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ميثاق لجنة اإلستراتيجية و االستثمار

مقدمة

1. تشكيل لجنة اإلسرتاتيجية واالستثامر

2. التزامات أعضاء لجنة اإلسرتاتيجية واالستثامر

3. اجتامعات لجنة اإلسرتاتيجية واالستثامر

تنبثــق لجنــة ا اإلســراتيجية واالســتثامر عــن املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيــة 

للجديــدة. وتســاعد لجنــة اإلســراتيجية واالســتثامر املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيــة 

للجديــدة يف تتفيــذ مســؤولياته فيــام يتعلــق باإلســراتيجية واالســتثامر   وتقــدم تقريــرا 

إىل املجلــس يف هــدا الشــأن.

ويهدف هذا امليثاق إىل:

• تحديد املهام املوكلة إىل لجنة اإلسراتيجية واالستثامر؛

• تحديد  أعضاء و كيفية تسيري لجنة اإلسراتيجية واالستثامر.

متــت بلورتهــا تنفيــذا لتوصيــات مدونــة قواعــد املامرســات الجيــدة لحكامــة املنشــئات 

العامــة واملؤسســات العموميــة بعــد صــدور منشــور الســيد رئيــس الحكومة رقــم 2012 

/03 بتاريــخ 19/03/2012 املتعلــق بحكامــة املنشــئات العامــة واملؤسســات العموميــة.

هــده اللجنــة أنشــئت عمــا بقــرار املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيــة للجديــدة التــي 

اتخــذ يف دورتــه الخامســة بتاريــخ05/04/2014 و املتعلــق بإنشــاء لجنــة اإلســراتيجية 

واالســتثامر.

تتكون لجنة اإلسراتيجية و االستثامر من :

• ممثل الوزارة الوصية عن قطاع التعمري ، رئيسا.

• رئيس املجلس االقليمي للجديدة.

• رئيس الجامعة القروية  سبت سايس.

وميكن أيضا حضور اجتامعات اللجنة و بصفة استشارية  كل من:

• مدير الوكالة الحرضية للجديدة ،

• املسؤول عن قطاع الدراسات بالوكالة الحرضية  للجديدة.

ــة   ــة الحرضي ــة بالوكال ــة و املالي • املســؤول عــن الشــؤون اإلداري

ــدة. للجدي

• مراقب الدولة للوكالة الحرضية.

يجــوز للجنــة اســتدعاء أي شــخص قصــد املشــاركة يف اجتامعاتهــا، 

ــة  ــة و املتعلق ــة والقانوني ــه الفني ــق  مهارات ــاره وف ــم اختي و يت

ــدة .  ــة للجدي ــة الحرضي مبجــال نشــاط الوكال

كــام ميكــن اســتدعاء أي خبــري مســتقل للقيــام مبهــامت محــددة 

التــي تراهــا اللجنــة رضوريــة.

تــدوم مــدة واليــة أعضــاء اللجنــة  إىل حــدود تعيينهــم كأعضــاء 

ــدة. ــة للجدي ــة الحرضي املجلــس  اإلداري للوكال

ال يجــب أن تكــون لــكل عضــو يف لجنــة  اإلســراتيجية واالســتثامر 

أي مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة مــع مقدمــي الخدمــات 

للوكالــة ، أو يشــغلوا منصبــا يف مكاتــب متخصصة يف اإلســراتيجية 

واالســتثامر أو تقديــم أي خدمــات أو منافــع لهــذه املكاتــب.

للقيــام  االســتقالية  موقــف  عــى  اللجنــة   أعضــاء  يحافــظ 

نوعــه. كان  آيــا  ضغــط  أي  أو  تأثــري  أي  دون  مبهمتهــم 

باإلضافــة إىل ذلــك، فــان أعضــاء اللجنــة وكذلــك األشــخاص 

املدعويــن لحضــور اجتامعــات اللجنــة، ملزمــون بواجــب الرسيــة 

املهنيــة. و ال يجــوز لهــم اإلفصــاح ألطــراف أخــرى بــأي معلومــات 

حصلــوا عليهــا أثنــاء مزاولــة مهمتهــم أو ميكــن االســتفادة منهــا.

ــة  ــة الحرضي ــح   الوكال ــم يف صال ــة قراراته ــاء اللجن ــذ أعض يتخ

ــوا عــن اتخــاذ  ــم أن ميتنع ــد. وعليه ــدى البعي ــدة عــى امل للجدي

ــح . ــارب املصال ــداث تض ــانها إح ــن ش ــي م ــرارات الت الق

ــا  ــراه رضوري ــة اإلســراتيجية واالســتثامر بقــدر مــا ت تجتمــع لجن

ــس  ــها أو رئي ــن رئيس ــوة م ــنة بدع ــل يف الس ــى األق ــن ع و مرت

مجلــس اإلدارة.

يحــدد جــدول أعــامل االجتــامع مــن طــرف الرئيــس و يتــم إباغــه 

ألعضــاء لجنــة اإلســراتيجية و االســتثامر يف اجل ال يقل عــن 15 يوما 

قبــل عقــد االجتــامع. يتــم تبليغــه يف نفــس الــروط  ألي شــخص 

مطلــوب لحضــور اجتامعــات لجنــة اإلســراتيجية و االســتثامر.

ــامل  ــدول األع ــوع يف ج ــة إدراج أي موض ــاء  اللجن ــن ألعض ميك

ــادم . ــامع الق ــال االجت ــته خ ملناقش

ــه   ــخة من ــلم نس ــي تس ــامع   والت ــكل اجت ــر ل ــر تقري ــم تحري يت

ــكل عضــو .  ل

ــس  ــدى الرئي ــس ل ــة ولي ــة باألغلبي ــرارات اللجن ــع ق ــذ جمي تتخ

ــح . ــوت مرج ص

باســتثناء  التفويــض مــن اللجنــة إىل ألي عضــو منهــا أو أكــر، ال 

يتــم  مناقشــة أيــة نقطــة حيــث يجــب توفــر األغلبيــة.

ــن  ــع م ــرار خطــي موق ــا مبوجــب ق ــول  رأي م ــة قب يجــوز للجن

ــة. ــامع للجن ــاد اجت ــة دون انعق ــاء اللجن ــع أعض ــل جمي قب

يجــوز لرئيــس رئيــس مجلــس اإلدارة  أو مديــر الوكالــة الحرضيــة 
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تخــص  مســألة  ملناقشــة  اللجنــة  اجتــامع  عقــد  يطلــب  أن 

ــس  ــتدعي رئي ــة ،  يس ــذه الحال ــتثامر. يف ه ــراتيجية أو االس اإلس

ــاء . ــي األعض ــة باق - تحليــل األســواق و تحديــد الخيــارات االســتثامرية للوكالــة اللجن

الحرضيــة؛

- اقــراح  مــؤرشات األداء و اآلليــات لتحديــد مــا إذا كانــت  بعــض 

التعديــات الزمــة فيــام يتعلق مببــادئ االســتثامر الجاري بهــا العمل؛

- اقــراح  مبــادئ تكويــن رأس املــال ) إعــادة الربمجــة املنتظمــة  

للفائــض و تحديــد نســبة املنــح ، الــخ . ( ، وهــذا  برســم كل ســنة  

بهــدف اعتامدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة؛

ــع  ــات م ــن االتفاقي ــد و س ــرص التعاق ــراءات و ف ــراح  اإلج - اق

ــة؛ ــة الحرضي ــاء للوكال رشكاء و فرق

- إبداء الرأي حول برنامج التعاقد  مع الدولة؛

ــة  ــة االســتثامر للوكال ــرأي فيــام يخــص مــروع ميزاني ــداء ال - إب

ــة؛ الحرضي

العوامــل االجتامعيــة واألخاقيــة أو  - األخــذ بعــن االعتبــار 

. الخيــارات االســتثامرية  ، يف إطــار  البيئيــة املحتملــة 

4. كتابة لجنة اإلسرتاتيجية واالستثامر

6. العالقات مع الوكالة الحرضية و مجلس اإلدارة

8. تنفيذ امليثاق7. تعديل امليثاق

5. مهام لجنة اإلسرتاتيجية و االستثامر

ــاع  ــس قط ــتثامر رئي ــراتيجية واالس ــة اإلس ــة  لجن ــف بكتاب يتكل

ــدة. ــة  للجدي ــة الحرضي ــات بالوكال الدراس

تتكلف كتابة  اللجنة بامللف الذي ينطوي عى :

