاس

اجلماعة القروية عني الشقف

عامل إقليم موالي يعقوب

اجلماعة القروية آيت والل

والي جهة مكناس تافياللت –عامل عمالة مكناس

اجلماعة القروية موالي بوعزة

عامل إقليم خنيفرة

اجلماعة القروية واد اجلديدة

والي جهة مكناس تافياللت –عامل عمالة مكناس

اجلماعة القروية لعنوصر

عامل إقليم صفرو

اجلماعة القروية سيدي يحيى اوسعيد

عامل إقليم خنيفرة

اجلماعة القروية اكلموس

عامل إقليم خنيفرة

اجلماعة احلضرية موالي إدريس

وزير الداخلية

اجلماعة القروية حد بوحسوسن

عامل إقليم خنيفرة

اجلماعة القروية تونفيت

عامل إقليم ميدلت

اجلماعة القروية عني تيمغناي

عامل إقليم صفرو

اجلماعة احلضرية توالل

وزير الداخلية

اجلماعة القروية أكينان

عامل إقليم طاطا

اجلماعة القروية أفركت

والي جهة كلميم السمارة ،عامل إقليم كلميم

اجلماعة القروية آيت بوفولن

والي جهة كلميم السمارة ،عامل إقليم كلميم

اجلماعة القروية تنانت 2010

عامل إقليم أزيالل

اجلماعة القروية تنانت 2011

عامل إقليم أزيالل

اجلماعة القروية أوالد مسبل

عامل إقليم قلعة السراغنة

اجلماعة القروية أكرمية

عامل إقليم الرحامنة

اجلماعة احلضرية زاوية الشيخ

وزير الداخلية

اجلماعة احلضرية سيدي بوعثمان

وزير الداخلية

اجلماعة القروية اوالد لكران

عامل إقليم قلعة السراغنة

اجلماعة القروية تاركانت

عامل إقليم الصويرة

اجلماعة القروية سيدي عيسى
الركراكي

عامل إقليم الصويرة

اجلماعة القروية إميينتليت

عامل إقليم الصويرة

اجلماعة القروية زمران الشرقية

عامل إقليم قلعة السراغنة

اجلماعة القروية اوالد حسون

والي جهة مراكش تانسيفت احلوز ،عامل عمالة
مراكش

اجلماعة احلضرية قصبة تادلة

وزير الداخلية

اجلماعة القروية وداية

والي جهة مراكش تانسيفت احلوز ،عامل عمالة
مراكش

اجلماعة احلضرية أوالد عياد

وزير الداخلية

اجلماعة القروية آيت سيدي داود

عامل إقليم احلوز

اجلماعة احلضرية آيت داود

وزير الداخلية
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اجمللس اجلهوي للحسابات للرباط

اجمللس اجلهوي للحسابات لسطات

اجمللس اجلهوي للحسابات لطنجة

اجلماعة القروية املنزه

عامل إقليم الصخيرات متارة

اجلماعة احلضرية جرف امللحة

وزير الداخلية

اجلماعة القروية الزيايدة

عامل إقليم بنسليمان

اجلماعة القروية أحالف

عامل إقليم بنسليمان

اجلماعة القروية حملرزة الساحل

عامل إقليم اجلديدة

اجلماعة القروية الكنتور

عامل إقليم اليوسفية

اجلماعة القروية ملبركيني

عامل إقليم برشيد

اجلماعة القروية أوالد سلمان

عامل إقليم أسفي

اجلماعة القروية ختزكان

عامل إقليم أسفي

اجلماعة القروية سيدي حساين بن عبد
الرحمان

عامل إقليم اجلديدة

اجلماعة القروية بولنوار

عامل إقليم خريبكة

بلدية بوجنيبة

وزير الداخلية

اجلماعة القروية أيتياميم

عامل إقليم اليوسفية

اجلماعة القروية سوق الكولة

عامل إقليم العرائش

مجموعة جماعات البياء

عامل إقليم العرائش

اجلماعة القروية ريصانة الشمالية

عامل إقليم العرائش

اجلماعة احلضرية وزان

وزير الداخلية

اجلماعة احلضرية

وزير الداخلية

 .Vاألنشطة األخرى
واصلت اجملالس اجلهوية للحسابات في  2012مساهماتها في تأطير وتكوين القضاة وامللحقني القضائيني باحملاكم املالية.
فقد شاركت هذه اجملالس في تأطير فوج  2012من القضاة املتدربني باحملاكم املالية من خالل إدماجهم في مهام مراقبة
التسيير وذلك في إطار فترة التدريب اخملصص لهم .و في هذا الصدد قامت اجملالس اجلهوية للحسابات ب :
— —تنظيم عدة ورشات موضوعاتية؛
— —بسط و شرح للملحقني القضائيني كيفية تصفية احلسابات؛
— — تكوين فرق متعددة االختصاصات من أجل تنظيم زيارات ميدانية في إطار مراقبة إجراءات تنفيذ امليزانية.
وفي إطار التكوين املستمر لقضاة احملاكم املالية ،فقد شارك قضاة اجملالس اجلهوية في منتديات نظمت على صعيد
اجمللس همت املواضيع التالية:
— —التدقيق املالي في ظل األزمة املالية و الدين العاملي؛
— —التعمير و التأهيل العمراني
— —املراقبة التقنية للصفقات العمومية.
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