
 

 إميلشيل جماعت :الجماعاث على والرقابت للحساباث الجهىيت المجالس

 ومىرجا

 

 المتعذدة الكليت خريج بىعلي أو بىاصر: الباحث الطالب إعذاد مه

العام القاوىن شعبت بالرشيذيت التخصصاث  

 الدولة بناء في الفقري والعمود األساسية الركيزة العام المال يعتبر        

 تأثيرها تجاهل يمكن ال الدولة عليها تنبني التي المالية القاعة فهذه وتكوينها،

وممكناتها. كما تلعب المالية المحلية دورا مهما، إذ تعد من عدة جوانب مؤشرا 

حقيقيا للتطورات التي تعرفها المجتمعات الحديثة، فباعتبارها جزء ال يتجزأ 

من المالية العمومية عرفت المالية المحلية بالمغرب تطورا مستمرا، كما ال 

يمكن تجاهل حجم اإلصالحات التي شهدتها المالية المحلية والتي كان الهدف 

األساسي منها هو النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في 

عجلة التنمية الوطنية. حيث رافق هذا التطور وهذه اإلصالحات تحوال عميق 

في دور مجالس الجماعات، وكنتيجة لهذا التطور أصبح من الضروري تفعيل 

دور األجهزة الرقابية خاصة المجالس الجهوية للحسابات. وبهذا الصدد تشكل 

الرقابة العليا على األموال العمومية أحد الركائز التي يقام عليها صرخ الحكامة 

الجيدة للشأن العام في مختلف تجلياتها اإلدارية واالقتصادية والمالية 

والقضائية والثقافية والمؤسساتية.                                                       

     

 سوء عن الناتجة الجماعات في والخروقات المخالفات تفاقمت ظل وفي     

 المسؤولين من مجموعة وتوقيف إقالة حتم الذي الشيء والتسيير التدبير



 االهتمام أصبح حقهم، في لمتهك ليقول للقضاء ممنه العديد وإحالة المحليين

 اإلداري التدبير حسن في هام دور من لها لما نظرا الرقابة بأنظمة يتزايد

 .الترابية بالجماعات والمالي

 ليةبفعا بعملها بالقيام مطالبة ؤسساتالم أكثر المالية الرقابة أجهزة ولعل      

 على فالرقابة ،العام المال على المحافظة في وظيفتها أهمية إلى بالنظر

 المالي النشاط على تحدثه الذي للتأثير نظرا بالغة، أهمية لها المحلية المالية

 خالل من العام المال حماية على المغربي المشرع عمل لذلك. المحلي

 للحسابات الجهوية سالمجال تمارسها التي الرقابة أهمها اآلليات، من العديد

 إحداث على المملكة دستور نص الالمركزية، سياسة ولدعم الغرض لهذا

 الجماعات وتدبير حسابات مراقبة تتولى لكي للحسابات الجهوية المجالس

 941 الفصل لمقتضيات وطبقا للحسابات الجهوية فالمجالس  .وهيئاته الترابية

 األخرى الترابية والجماعات الجهات حسابات مراقبة تتولى ،2199 دستور من

 ضمن الجهوية المجالس إحداث ويدخل. شؤونها بيربتد قيامها وكيفية وهيئاتها

 وتبعا .المغرب في اإلداري والالتركيز الالمركزية سياسة تقوية مسلسل إطار

 إسناد على منها 941 المادة في خاصة المالية المحاكم مدونة حثت لذلك

  تستهدف التي للحسابات الجهوية للمجالس التسيير مراقبة اختصاص

 أنيط الذي االختصاص هذا الجماعات، بينها من األجهزة من عةمجمو

 من المغرب به قام ما مع بالموازاة يأتي للحسابات الجهوية بالمجالس

 .اإلدارية الالمركزية مجال في إصالحات

 الذي الرقابي الدور في تتجسد االختصاص لهذا الحقيقية المالمسة إن       

 المجلس عن سنويا درةالصا التقارير خالل من المالي القاضي يمارسه



 وذلك خاص، بوجه التسيير مراقبة على فيها سنركز والتي للحسابات األعلى

 للحسابات الجهوي للمجلس الرقابي واألداء العملية الحصيلة على بالوقوف

 طرف من الممارسة التسيير لمراقبة النوعية للحصيلة بالتطرق وذلك بفاس

 هذه مستها التي المجاالت لوتحلي( بفاس ج م)الذكر السالف المجلس

 األعلى المجلس عن الصادرة التقارير في إدراجه تم ما حسب المراقبة

 القروية الجماعة على باالشتغال وذلك 2194-2192 سنتي برسم للحسابات

 االختالالت على الوقوف خالل من وذلك نموذجا،" ميدلت عمالة" "إميلشيل"