• محرض اجتامعات لجنة اإلسراتيجية واالستثامر ؛

• ملخص أعامل املطلوبة من قبل اللجنة؛

و  اإلســراتيجية  لجنــة  عــن  الصــادرة  التوصيــات  ملخــص   •

؛ اإلداري  املجلــس  أو   / و  االســتثامر 

ــس اإلدارة  و  ــر مجل ــواردة يف تقاري ــات ال ــذ التوصي • رصــد تنفي

ــة األخــرى. ــات الخارجي الجه

و  باالســتثامر  الخاصــة  واالتفاقيــات  العقــود  مراجعــة   •

. تيجية إلســرا ا

و تبقى كتابة  لجنة اإلسراتيجية و االستثامر مسؤولة عن :

• تنسيق أعامل اللجنة ؛

• تنفيذ قرارات اللجنة ؛

• تدبري امللفات و املراسات.

ــة اإلســراتيجية و  ــل مــرة واحــدة يف الســنة  لجن ــف عــى األق تتكل

ــات املنجــزة  و  ــج كل العملي ــر يوضــح نتائ ــر تقري االســتثامر بتحري

التوصيــات التــي تراهــا مفيــدة لتحســن  لتحســن إســراتيجية 

االســتثامر بالوكالــة الحرضيــة. يرفــع هــذا التقريــر إىل مديــر الوكالــة 

ــس اإلداري . ــا إىل املجل ــدة  وأيض ــة للجدي الحرضي

ــتثامر  ــة اإلســراتيجية و االس ــف لجن ــس اإلداري تكلي ــن  للمجل ميك

للقيــام مبهــام محــددة بصلــة مــع اختصاصاتهــا. و تبلــغ اللجنــة يف 

هــذه الحالــة املجلــس اإلداري و الوكالــة الحرضية بنتائج هــذه املهام.

تقــوم اللجنــة  بتوجيــه   ملخــص لجميع اإلجــراءات املتخــذة  خال 

كل اجتــامع إىل أعضــاء املجلــس أو ترفــع توصيــة يف هذا الشــأن .

أي تعديــل مقــرح عــى هــذا امليثــاق مــن قبــل لجنــة اإلســراتيجية 

و االســتثامر يخضــع ملوافقــة املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيــة 

ــدة. للجدي

 تعتمد مقتضيات هذا امليثاق ابتداء من تاريخ املصادقة عليه.

تتجسد مهام لجنة اإلسراتيجية و االستثامر عى النحو التايل :

الوكالــة  إســراتيجية  لتطويــر  اإلداري  املجلــس  مســاعدة   •

؛ الحكومــة  لسياســة  وفقــا  الحرضيــة 

ــل  ــراتيجية قب ــتثامرات اإلس ــة و االس ــاريع التقني ــة املش • مراجع

عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة ، أو أي عمليــة تصــب يف نفــس املنوال 

، مبــا يف ذلــك عمليــات االقتنــاء أو البيــع التــي قــد يكــون لهــا تأثــري 

كبــري عــى نطــاق وأنشــطة و نتائــج الوكالــة الحرضيــة للجديــدة ؛

ــد  ــدة البعي ــة للجدي ــة الحرضي ــل الوكال ــج عم ــر يف برنام • النظ

ــل ؛ ــى األق ــاث ســنوات ع ــى ث ــد ع األم

• إعــداد مــداوالت مجلــس اإلدارة الخاصــة بإســراتيجية الوكالــة 

الحرضيــة للجديــدة ؛

لهــذه الغايــة ، تتكلــف لجنــة اإلســراتيجية و االســتثامر بالتدابــري 

التاليــة:

• ضامن التدبري السليم ألصول الوكالة الحرضية.

• اقراح إطار سياسة االستثامر؛

• اقراح توصية يف شان التمويل عى املجلس اإلداري ؛

• اقراح  توصية يف شان السياسة االقتناء عى املجلس اإلداري ؛

• تقييم بطريقة منتظمة آفاق األسواق ؛

ــة املخاطــر بالنســبة الســتثامرات  ــري ومراقب • وضــع سياســة لتدب

الوكالــة الحرضيــة مــع مراعــاة الخاصيــات املتعلقــة مبيزانيــة 

الوكالــة الحرضيــة قبــل املوافقــة عليهــا من قبــل املجلــس اإلداري ؛

ــرارات  ــع ق ــطرة صن ــة و مس ــة الداخلي ــد املراقب ــد قواع • تحدي

االســتثامر. يف هــذا الســياق، تحــدد اللجنــة قواعــد املراقبــة 

الداخليــة حســب الجوانــب التاليــة :

 -  تتبع املعامات ؛

 -  حفظ الوثائق ؛

 -  الئحة املتدخلين يف تنفيذ املعامات؛

 - قاعدة الفصل بن املهام ؛

 - لوحة تتبع االستثامر؛

-  محارض و/ أو تقرير اللجان واإلدارة و مجلس اإلدارة؛

السياســة  تطبــق  للجديــدة  الحرضيــة  الوكالــة  أن  يضمــن   -

املســطرة،
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ــق املامرســات مقدمة ــدة . إذ تضمــن تطبي ــة للجدي ــة الحرضي ــس اإلداري للوكال ــة عــن املجل ــة الحكام ــق لجن تنبث

ــه. ــة عن ــس اإلداري والجــان املنبثق ــدة عــى مســتوى املجل الجي

ــق  ــام يتعل ــد مســؤولياتها في ــدة يف تتقي ــة للجدي ــة الحرضي ــس اإلداري للوكال ــة املجل ــة الحكام تســاعد لجن

بحكامتــه و دلــك بدراســة شــؤون الحكامــة  و االمتثــال للقوانــن و املســاطر املعمــول بهــا وتقــدم تقريــرا إىل 

املجلــس يف هــدا الشــان.

ويهدف هذا امليثاق إىل:

• تحديد املهام املوكلة إىل لجنة الحكامة ؛

• تحديد  أعضاء و كيفية تسيري لجنة الحكامة .

متــت بلورتهــا تنفيــذا لتوصيــات مدونــة قواعــد املامرســات الجيــدة لحكامــة املنشــئات العامــة واملؤسســات 

ــق  ــخ 2012/03/19 املتعل ــم 03 /2012 بتاري ــة رق ــس الحكوم ــيد رئي ــور الس ــدور منش ــد ص ــة بع العمومي

ــة. ــة واملؤسســات العمومي ــة املنشــئات العام بحكام

ــه  ــذ يف دورت ــي اتخ ــدة الت ــة للجدي ــة الحرضي ــس اإلداري للوكال ــرار املجل ــا بق ــئت عم ــة أنش ــده اللجن ه

ــة. ــة الحكام ــاء لجن ــق بإنش ــخ 05 /2014/04  و املتعل ــة بتاري الخامس

1. تشكيل لجنة الحكامة

2. التزامات أعضاء لجنة الحكامة 

3. اجتامعات لجنة الحكامة 

تتكون لجنة الحكامة من :

• ممثل الوزارة املسؤولة عن الحكامة ، رئيسا.

• رئيس الجامعة الحرضية للجديدة

• رئيس غرفة التجارة و الصناعة.

وميكــن أيضــا حضــور اجتامعــات اللجنــة و بصفــة استشــارية  كل 

: من

• مدير الوكالة الحرضية للجديدة ،

• املكلف مبهمة بالوكالة الحرضية  للجديدة.

• مراقب الدولة للوكالة الحرضية. 

