تقرير الحكامة لسنة 2020
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تقرير موجز لحكامة الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مراكش لسنة 2020

-1مقدمة
تواصل الوكالة ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في إطار التنزيل املتواصل للمقتضيات الدستورية املكونة لصرح دستور  ،2011وذلك عبر
تنفيذ مخطط تحسين حكامتها املتمثل في تفعيل مقتضيات املواثيق املنظمة ألجهزتها التداولية املنبثقة عن األنظمة و القوانين املعمول بها
خاصة مرسوم رقم  394-64-02الصادر بتاريخ  22جمادى األولى  1384املوافق ل  29شتنبر  1964املتعلق بالوكاالت الجماعية ذات
الشخصية املدنية و االستقالل املالي و امليثاق املغربي للممارسات الجيدة لحكامة املنشآت واملؤسسات العامة.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر وكذا مقتضيات ميثاق لجنة الحكامة املصادق عليه من طرف املجلس اإلداري للوكالة بتاريخ 26
يونيو 2013املحدد لواجبات و صالحيات هذه اللجنة سيما حرصها على وضع آليات لتقييم مستوى أداء املجلس اإلداري و لجانه املتخصصة
و كذا مهارات أعضائه وتقديم تقرير في املوضوع إلى املجلس اإلداري .تم إعداد تقرير سنوي برسم  2020قصد عرضه على أنظار املجلس
اإلداري للوكالة في دورته العادية املبرمجة الحقا.

-2اجتماعات املجلس اإلداري للوكالة و اللجان املتخصصة املنبثقة عنه :
تحرص الوكالة كل الحرص على عقد اجتماعات هذه الهيئات وفق الدورات املحددة في النصوص املحدثة لها تأمينا لحسن سير املؤسسة و تدبيرها
الجيد استجابة ملتطلبات الحكامة الجيدة.
المجلس اإلداري

التسيب
لجنة
ر

عدد االجتماعات 2:
 20أكتوبر 2020دجنب 2020
 29ر

عدد االجتماعات 2:
  19اكتوبر 2020دجنب 2020
 28ر
(*) -

لجنة التدقيق

لجنة الحكامة

ر
اإلسباتيجية و
لجنة
االستثمارات

2020
عدد االجتماعات 2:
شتنب 2020
 30ر
 07 -اكتوبر 2020

عدد االجتماعات 1:
 08 -اكتوبر 2020

عدد االجتماعات 1:
دجنب 2020
 23ر

)*( لقد تميزت سنة  2020بعقد االجتماعات في ظروف استثنائية ناجمة عن جائحة كرورنا  ،حيث
تم عقد اجتماعين للجنة التسييرعوض اربع جلسات.
-3النقط الرئيسية التي تم تداولها باملجلس اإلداري للوكالة و اللجان املتخصصة املنبثقة عنه خالل سنة
: 2020
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جدول األعمال

الجهاز
التداولي
لجنة التدقيق 30
شتنبر 2020

-

دراسة تقارير املدقق املستقل للحسابات الرسمية
للوكالة برسم سنة 2019

-

حصيلة التدقيق الداخلي لسنة  2019و برنامج عمل
التدقيق الداخلي لسنة 2020

لجنة التدقيق 07
اكتوبر 2020

 دراسة الصيغة النهائية لتقارير املدقق املستقل للحساباتالرسمية للوكالة برسم سنة2019

لجنة الحكامة 08
اكتوبر 2020

 دراسة تقرير حول عمل املجلس اإلداري ولجانهاملتخصصة برسم ،2019

لجن التسيير بتاريخ
 19اكتوبر 2020

 دراسة الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة املالية 2019بناء على تقرير املدقق املستقل للحسابات برسم
نفس السنة،

تتبع مآل التوصيات الصادرة عن هيئات الحكامة برسم سنة 2020
القرارات و التوصيات الصادرة
االتفاق حول عقد اجتماع ثاني بتاريخ  07اكتوبر  2020لدراسة الصيغة النهائية

-

املجلس االداري
بتاريخ 20اكتوبر
2020

-

-إجراء مطبق

لتقارير املدقق املستقل لحسابات الوكالة برسم سنة .2019

-

الدراسة و املصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة
برسم السنة املالية  2019بناء على تقرير املدقق
املستقل للحسابات برسم نفس السنة،

مآل التوصيات

املصادقة على التقارير النهائية للمدقق املستقل للحسابات حول الحسابات
الرسمية للوكالة برسم سنة 2019
تبني مخطط التدقيق الداخلي برسم سنة  2019وبرنامج عمل التدقيق
الداخلي برسم سنة .2020

-إجراء مطبق برسم 2020

 تبني تقرير حكامة الوكالة لسنة 2019 -املطالبة بتكثيف اجتماعات لجنة التدقيق و لجنة االستراتيجية و االستثمارات

املصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة املالية  2019بناء على
تقرير املدقق املستقل للحسابات برسم نفس السنة،

-إجراء مطبق

 .1املصادقة باإلجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة  2019بناء على

-إجراء مطبق

-

تقارير املدقق املستقل للحسابات وإرجاء نتيجة السنة املالية 2019إلى حساب
«منقول من جديد».
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جدول األعمال