 هاقدم التي التوصيات وكذا فاس،ب الجهوي المجلس رصدها التي والخروقات

 .أدائها وتحسين االختالالت هذه وزلتجا ذاته المجلس

-2194 سنتي الصادرة التقارير عن لإلشغال اختياري فإن فقط وللتوضيح     

 بإميلشيل القروية الجماعة خضوع يفيد تقرير أي وجود لعدم نتيجة هو 9192

 ابرزها من االعتبارات من ةمجموع في تبريره يجد وذلك أخرى مرة للرقابة

 دورية رقابة تكون ما غالبا الجهوية المجالس بها تضطلع التي الرقابة أن

 الموارد على تتوفر ال المذكورة المجالس ألن ظران سنوية تكون ال أنها بمعنى

 أن نجد ما غالبا لذلك سنة، كل الرقابية بالمهام للقيام الكافية البشرية

 سنويا تراقب ال للحسابات الجهوية المجالس لنفوذ لتابعةا الهيئات أو الجماعات

 من المستفيدين والمرتفقين المواطنين من بشكايات المجلس توصل إذا إال

 جماعة ألن عبثا يكن لم فاس لمجلس اختياري وكذلك. الجماعات تلك خدمات

 بإقليم 2111 سنة إلحاقها يتم أن قبل الرشيدية إلقليم تابعة كانت إميلشيل

 األخير هذه تافياللت مكناس لجهة الترابي للنفوذ تابع أنداك كان والذي يدلتم

 الترابي التقسيم بعد لكن بفاس، للحسابات الجهوي للمجلس تابعة كانت التي

 درعة جهة إلى إميلشيل جماعة له تنتمي الذي ميدلت إقليم إلحاق تم الجديد



 لحدود لكن ساباتللح جهوي مجلس على أيضا هي تتوفر والتي تافياللت

 أن العلم مع الجماعات مراقبة بخصوص له تقرير أي نرى لم الساعة

 من مجموعة ويسجلون األمور من مجموعة من يشتكون المواطنين

 الجماعة على االشتغال ارتأيت لهذا. الجماعات قبل من والتجاوزات الخروقات

 المجلس جلهس لما نظرا بالضبط الزمنية الحقبة هذه في إميلشيل القروية

 توصيات من قدمه وما واختالالت خروقات من بفاس للحسابات الجهوي

 .أدائها من والرفع االختالالت تلك لتجاوز

 الممتدة الفترة عن إميلشيل القروية الجماعة تسيير مراقبة أسفرت فقد        

 توصيات وإبداء المالحظات من مجموعة تسجيل عن 2192 الى 2191 بين ما

 :التالية المجاالت المراقبة هذه همت وقد بشأنها،

  الميزانية وإعداد الجماعي المجلس عمل: أوال

 والمقومات المرتكزات بين من يعد الجماعي العمل أن فيه شك ال مما       

 واعضاء مستشاري جميع حضور أن إذ الجماعي، التدبير عليها يقوم التي

 في التدبير مقاربات كل اراستحض في كبير بشكل يساهم الجماعية المجالس

 أن بفاس للحسابات الجهوي المجلس الحظ السياق هذا في. المجاالت جميع

 عن المستشارين تغيب ظاهرة استفحال يشهد إميلشيل جماعة مجلس

 سبب مما االستثنائية او منها العادية سواء ذاته المجلس يعقدها التي الدوارات

 المعني، الجماعي المجلس قبل من المبرمج الدورات من العديد تأجيل في

 أي باتخاذ يقم لم الجماعي المجلس رئيس فإن هذا كل من الرغم على لكن

 منذ المجلس لجان بعض اجتماع عقد يتم ال أنه كما. الشأن هذا في إجراء

 والمالية  والميزانية التراب وإعداد والتعمير والشؤون التخطيط كلجنة تكوينها

 على عالوة والرياضية، والثقافية االجتماعية والشؤون البشرية التنمية ولجنة



 المدني المجتمع وفعاليات المحلية الجمعيات تمثل لجان إحداث يتم لم ذلك

 يشوب خالله ذاته المجلس رصد كما. الفرص  وتكافئ المساواة كلجنة

 الدراسة إجراء دون مشاريع برمجة يتم حيث التجهيز، ميزانية إعداد مسطرة

 المشاريع لحجم المخصصة االعتمادات مالئمة يتسنى حتى الضرورية التقنية

 االداري االختصاص طبيعة مع  وتماشيا السياق هذا في. إنجازها المراد

 التي والنقائص االختالالت رصد في المتمثلة للحسابات الجهوية للمجالس

 والحلول التوصيات من مجموعة تقديم يتم لرقابتها الخاضعة الوحدات تشوب

 من جملة بفاس للحسابات الجهوي المجلس قدم فقد النقائص تلك لتجاوز