يجــوز للجنــة اســتدعاء أي شــخص قصــد املشــاركة يف اجتامعاتهــا، 

ــة  ــة و املتعلق ــة والقانوني ــه الفني ــق  مهارات ــاره وف ــم اختي و يت

مبجــال نشــاط الوكالــة الحرضيــة للجديــدة . كــام ميكــن اســتدعاء 

ــة  ــا الجن ــي تراه ــام مبهــامت محــددة الت ــري مســتقل للقي أي خب

ــة . رضوري

تــدوم مــدة واليــة أعضــاء اللجنــة  إىل حــدود تعيينهــم كأعضــاء 

ــدة. ــة للجدي ــة الحرضي املجلــس  اإلداري للوكال

ــة أي مصلحــة  ــة  الحكام ــكل عضــو يف لجن ال يجــب أن تكــون ل

ــة ، أو  ــات للوكال ــي الخدم ــع مقدم ــارشة م ــري مب ــارشة أو غ مب

يشــغلوا منصبــا يف مكاتــب متخصصــة يف الحكامــة أو تقديــم أي 

ــب. ــذه املكات ــع له ــات أو مناف خدم

يحافــظ أعضــاء اللجنــة   عــى موقــف االســتقالية للقيــام 

نوعــه. كان  آيــا  أي ضغــط  أو  تأثــري  أي  مبهمتهــم دون 

باإلضافــة إىل ذلــك، فــان أعضــاء اللجنــة وكذلــك األشــخاص 

املدعويــن لحضــور اجتامعــات اللجنــة ، ملزمــون بواجــب الرسيــة 

املهنيــة. و ال يجــوز لهــم اإلفصــاح ألطــراف أخــرى بــأي معلومــات 

حصلــوا عليهــا أثنــاء مزاولــة مهمتهــم او ميكــن االســتفادة منهــا.

ــن عــى  ــا و   مرت ــراه رضوري ــا ت ــة حكامــة بقــدر م تجتمــع لجن

ــس اإلدارة. ــس مجل ــن رئيســها أو رئي ــوة م ــل يف الســنة بدع األق

يحــدد جــدول أعــامل االجتــامع مــن طــرف الرئيــس و يتــم إباغــه 

ــل  ــا قب ــن 15 يوم ــل ع ــل ال يق ــة يف اج ــة الحكام ــاء اللجن ألعض

ــروط  ألي شــخص  ــامع. يتــم تبليغــه يف نفــس ال عقــد االجت

ــة . ــة الحكام ــات لجن ــوب لحضــور اجتامع مطل

ــامل  ــدول األع ــوع يف ج ــة إدراج أي موض ــاء  اللجن ــن ألعض ميك

ــادم . ــامع الق ــال االجت ــته خ ملناقش

ــه   ــخة من ــلم نس ــي تس ــامع   والت ــكل اجت ــر ل ــر تقري ــم تحري يت

ــكل عضــو .  ل

ــس  ــدى الرئي ــس ل ــة ولي ــة باألغلبي ــرارات اللجن ــع ق ــذ جمي تتخ

ــح . ــوت مرج ص

باســتثناء  التفويــض مــن اللجنــة إىل ألي عضــو منهــا أو أكــر، ال 

يتــم  مناقشــة أيــة نقطــة حيــث يجــب توفــر األغلبيــة.

ــن  ــع م ــرار خطــي موق ــا مبوجــب ق ــول  رأي م ــة قب يجــوز للجن

ــة. ــامع للجن ــاد اجت ــة دون انعق ــاء اللجن ــع أعض ــل جمي قب

يجــوز لرئيــس رئيــس مجلــس اإلدارة  أو ملديــر الوكالــة الحرضيــة 

أن يطلــب عقــد اجتــامع للجنــة ملناقشــة مســألة تخــص الحكامــة. 

يف هــذه الحالــة ،  يســتدعي رئيــس اللجنــة باقــي األعضــاء .
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4. كتابة لجنة الحكامة

6. العالقات مع الوكالة الحرضية و مجلس اإلدارة

7. تنفيذ امليثاق7. تعديالت عىل امليثاق

5. مهام لجنة الحكامة 

بالوكالــة  املكلــف مبهمــة  الحكامــة  لجنــة  بكتابــة   يتكلــف 

. للجديــدة  الحرضيــة 

تتكلف كتابة  لجنة الحكامة  بامللف الذي ينطوي عى :

• محرض اجتامعات لجنة الحكامة ؛

• ملخص أعامل املطلوبة من قبل اللجنة؛

• ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة  أو مجلس اإلدارة  ؛

الحكامــة  تقاريــر  عــن  الصــادرة  التوصيــات  تنفيــذ  رصــد   •

األخــرى. الخارجيــة  الجهــات  و   ، الداخليــة 

و تبقى كتابة  لجنة الحكامة  مسؤولة عن :

• تنسيق أعامل اللجنة ؛

• تنفيذ قرارات اللجنة ؛

• تدبري امللفات و املراسات.

تتكلــف عــى األقــل مــرة واحــدة يف الســنة  لجنــة حكامــة بتحرير 

تقريــر يوضــح نتائــج كل العمليــات املنجــزة  و التوصيــات التــي 

تراهــا مفيــدة لتحســن  التدبــري اإلداري و إدارة املخاطــر بالوكالــة 

الحرضيــة. يرفــع هــذا التقريــر إىل مديــر الوكالــة الحرضيــة 

ــدة  وأيضــا للمجلــس اإلداري . للجدي

ــام  ــام مبه ــة للقي ــة حكام ــف لجن ــس اإلداري تكلي ــن  للمجل ميك

محــددة بصلــة مــع اختصاصاتهــا. و تبلــغ اللجنــة يف هــذه الحالــة 

املجلــس اإلداري و الوكالــة الحرضيــة بنتائــج   هــده املهــام .

تقــوم اللجنــة  بتوجيــه   ملخــص لجميع اإلجــراءات املتخــذة  خال 

كل اجتــامع إىل أعضــاء املجلــس أو ترفــع توصيــة يف هدا الشــأن .

أي تعديــل مقــرح عــى هــذا امليثــاق مــن قبــل لجنــة الحكامــة 

ــة الحرضيــة للجديــدة. يخضــع ملوافقــة املجلــس اإلداري للوكال

تعتمد مقتضيات هذا امليثاق ابتداء من تاريخ املصادقة عليه.

الخاصــة بالتغيــريات عــى مســتوى املجلــس ؛

ط- تنظيم العاقة بن مجلس اإلدارة الوكالة الحرضية.

ي- مراجعة تنظيم وإدارة و هيكلها التنظيمي ؛

ك- برمجة تدريب األعضاء؛

التدريــب  برامــج  بشــأن  والتوصيــات  املشــورة  تقديــم  ل- 
الجــدد؛ للمديريــن 

م- تقييــم األعضــاء كل عــى حــدا فيــام يخــص املهــارات و 

التخصصــات  الواجــب توفرهــا يف أعضــاء املجلــس ، مبــا يف ذلــك 

االســتقالية ، والتنــوع  الســن والجنــس ، والخــربة و تفــرغ 

األعضــاء و كذلــك االحتياجــات املتوقعــة.

ن- املســاهمة يف فعاليــة دور األعضــاء ، مبــا يف ذلــك رؤســاء 
اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس و ذلــك بشــكل مســتمر ؛

س- إعــداد تقريــر ســنوي عــن مامرســات حكامــة بالوكالــة 
للجديــدة. الحرضيــة 

تتجسد مهام لجنة الحكامة عى النحو التايل :

• الســهر عــى فعاليــة عمــل املجلــس اإلداري و لجنــه املتخصصــة 

و تقديــم التقاريــر للمجلــس.

ــس  ــن املجل ــة ع ــة املنبثق ــان املتخصص ــام كل اللج ــة مه • صياغ

اإلداري.

• اإلرشاف عــى صياغــة القانــون الداخــي للمجلــس اإلداري و 

ــة. ــة الحكام ــاق لجن ميث

• تتبع تكوين املترصفن.

• الســهر عــى جــودة املعلومــات املقدمــة العضــاء املجلــس 

اإلداري.