الجهاز
التداولي
لجنة االستراتيجية
واالستثمارات 23
دجنبر 2020
لجنة التسيير 28
دجنبر 2020

املجلس االداري
بتاريخ  29دجنبر
2020

مآل التوصيات

القرارات و التوصيات الصادرة

-

دراسة ميزانية االستثمار لسنة  2021و املخطط
االستراتيجي ،2025-2021

-

املوافقة املبدئية على مشروع ميزانية االستثمار لسنة  2021و املخطط
االستراتيجي 2025-2021

-

دراسة ميزانية االستثمار واالستغالل لسنة 2021
واملخطط االستراتيجي 2025-2021

-

املوافقة املبدئية على ميزانية االستثمار واالستغالل لسنة  2020واملخطط
االستراتيجي ،2024-2020

-

الدراسة و املصادقة على ميزانية سنة  2020و املخطط
االستراتيجي ، 2024-2020
تعديل عملية توزيع التكاليف غير املباشرة املشتركة
على القطاعات

-

املصادقة على ميزانية االستثمار واالستغالل لسنة  2021واملخطط االستراتيجي
2021-2025
املصادقة باإلجماع على تعديل عملية توزيع التكاليف غير املباشرة املشتركة على
القطاعات كمايلي :

-

-

النسب الحالية

النسب المعدلة ابتدا ًء من
2021/01/01

الماء الصالح للشرب

1/3

24%

الكهرباء

1/3

59%

التطهير السائل

1/3

17%

-إجراء مطبق

 -إجراء مطبق

-4تقييم أداء املجلس اإلداري و اللجان املتخصصة املنبثقة عنه :
مالحظة

معاييرالتقييم
 -1املجلس اإلداري
احترام برنامج االجتماعات

احترام التشكيلة أثناء املداوالت

تقييم دور املجلس اإلداري

تم عقد جلستين سنة  2020األولى بتاريخ  20اكتوبر  2020خصصت لحصر النتائج املالية للسنة
املنصرمة و األخرى بتاريخ  29دجنبىر  2020همت دراسة و املصادقة على ميزانية 2021و املخطط
االستراتيجي 2025-2021
و تم إرسال االستدعاءات ،تحضير الوثائق الخاصة بجدول األعمال و توزيعها داخل اآلجال.
 اكتمال النصاب القانوني لألعضاء مع حضور بصفة استشارية السيد املدير العام بالنيابة للوكالة وكذا السيد رئيس املجلس الجماعي ملدينة مراكش و السيد رئيس املجلس لجماعي القصبة-املشور و
السيدة املديرة الجهوية للمكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح للشرب (فرع املاء) و السيد مدير
وكالة الحوض املائي لتانسيفت و ممثل غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و ممثل عن قسم
الجماعات املحلية بالوالية و مهندس ي املجلسين الجماعيين للمدينة .
 الحرص على التوقيع عند حضور كل اجتماع .سجلت الدورات املنصرمة فعالية املجلس اإلداري بخصوص التوجيه اإلستراتيجي و احترام مهام
املؤسسة  ،احترام التوازنات االقتصادية و املالية ،والسهر على تحسين األداء

جودة النقاشات و التدخالت

ضرورة مواصلة الدوارات التكوينية لفائدة السادة األعضاء املنتخبين إلغناء النقاش واملداولة

جودة املعلومة املقدمة لألعضاء
احترام معايير و طرق تعيين العضو

يتم تزويد جميع األعضاء حسب جدول األعمال و بطريقة مستمرة بجميع املعلومات الضرورية .وقد
تم تسجيل جودة الوثائق و العروض املقدمة من طرف كافة األعضاء.
من طرف املجالس الجماعية واملراجعة من طرف لجنة الحكامة مستقبال

احترام تفعيل مقررات املجلس
اإلداري
جودة املحاضر و نشرها

يتم إعداد تقرير من طرف كتابة املجلس يعنى بتتبع التوصيات و املقررات و يتم تدارسها داخل لجنة
الحكامة
احترام آجال التحضير ،املصادقة و التوزيع

معايير التقييم
 -2اللجان املتخصصة
احترام برنامج أشغال اللجان
املتخصصة

احترام برنامج االجتماعات
 -3عضو املجلس اإلداري
نسبة الغياب

مالحظة
• انعقاد لجنة التدقيق بتاريخ  30شتنبر  2020و  07أكتوبر 2020
• انعقاد لجنة الحكامة بتاريخ  08أكتوبر 2020
• انعقاد لجنة التسيير بتاريخ  19أكتوبر 2020و  28دجنبر ) 20205انعقاد اجتماعين فقط خالل 2020
نظرا لظروف الجائحة (
• انعقاد لجنة االستراتيجية واالستثمارات بتاريخ  23دجنبر 2020
تم كل من إرسال االستدعاءات ،تحضير الوثائق الخاصة بجدول األعمال و توزيعها داخل اآلجال.
سجلت جلسات املجلس اإلداري و اللجان املنبثقة عنه املنعقدة خالل  2020حضور جميع األعضاء.

8

e
ci

تقرير موجز لحكامة الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مراكش لسنة 2020