 لغياب المؤطر القانون مقتضيات تفعيل في اساسا تتمثل التوصيات

 إحداثها تم لم التي اللجن وأدوار عمل وتفعيل الدورات، عن المستشارين

 بخا الجاري القوانين في عليها والنصوص المتبقية اللجن إحداث الى ودعي

 .لها قبلية تقنية دراسة وإعداد أولوية ذات المشاريع برمجة وأخيرا العمل،

  البشرية الموارد تدبير: ثانيا 

 عمومية مؤسسة أي لنجاح األساسية الدعامات من البشرية الموارد تعتبر       

 المنوطة واألدوار بالمهام واالضطالع لها المسندة بالصالحيات النهوض في

 عمومية مؤسسات باعتبارها الجماعات علة تماما ينطبق األمر هذا بها،

 واالداري المالي واالستقالل المعنوية الشخصية لها محلية عمومية ومرافق

 االقتصادية بالتنمية النهوض مهمة لها أسندت والتي للمرتفقين الخدمات تقدم

 ماماال الى المحلية التمية بعجلة الدفع في ومساهمتها والثقافية واالجتماعية

 البشري المورد أهمية من الرغم على لكن.  فيها استراتيجيا شريكا وجعلها

 االختالالت من مجموعة رصد بفاس الجهوي المجلس أن إال الجماعات في

 شغور في تتمثل إميلشيل جماعة في البشرية الموارد تدبير مراقبة إطار في



 بحيث بشريةال الموارد تدبير بمكتب الموظفين عدد وقلة المناصب بعض

 عن ناهيك. المصاريف بوكالة كذاك يتكلف واحد بموظف المكتب هذا يشتغل

 االعتمادات بتوفير الجماعة تقوم ال بحيث المستمر التكوين برامج غياب

 الجماعيون الموظفون يستفيدون ال إذ التكوين، برامج لتمويل الالزمة

 المجلس أوصى لذلك. وخبراتهم مداركهم لتنمية تكوين أي من واالعوان

 إيالء وضرورة الشاغرة المناصب تشغيل بضرورة بفاس للحسابات الجهوي

 رقم الداخلية وزارة دورية بتوجيهات عمال للموظفين المستمر للتكوين العناية

 .للجماعة المتاحة اإلمكانات حدود في 2112-1-21  بتاريخ 912

  للجماعة العقارية األمالك تدبير: ثالثا  

 قيد التي الجماعة بمراقبة المعني المجلس رصد السياق هذا في        

 تجاري محل 22 حوالي الجماعة تملك إذ األكرية مستحقات تراكم الدراسة

 المحاالت هذه كراء عم المترتب استخالصه الباقي المبلغ حدد وقد وسكني،

 يروم الجماعة قبل من إجراء ألي تام غياب في درهم 191.211914 حوالى

 الكرائية العالقة تثبت التي الكراء عقود غياب كذاك المستحقات، هذه تحصيل

 حقوق تحدد التحمالت دفاتر وغياب المستفيدة واألطراف الجماعة بين

 هذا مقابل في. مناسبة غير الكرائية سومتها ظلت لذا معا الطرفين وواجبات

 ماليةال الوضعية تسوية على بالعمل بفاس للحسابات الجهوي المجلس أوصى

 عن المترتبة المبالغ استخالص على والعمل  للجماعة، الخاصة لألمالك

 والتجارية السكنية المحالت كراء عقود إبرام على كذلك والعمل استغاللها،

 كرائية وبسومة التحمالت دفاتر تحددها وضوابط شروط وفق الجماعية،

 . الجماعة وممتلكات مصلحة على حفاظا مناسبة

 



أن الرقابة التي تمارسها المجالس  يتبين سبق، ما على وبناء خيراأل في      

 ومدونة المحاكم المالية نصا الدستور كون من وبالرغم الجهوية للحسابات

األداء الرقابي الذي تضطلع به هذه األجهزة الرقابية في تحقيق  أهمية على

النجاعة في تسيير الجماعات وباقي الهيئات الخاضعة لرقابة هذه 

 للمجالس منحت التي االختصاصات حجم من وبالرغم أنه إال ،لمجالسا

 نظرا والمحدودية القصور من نوعا يعرف الرقابي ادائها أن إال  الجهوية

 فيه بما الرقابية االجهزة هذه عمل تعترض التي االكراهات من لمجموعة

 زةاألجه باقي وبين بينها التنسيق وغياب والمادية البشرية الموارد ضعف

 التابعة العامة بالمتفشيات األمر تعلق سواء عنها المستقلة االخرى الرقابية

 هذه ومردودية فعالية على سلبا يؤثر مما المالية، لوزارة أو الداخلية لوزارة

 .األجهزة

  

     

 

 

 

     

  