• أجــرأة كيفيــة اختيــار و تجديــد أعضــاء املجلــس اإلداري و 

ــم. ــة تعاقبه ــع طريق وض

• تحديــد الكفــاءات و املهــارات و خــربات املرشــحن ملنصــب 

عضــو املجلــس اإلداري.

ــة الحكامــة و تقديــم  ــات لتقييــم هيئ • الحــرص عــى وضــع آلي

ــات يف هــدا اإلطــار. ــك التوصي ــه و كذل ــج املتعلقــة ب النتائ

ــع  ــة م ــة الحرضي ــات الوكال ــي ملامرس ــق التدريج ــع التواف • تتب

ــة. ــة للحكام ــات الجدي ــة املامرس ــات مدون توصي

  إلنجاز هذه املهام ، ستقوم لجنة الحكامة :

أ- مراجعــة سياســات ومامرســات   الوكالــة الحرضيــة فيــام يخــص 
ــا  ــس اإلدارة ، مب ــأنها إىل مجل ــات بش ــم التوصي ــا  وتقدي حكامته

ــق  ــام يتعل ــات املجلــس في ــم اداء املجلــس و توصي ــك تقيي يف ذل

بتطويــر نهــج الوكالــة بشــأن مامرســات الحكامــة.

ب- إبــداء الــرأي حــول أجوبــة  الوكالــة فيــام يتعلــق بتوجهاتهــا 
الخاصــة  بالحكامــة والتزامهــا يف مــا يخــص نــر املعلومــات 

املاليــة  للمؤسســة التــي اعتمدتهــا األجهــزة املختصــة يف شــؤون 

الحكامــة ، مبــا يف ذلــك مراجعــة ســنويا التوصيــة املتعلقــة 

ــا  ــم تضمينه ــة » ليت ــان الحكام ــة األعضــاء الخاصــة  » ببي مبوافق

يف التقريــر الســنوي أو يف الدوريــة اإلخباريــة للوكالــة الحرضيــة ؛

ج- تقييــم املشــورة والتوصيــات املقدمــة إىل املجلــس فيــام 
تتعلــق بحجــم أو تكويــن املجلــس مبــا يف ذلــك مواصفــات  

األعضــاء والهيــكل التنظيمــي و مســؤوليات اللجــان املنبثقــة عــن 

املجلــس ؛

د- التحقــق مــن طبيعــة املعلومــات املطلوبــة مــن مجلــس اإلدارة  
مــن طــرف الوكالــة  و تلــك املقدمــة إىل املجلــس مــن قبــل 

ــس؛ ــرارات املجل ــة ق ــك لتحســن فعالي ــة  و دل الوكال

ه- مســاعدة رئيــس املجلــس اإلداري يف إعــداد الربنامــج الســنوي 
املتضمــن للنقــط التــي ســيتم تداولهــا أو ينبغــي تقييمهــا خــال 

الســنة، وكذلــك الوثائــق الرضوريــة ملعالجــة هــذه النقــط   ؛

و- وضع أنظمة التواصل و مراقبتها  ؛

ز- إعــداد مــروع مدونــة قواعــد الســلوك و األخاقيــات و 
املواثيــق و التوصيــات القراحهــا عــى املجلــس.

ح- مراجعــة وتقييــم مــدة االنتــداب و التمثيــل و توصيــات 
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تنبثــق لجنــة التدقيــق عــن املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيــة للجديــدة . إذ تســاعده يف مراقبــة مطابقــة مقدمة

التقاريــر املاليــة مــع املقاضيــات القانونيــة والتنظيميــة ، و تبــدي رأيهــا يف مؤهــات و واســتقالية مدققــن 

الحســابات.

لهــذه الغايــة ، فإنهــا توجــه مبــارشة إىل مديــر الوكالــة الحرضيــة للجديــدة تقريــرا يوضــح نتائــج أي تدخــل 

ويحتــوي عــى التوصيــات التــي تراهــا مفيــدة لتحســن إدارة ومراقبــة املخاطــر املاليــة. 

ويقدم هذا التقرير أيضا إىل املجلس اإلداري للوكالة الحرضية للجديدة.

ويهدف هذا امليثاق إىل:

• تحديد املهام التي أوكلت إىل لجنة التدقيق ، سيام التي لها عاقة  بالقانون رقم 69-00 ؛

• إجرئة شغل و تسيري لجنة التدقيق.

متــت بلورتهــا تنفيــذا لتوصيــات مدونــة قواعــد املامرســات الجيــدة لحكامــة املنشــئات العامــة واملؤسســات 

ــق  ــخ 2012/03/19 املتعل ــم 03 /2012 بتاري ــة رق ــس الحكوم ــيد رئي ــور الس ــدور منش ــد ص ــة بع العمومي

ــة. ــة واملؤسســات العمومي ــة املنشــئات العام بحكام

ــه  ــذ يف دورت ــي اتخ ــدة الت ــة للجدي ــة الحرضي ــس اإلداري للوكال ــرار املجل ــا بق ــئت عم ــة أنش ــده اللجن ه

ــق. ــة التدقي ــاء لجن ــق بإنش ــخ 2014/04/05  و املتعل ــة بتاري الخامس

1. . تكوين لجنة التدقيق

2. التزامات أعضاء لجنة التدقيق 

3. اجتامعات لجنة التدقيق 

تتكون لجنة التدقيق للوكالة الحرضية للجديدة من :

• ممثل وزارة االقتصاد واملالية ، رئيسا.

• رئيس الجامعة الحرضية لزمامرة.

• ممثل الوزارة الوصية للوكالة الحرضية.

يحرض اجتامعات اللجنة بصفة استشارية  :

• مدير الوكالة الحرضية للجديدة ،

• املسؤول عى خلية التدقيق الداخي بالوكالة الحرضية للجديدة.

• املسؤول عن الشؤون اإلدارية و املالية للوكالة الحرضية للجديدة.

• مراقب الدولة للوكالة الحرضية. 

ــة  ــارات فني ــه مه ــر لدي ــة اســتدعاء أي شــخص تتوف يجــوز للجن

وقانونيــة ومحاســباتية املتعلقــة   مبجــال نشــاط الوكالــة الحرضية 

بالجديــدة أو أي خبــري مســتقل إلجــراء املراجعــة والتقييــم التــي 

تراهــا رضوريــة.

تــدوم مــدة واليــة أعضــاء اللجنــة  إىل حــدود تعيينهــم كأعضــاء 

ــدة. ــة للجدي ــة الحرضي املجلــس  اإلداري للوكال

ــة  ــق أي مصلح ــة التدقي ــو يف لجن ــكل عض ــون ل ــب أن تك ال يج

ــة ، أو  ــات للوكال ــي الخدم ــع مقدم ــارشة م ــري مب ــارشة أو غ مب

يشــغلوا منصبــا يف مكاتــب التدقيــق املســتقلة أو تقديــم أي 

ــب. ــذه املكات ــع له ــات أو مناف خدم

يحافــظ أعضــاء اللجنــة   عــى موقــف االســتقالية للقيــام 

نوعــه. كان  آيــا  أي ضغــط  أو  تأثــري  أي  مبهمتهــم دون 

ــة  ــد املهني ــاس القواع ــى أس ــم ع ــة بعمله ــاء اللجن ــوم أعض يق

ــام بواجباتهــم وفقــا  ــة نزاهتهــم و القي التــي تســمح لهــم بحامي

ــا. ــق عليه ــداف املتف لأله

يف هذا الصدد، تحرس اللجنة عى ما يي:

• االعتــامد عــى العنــارص املاديــة اثــر دراســة امللفــات مــع التأكــد 

مــن تضمنهــا لجميــع الوثــاق الازمــة و الكافيــة.     

• أهمية التدخات و مهام التدقيق باعتامد منهج القرب.    

• الجدولة والربمجة  املعقلنة ملهام اللجنة.

• الرصد الفعال ألعامل   التدقيق و املراقبة.

ــق   ــة التدقي ــات لجن ــتمر لعاق ــمي واملس ــع الرس ــاء الطاب • إضف

ــا؛ ــة وغريه ــات املراقب ــة و هيئ ــع املؤسس م

• الحفاظ عى أخاقيات للجنة.

باإلضافــة إىل ذلــك، يعتمــد جميــع أعضــاء اللجنــة وكذلــك 

املدعــوون لحضــور اجتامعاتهــا   مبــدأ الرسيــة املهنيــة. إذ ال 

يجــوز لهــم اإلفصــاح بــأي معلومــات حصلــوا عليهــا أثنــاء  مزاولــة 

ــم. ــتفادة له ــم  االس ــانها تقدي ــن ش ــي م ــم و الت مهمته

ــل  ــى األق ــا و ع ــراه رضوري ــا ت ــدر م ــق بق ــة التدقي ــع لجن تجتم

مرتــن يف الســنة، و دلــك بدعــوة مــن رئيســها أو رئيــس املجلــس 

ــة. اإلداري للوكال

يقــوم  رئيــس اللجنــة بإعــداد جــدول األعــامل و وإباغــه  مقدمــا 

ألعضــاء لجنــة التدقيــق عــى األقــل يف اجــل 15 يومــا.

  يتــم تبليــغ أي شــخص مطلــوب لحضــور اجتامعــات لجنــة 

التدقيــق  يف نفــس الــروط . 

ميكــن ملدقــق الحســابات املســتقل أن يطلــب مــن رئيــس املجلس 

اإلداري للوكالــة الحرضيــة  اســتدعاء لجنــة التدقيــق ، إذا دعــت 

الــرضورة لذلــك.

يحــرض كل اجتــامع  ، باإلضافــة إىل أعضــاء لجنــة التدقيــق ، مديــر 
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الوكالــة الحرضيــة   للجديــدة ، املســؤول عــن الشــؤون اإلداريــة 

واملاليــة ، و املســؤول  عــى التدقيــق الداخــي ، و حســب الحاجــة 

املدققــن املســتقلن   او أي شــخص أخــر ميكــن أن يقــدم قيمــة 

مضافــة ألعــامل اللجنــة.

ــابات و  ــة الحس ــة واملالي ــؤون اإلداري ــن الش ــؤول ع ــدم املس يق

ــة.     ــايل للمؤسس ــع امل الوض

يقــدم مدقق الحســابات املســتقل تقريرا عــى القواعد املحاســباتية 

املتبعــة مــن طــرف املؤسســة  و مــدى تأثريهــا عــى النتائج.

ــة   ــام املختلف ــر امله ــق الداخــي تقاري ــدم املســؤول  عــى التدقي يق

ــرة يف  ــل م ــى األق ــامع األخــري . يوجــه ع ــذ االجت ــت من ــي أجري الت

الســنة، وثيقــة »بيــان الرقابــة الداخليــة ». هذه الوثيقــة تهم عمليات 

التدقيــق التــي أجريــت خــال الســنة و برنامــج الســنة املقبلــة.

إدراج موضــوع  الكاملــة يف  بالحريــة  اللجنــة  يتمتــع أعضــاء 

القــادم.   للمناقشــة ضمــن جــدول األعــامل االجتــامع 

ــلم  ــل يس ــوب و مفص ــر مكت ــوع تقري ــامع  موض ــون كل اجت يك

ــكل عضــو. ل

4. كتابة لجنة التدقيق

6. العالقات مع الوكالة الحرضية و مجلس اإلدارة

8. تنفيذ امليثاق7. تعديل امليثاق

5. مهام لجنة التدقيق

يتكلــف  املســؤول عــن الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بكتابــة لجنــة 

التدقيق.تحافــظ  الكتابــة عــى ملــف شــامل يحتــوي عــى :

• محارض اجتامعات لجنة التدقيق ؛

• ملخص أعامل املراقبة  من قبل لجنة التدقيق ؛

• تقارير لتدقيق الداخي والخارجي ؛

املدققــن  طــرف  مــن  املقدمــة  التوصيــات  تتبــع  تقاريــر   •

؛ والخارجيــن  الداخليــن 

ــق  ــر التدقي ــواردة يف تقاري ــات ال ــذ التوصي ــد تنفي ــر رص • تقاري

ــرى. ــة األخ ــات الخارجي ــي ، و الجه الداخ

تتكلف الكتابة أيضا بالنقط التالية:

• تنسيق أعامل اللجنة ؛

• تنفيذ قرارات اللجنة ؛

• تدبري امللفات اإلدارية و املراسات.

تحــرر لجنــة التدقيــق تقريــرا مــرة واحدة يف الســنة عــى األقل يوضح 

نتائــج كل عمليــات التدقيــق   و يتضمــن أيضــا  التوصيــات التي تراها 

ــري و إدارة املخاطــر. توجــه نســخة مــن هــذا  ــدة لتحســن تدب مفي

التقريــر إىل مديــر الوكالــة الحرضية للجديــدة و إىل املجلــس اإلداري .

ــة التدقيــق مبهــام محــددة و  يجــوز للمجلــس اإلداري تكليــف لجن

خاصــة مبهامهــا.

   تخــرب لجنــة التدقيــق  املجلــس اإلداري و الوكالة الحرضية بالجديدة 

مهامها.      بنتائج 

أي تعديــل مقــرح عــى هــذا امليثــاق مــن قبــل لجنة التدقيــق يخضع 

ملوافقــة املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضية للجديدة.

 تعتمد مقتضيات هذا امليثاق ابتداء من تاريخ املصادقة عليه.

اســتنادا ملهــام املدققــن الداخليــن و املســتقلن، فــان لجنــة 

التدقيــق :

• تقدر إجراءات الرقابة الداخلية ؛

• تقــدر التســيري  والتنظيــم واإلجــراءات و برامــج عمــل وظيفــة 

التدقيــق الداخــي ؛

• تدرس تقارير التدقيق الداخي والخارجي ؛

• تدرس تنفيذ توصيات تقارير التدقيق الداخي والخارجي ؛

• تقــدر املخاطــر املحتملــة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مدقــق 

الحســابات ؛

• تبلــور التوصيــات املناســبة لتعزيــز الرقابــة الداخليــة ، موثوقيــة 

التقاريــر املاليــة و الســيطرة عــى املخاطــر.

للقيام مبهمتها عى الوجه املطلوب، تتكفل لجنة التدقيق :

مدقــق  واختيــار  اختصاصــات  بشــأن  املشــورة  بتقديــم   •

؛ الحســابات 

• بتتبع تدخات املدققن ؛

• بتقديم املشورة بشأن برنامج التدقيق الداخي السنوي؛

الحرضيــة  الوكالــة  قبــل  مــن  التوصيــات  تنفيــذ  مبتابعــة   •

املدققــون. بهــا  أدىل  التــي  بالجديــدة 
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8. الكفاءة و املردودية1. اإلدارة و املصلحة االجتامعية

9. تطبيق امليثاق

2. االمتثال للقوانني

3. أداء الواجبات : املبادئ األساسية

4. االستقاللية و حرية التعبري

5. تضارب املصالح

6. النزاهة وحسن النية

7. االحرتافية و االلتزام

يجــب عــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التــرصف 

لصالــح الوكالــة الحرضيــة للجديــدة. 

كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس يســاهم يف الزمالــة وفعاليــة 

املجلــس واللجــان املختصــة التــي تــم إنشــاؤها ضمنــه.

يقــرح أي توصيــة تبــدو لــه مــن شــانها تحســن تســيري و عمــل 

ــام  ــس. ك ــدوري ألداء املجل ــم ال ــس، خصوصــا خــال التقيي املجل

ــس اإلداري. ــم أداءه داخــل املجل ــل تقيي يقب

ــة  ــام مراقب ــان مه ــس اإلداري، ب ــاء املجل ــي أعض ــع باق ــد، م يتأك

أداء الوكالــة الحرضيــة تتــم  بكفــاءة و بــدون عوائــق. و يتحقــق 

خصوصــا  مــن وضــع اإلجــراءات الازمــة  داخــل املؤسســة ملراقبــة 

مــدى تطبيــق القوانــن  الجــاري بهــا العمــل.

يتأكــد أن جميــع املواقــف التــي يتبناهــا املجلــس اإلداري  تكــون 

ــارض  ــح مبح ــكل صحي ــة بش ــمية   و مدون ــرارات رس ــوع ق موض

الــدورة.

اعتبــارا للمبــادئ األساســية لحســن ســري أشــغال املجلــس اإلداري 

ــهر   ــو أن يس ــى كل عض ــن ع ــدة، يتع ــة للجدي ــة الحرضي الوكال

ــاق. ــات هــذا امليث عــى تطبيــق مقتضي

يجــب عــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الوكالــة الحرضية  

أن يكــون عــى علــم بحقوقــه والتزاماته .

ــة مهامــه باســتقالية و  يقــوم كل عضــو يف مجلــس اإلدارة مبوازل

وفــاء والكفــاءة املهنيــة الازمــة.

ــى   ــروف ع ــت الظ ــا كان ــف م ــس كي ــو باملجل ــظ كل عض يحاف

اســتقاليته يف الــرأي   و يف أخــد القــرار و يف مزاولــة مهامــه . كــام 

ال ينبغــي أن يتأثــر بــأي عنــرص خــارج عــن املصلحــة االجتامعيــة 

التــي يســعى إىل الدفــاع عنهــا.

يخــرب العضــو املجلــس بــكل مــا مــن شــانه أن يؤثــر عــى مصالــح 

الوكالــة الحرضيــة.

ــه و تســاؤالته.  ــن رأي ــري بوضــوح ع ــو التعب ــى كل عض يجــب ع

كــام يســعى إىل إقنــاع املجلــس اإلداري بأهميــة مواقفــه. يف حالــة 

عــدم التوافــق ، فإنــه يضمــن أن يســجل  رأيــه الرصيــح يف محــرض 

املــداوالت.

ال يجــوز لعضــو املجلــس اإلداري ملــك أو االحتفاظ بــأي مصلحة أو 

أن يشــغل أي منصــب يف الــركات ذات الصلــة بالوكالــة الحرضيــة 

للجديــدة ، كــام ال يجــوز لــه  تقديــم خدمــات لهــذه الــركات.

ــم  ــيم ، يت ــأ الجس ــورات أو الخط ــذه املحظ ــاك ه ــة انته يف حال

ــه بقــرار مــن رئيــس املجلــس اإلداري  حرمــان العضــو مــن واليت

ــه. ــلطة وصايت ــن س ــة ، أو م ــة الحكام ــراح لجن ــى اق ــاء ع بن

ال يأخــذ عضــو املجلــس أي مبــادرة ميكــن أن تــرض مبصالــح الوكالــة 

الحرضيــة و يتــرصف بحســن نيــة يف جميــع الظــروف.

يتعهــد عضــو املجلــس شــخصيا بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات 

التــي يتلقاهــا و تفاصيــل املناقشــات التــي يشــارك فيهــا و القرارات 

املتخذة.

ال يجــوز لعضــو املجلــس اســتخدام ملصلحتــه الذاتيــة أو ملصلحة أي 

شــخص أخــر   املعلومــات التــي حصــل   عليها.

يلتــزم  عضــو املجلــس اإلداري بتكريــس الوقــت و االهتــامم الــازم  

ــة  ــة الحرضي ــة مهامــه لحســن ســري املجلــس  اإلداري للوكال ملزاول

للجديــدة.

لذلك يجب أن:

• يكون عى علم باختصاصات و خصائص الوكالة الحرضية  

وتحدياتها وقيمها ،كام ميكن له إجراء مقابات مع 

املسؤولن و األطر العليا بالوكالة الحرضية  .

• يشارك يف اجتامعات املجلس اإلداري بشكل منتظم.

• يســعى إىل الحصــول يف الوقــت املناســب عــى جميــع العنــارص 
األساســية التــي تســمح لــه مبناقشــة النقــاط املتداولــة مــن طــرف 

املجلــس اإلداري.

• يســعى إىل تيويــم املعرفــة التــي مــن شــأنها أن تكــون مفيــدة 
ملامرســة  مهامــه ؛

• ال يتعدى عدد غيابه ثاثة  مرات خال واليته ؛

ــة يف  ــة الحكام ــا لجن ــي اعتمدته ــب الت ــص  التداري ــع حص • يتاب
إطــار برنامــج التدريــب الســنوي الخــاص بأعضــاء املجلــس اإلداري.
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    تعتبــــر الوكـــالة الحرضيـــة للجديدة مبثــابـــة مؤســـسة عموميـــة تتمتع بالشخصية املعنـويـــة واإلستقال مقدمة

املــــايل ، حيــث يشــمل مجـــال تدخلهـــا كل مــن إقليمي الجديدة وســيدي بنــــور، وقــد تم إحداثـهـــا مبقتىض 

ــة  ــة الحرضي ــر 2006 ( املتعلــق بالوكال املرســوم رقــم 166 . 06 . 2 الصــادر يف 26 رمضــان 1427 ) 19 أكتوب

للجديــدة واملغــري مبوجبــه للمرســوم رقــم 361 . 97 . 2 الصــادر يف 27 مــن جــامدى الثانيــة 1418 ) 30 أكتوبــر 

1997 ( املتعلــق بالوكالــة الحرضيــة ألســفي – الجديــدة.

    تخضـــع الوكـــالة الحرضيـــة للجديــدة يف تنظيمهـــا ألحكـــام الظهــري الريــف رقــم 1.93.51 الصــادر يف 22 

ربيــع األول 1414 )10 شــتنرب 1993( مبثابــة قانــون يتعلــق بإحــداث الــوكاالت الحرضيــة وكــذا عــى املرســوم 

التطبيقــي املتعلــق بــه رقــم 2.93.67 الصــادر يف 4 ربيــع الثــاين 1414 )21 شــتنرب 1993( ؛

    يديـر الوكالة الحرضيـة حسب مقتضـيات الظهري املحدث لها مجلس إدارة ويدير شؤونـها مديـر.

    يتألــف أعضـــاء املجلــس اإلداري مــن ممثلــن محدديـــن وفقـــا ملقتضيـــات املـــادة 5 مــن الظهيـــر الريف 

رقــم 1.93.51 املتعلــق بالوكـــاالت الحرضيـــة  وكــذا مقتضيـــات املـــادة 3 مــن املرســـوم التطبيقــي له.

  يعتــرب النظـــــام الداخــي للمجلــس اإلداري املعتــرب مبثـــابة  تطبيــق ملقتضـــيات ومضاميـــن امليثــاق املغــريب 

للمامرســات الجيــدة لحكامــة املنشــآت واملؤسســات العامــة وتحديــد القـــواعد والطــرق الكفيـــلة بتدبري هذه 

املؤسســـة تكميـــا للمقتضـيـــات القـانونيـــة والتنظيـــمية الجـــاري بهـــا العمـــل. كمـــا ال ميكن لهذا النظــــام 

الداخي أن يخـــالف القـــوانن الجـــاري بهـــا العمل.

النظـــام الداخلي للمجلس اإلداري للوكــالة 
الحضريــة للجديــدة

املــادة األوىل : مهــام املجلس اإلداري   

  يعتــرب املجلــس اإلداري مبثـابـــة الهيئــة التداوليـــة إلدارة الوكـــالة 

الحرضيـــة للجديــدة، ويضطلع للقيـــام بذلك مبجموع السلطـــات 

والصاحيــات الازمـــة مــع األخــذ بعــن اإلعتبـــار املهــام املســندة 

للســلطة الحكوميـــة الوصيـــة عــى القطــاع  و املكلفـــة باملـــالية 

ومختلــف السلطـــات الحكوميـــة األخــرى. يقدم املجلس املشــورة 

و التوجيهــات للمديــر كــام يديــر شــؤون الوكـــالة و يراقــب 

نشــاطاتها ويســـاهم يف إتخـــاذ القرارات املتعلقـــة بهـــا.

ــة  ــط القانوني ــا للضواب ــطته وفق ــس اإلداري أنش ــارس املجل    مي

ــود هــذا  ــا واملحــددة يف بن ــذا املنصــوص عليه ــا وك ــول بهـ املعم

ــام.  النظ

  ولهــذه الغـــاية،  فهــو يتــداول يف مجمــوع املســائل العامــة التــي 

ــراتيجية  ــات اإلس ــة بالتوجهـ ــا املرتبط ــالة سيمـ ــم إدارة الوكـ ته

واإلقتصاديــة واملاليــة للوكـــالة.

ودون اإلخــال باألحــكام والنصــوص التريعيــة املعمــول بهــا 

ــالية: ــام التـ ــس بوجــه خــاص امله ــوىل املجل يت

• الســهر عــى تقيــد الوكـــالة الحرضيــة للجديــدة باملهام املســندة 
لهــا وفقــا للسياســة الحكوميــة الصــادرة يف هــذا اإلطــار؛

• التقريــر بشــأن إســراتيجية الوكالــة وطــرق التمويــل وتحديــد 
السياســة التواصليــة لهــا؛

• ضامن اإلنتظام واملطابقة للضوابط يف تسيري املؤسسة؛

ــال  ــف امل ــامح بتوظي ــة والس ــكات الوكال ــى ممتل ــاظ ع • الحف

ــال؛ ــكل فع ــام بش ــال الع امل

• تقييــم أداء الوكالــة الحرضيــة للجديــدة واملســاهمة يف تحســن 
أداءهـا؛

• مامرسة مهام املراقبة وإتخـاذ ما يراه منـاسبا لذلك؛

ــد يف أداء  ــأنه أن يفي ــن ش ــبا وم ــراه مناس ــن ي ــتدعاء كل م • إس
ــه؛ ــام املنوطــة ب امله

• العمل عى إحداث لجن متخصصة؛

• املصادقــة عــى مختلــف املواثيــق األساســية والتــي مــن شــأنها 
تحســن   الحكـــامة وفقــا مليثــاق املامرســات الجيــدة للحكامــة. 

ويف هذا اإلطار يقوم املجلس اإلداري باألعامل التالية:

• ممــارسـة مهـامه بكل موضوعيـة وإستقاليـة؛

• ضمـــان الولــوج إىل املعلومـــة وتوفــري التكوين ألعضـــاء املجلس 
اإلداري مع تقييـــم مسـاهمـاتهم الفرديـة والجمـاعيـة؛

• دراســـة وتحليل القرارات األســـاسية وفقا للقوانن الجـــاري بهـــا 
العمل سيمـــا املتعلقـــة بالربنـــامج البعيد املــدى وامليزانية وبرامج 

ــايس للمســتخدمن   ــام األسـ ــكل التنظيمــي والنظـ ــل والهي التموي

والنظـــام املتعلق بالصفقـــات ودليل املســـاطر واإلقراضـات؛

• التأكيــد عــى الطـــابع الجمـــاعي للقــرارات املتخــذة ومجمــوع 
املسؤوليـــات املرتبطة بهـــا.
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املــادة الثــانية: تركيــبة املجلس اإلداري   

املــادة الثــالثة : إختصــاصـات أعضـاء املجلس اإلداري 

يتألــف املجلــس اإلداري للوكالــة الحرضيـــة للجديــدة مــن ممثــي 

القطــاعات التــاليـة : 

< وزيــر التعميــر وإعداد الراب الوطني ) رئيسـا(؛

< وايل الجهــة ؛

< عــامل إقليـم الجديدة؛

< عـامل إقليـم سيدي بنــور؛

< رؤســـاء الجامعــات الحرضيــة ) الجديــدة- أزمـــور – البــر 

بنــور-الزمــــامرة(؛ ســيدي  الجديــد- 

< ممثــي املجــــالس القرويــة بنسبـــة ممثــل عــن كل عــر 

ــة؛ ــاعات قرويـ جمــ

< رئيس غرفـة التجـارة والصنــاعة والخدمـات؛

< رئيس الغرفــة الفاحيـة؛

< رئيس غرفـة الصنـاعة التقليـديـة؛

< رئيس غرفة الصيد الفاحي؛

< وزيـر الداخليـة أو من ميثــله؛

< وزيــر املـاليـة أو من ميثــله؛

< وزيـر الربيـة الوطنيــة أو من ميثـله؛

< وزيـــر التجـــارة الخـارجيـــة، اإلستثمـار الخـــارجي والسيـاحة أو 

ــله؛ من ميثـ

< وزيــر الشؤون الثقــافيـة أو من ميثـله؛

< وزيـر الفاحـة واإلصاح الزراعي أو من ميثـله؛

<  وزيــر األوقــاف والشؤون اإلساميـة أو من ميثـله؛

املهنــي  العمـــومية والتكويـــن  باألشــغال  املكلــف  الوزيــر   >

ــله؛ ــن ميثـ ــر أو م ــن األطـ وتكوي

< وزيـــر الصحـة أو من ميثلـه؛

< وزيـر الطـاقـة واملعــادن أو من ميثــله؛

< وزيــر الشبــاب والريــاضـة أو من ميثله؛

<  وزيـر التجـارة والصنـاعة والخوصصة أو من ميثله؛

< وزيــــر التشغيـــل والصنـاعـة التقليديـــة والشؤون اإلجتمـاعيـة 

أو من ميثـــله؛

ــف  ــس الحكومـــة املكل ــر رئي ــدى الوزيـ ــدب ل < الوزيـــر املنت

بالشــؤون اإلقتصـاديـــة واإلجتمـاعيـــة أو مــن ميثلــه؛

< املديـــر العــــام للتعميـر والهندسـة املعمــاريـــة وإعداد الراب 

الوطنــي؛

• أعضــاء بصفــة استشارية :  
< مراقب الدولــة ؛ 

< مديـر الوكـالة الحرضيـة للجديدة؛

  كمـــا تقــرح لجنــة الحكامــة عــى رئيــس املجلــس الئحــة 

األعضــاء قبــل إنعـــقاد دورة املجلــس ب 15 يــوم الئحــة األعضــاء 

املدعويــن بصفــة إستشـــارية ) برملانيــون – منتخبــون- املجتمــع 

ــن....(. ــي املوظفيـ املــدين – ممث

• متثيلية الجمـاعـات القروية:
ــس  ــرف رئي ــن ط ــة م ــات القروي ــة الجامع ــد متثلي ــم تحدي    يت

ــة. ــة الحكام ــن لجن ــراح م ــس اإلداري بإق املجل

ــد عــى :  ــها يف هــذا التحدي ــي يســتند عليـ ــايري الت ــل املعـ وتتمث

املســـاهمة واإلتفاقيات التي تم توقيعهـــا مع الوكـــالة الحرضيـــة 

باإلضـافـــة اىل عدد الجمــــاعات حســب اإلقليـــم.

• مسطرة تعيني أعضــاء املجلس اإلداري:

يعــن أعضــاء املجلــس بصفــة شــخصية. و يســتند يف تعيــن 

أعضـــاء املجلــس اإلداري عــى معــــيار الكفـــاءة والتجربـــة وكــذا 

ضبــط إختصــــاص تدخــل الوكـــالة الحرضيــة وذلــك ملــدة 3 

ــد. ــابلة للتجدي ــنوات قــ س

واليتهــم  يف  املتخبــن  لألعضـــاء  بالنسبـــة  املــدة  وتتحــدد    

اإلنتخــــابية.

  أمــــا ممثي القطــــاعات الحكومية  فتتحدد املدة يف 4 ســنوات 

ــامل  ــس بكـ ــاظ املجل ــع احتف ــدة، م ــرة واح ــد م ــابلة للتجدي قـ

الصاحيــــات يف تغيــري األعضـــاء يف حــال اإلخــال بعــد مامرســة 

ــرف  ــن ط ــارش م ــكل مب ــم بش ــم وتعويضه ــة له ــام املوكول املهـ

ــة. ــوزارة املعني ال

يتوىل أعضـاء املجلس اإلداري:

• القيــام  بالــدور الكـــامل بوصفــه الهيئــة التداوليـــة  مــع الحرص 
ــة   ــالة الحرضي ــل وأداء الوكـ ــافة لعم ــة مضـ ــق قيم ــى تحقي ع

ــدة؛ للجدي

ــة  ــالة الحرضيـ ــالح الوكـ ــرار يف صــ ــاذ الق ــى إتخــ ــدرة ع • الق
للجديــدة؛

• الحرص عى إستقاليـة القرارات والعمليـات ؛

• التبليــغ عن الحـاالت املتعارضـة واملنـافية لتدخل الوكـالة؛

• ممـارسـة مهـام املراقبـة بشكل كـامل؛

• اإللتزام بتبليــغ القرارات املتخذة وتحمل مسؤولية نتائجهـا؛  

ــاج   ــب املناســب مــن اجــل تيســري اندم • الحصــول عــى التدري
ــس  ــة للمجل ــة التداوليـ ــامل الهيئ ــاركتهم  ىف اع ــاء ومش األعضـ

اإلداري.

ــتغل يف  ــخص يش ــس اإلداري أي ش ــو املجل ــة عض ــل صف ال يحم

مؤسسة لها عاقة نفعية باملهـــام  املوكولـــة بالوكـــالة الحرضيـــة .

إن خدمـات أعضاء املجلس اإلداري مجـانيـة.

كل عضــو مــن املجلــس تبتــت مســؤوليته يف إرتكـــاب مخالفــة أو 

خطــأ جسيـــم، تســقط عضويتــه وفقــا ملقتضيــات هــذا النظــام.

يجــب أن يكــــون أعضـــاء املجلــس اإلداري عــى إطــاع بصــورة 

دامئـــة ومبختلف الوســـائل عى الوضعيـة املـاليـــة وكذا إلتزامـات 

الوكـــالة الحرضيـــة فضــا عــن أية تطورات عمليـــة هـامـــة. 

 كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس اإلداري مدعــو إىل الحفـــاظ عــى 

رسيـــة املعلومـــات املتعلقـــة بالهيئــة التداوليـــة واملرتبطــة مبهــام 

الوكـالة الحرضيـة .

 جميــع الوثـــائق الرسيــة تقــدم إىل رئيــس املجلــس اإلداري عــن 

طريــق لجنـــة التدقيــق.

تحــدد حقــوق وإلتزامــات أعضـــاء املجلــس اإلداري مبيثـــاق 

يصـــادق عليــه مــن طــرف املجلــس اإلداري.

أي تعديــل يف مضامــن هــذا امليثـــاق يجــب أن يصـــادق عليه من 

طــرف املجلــس اإلداري.

• كتــابة املجلس اإلداري  :

ــاء  ــارج أعضـ ــن خـ ــابة م ــس اإلداري الكتــ ــس املجل ــن رئي   يع

ــالة  ــتخدمي الوكـ ــد مس ــابة ألح ــاط الكتـ ــس اإلداري، وتنـ املجل

ــه. ــة ل ــام املوكول ــة املهـ ــدة وطبيع ــد امل ــع تحدي ــة م الحرضي

تتــوىل الكتـــابة باإلضـــافة إىل املهـــام التــي ســيتم تحديدهـــا مــن 

طــرف رئيــس املجلــس اإلداري القيــام باملهـــام التـــالية : 

< الحــرص عــى توزيــع اإلستدعـــاءات املوقعــة مــن طــرف رئيــس 

املجلــس  داخــل اآلجـــال وكــذا مجمــوع الوثـــائق التــي تتضمــن 

ــال؛ جدول األعمـ

< مراجعة وتدقيق والية ممثي الدولة أعضـاء املجلس؛

< الحــرص عــى توقيــع لوائــح الحضــور مــن طــرف أعضـــاء 

اإلجتامعــات؛ كل  خــال  املجلــس 

< تحريــر املحــارض املتعلقــة مبــداوالت املجلــس وكــذا القــرارات 

املتخــذة  والتــي تحمــل توقيــع رئيــس املجلــس؛

< توزيـع نسخ من املحـارض عى مجموع األعضـاء.

 يتــوىل رئيــس املجلــس اإلداري تنظيـــم وتوجيــه أشغـــال املجلــس 

مــع الحــرص عــى جــودة عملــه وفقــا ملبـــادئ الحكـــامة الجيــدة.

ميارس مديـــر الوكـــالة الحرضيـــة تحــت إرشاف ومراقبـــة املجلس 

ــات   ــف الصاحيـ ــة مختل ــة ممـارسـ ــة اإلداريـ اإلداري أو اللجنــ

والســلط املوكولـــة لــه وفقـــا القوانــن الجـــاري بهـــا العمـــل.

يســهر مديــر الوكـــالة عــى رفــع تقاريــر إىل املجلــس اإلداري يقدم 

خالهـــا مجموع النتـــائج املتوصل إليهـــا وكذا التوجهــــات املزمع 

القيــام بهـــا، مــع الحــرص عــى إخبـــار رئيــس املجلــس مبختلــف 

العمليـات الهـامـة.   
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املــادة الرابعة : متثيليــة الدولـة 

املــادة الخــامسة :  تدريب وتكويــن  املترصفن:

املــادة الســابعة : حـالة تغيب أحد األعضـاء

املـادة الثــامنة: اللجن املتخصصـة املنبثقة عن املجلس اإلداري

املـادة السـادسة : كيفيـة إشتغــال املجلس اإلداري

)21 شتنرب 1993( املتعلق بالوكـــاالت الحرضيـــة ، تتحدد مقـــاعد 

ــالة  ــس اإلداري للوكـ ــن املجل ــد ضم ــة يف 19 مقع ــي الدول ممث

ــدة. ــة للجدي الحرضي

ــة  ــارات املهني ــري امله ــاس معاي ــى أس ــن ع ــذا التعي ــتند ه ويس

ســيام يف املجــاالت التقنيــة واالقتصاديــة واملاليــة والخــربة  يف 

ــة. ــالة الحرضي ــطة الوكـ أنش

وعنــد اإلقتضـــاء وبعــد تعين ممثليــــن عنهـــا أو تغيريهــم، يتعن 

ــدة  ــس اإلداري مب ــس املجل ــاة رئي ــة موافـ ــوزارات املعنيـ ــى ال ع

واليـــة العضــو املعنــي وموجــز عــن ســريته الذاتيــة.

وتحتفــظ كتــــابة املجلــس بنسخـــة من هذه املعلومـــات يف ملف 

خـــاص يوضع لذلك مع إرســـال نسخة منه إىل لجنـــة الحكـــامة.

يجــب عــى ممثــي القطـــاعات الحكوميـــة الحــرص عــى إبــداء 

املشـاركـــة الفعـــالة والتميـــز واإلستقاليـــة والشفـافيـــة وتفـادي 

التضـــارب يف املصـــالح والدفـــاع عن مصـــالح الوكـــالة الحرضيـــة 

ــوع  ــن مجم ــة ب ــة مشركـ ــود مسؤوليـ ــر لوج ــدة ، بالنظ للجدي

أعضـــاء املجلس اإلداري خال املداوالت وأثنـــاء إتخـــاذ القرارات.

ــالة  ــر الوكـ ــت إرشاف مديـ ــس تح ــة املجل ــك كتـابـ ــوىل ذل وتت

الحرضيـــة للجديــدة.

ــاءه أو  ــف أعضـ ــور نص ــا بحض ــس صحيحـ ــداول املجل ــر ت يعتبـ

مــن ميثلهـــم، ويف حــال عــدم توفــر النصـــاب القـــانوين يتــم عقــد 

إجتمـــاع ثــان داخــل أجــل 15 اليــوم املواليـــة وتكــون املــداوالت 

صحيحــة كيفمـــا كـــان عــدد األعضـــاء الحـارضيـــن. 

تتخــذ القــرارات بأغلبيـــة األعضـــاء ويف حـــال تعـــادل األصــوات 

ــس. ــه الرئي ــون في ــذي يك ــانب ال يرجــح الجـ

يقــرر املجلــس اإلداري يف جميــع املســـائل املتعلقة بعمل الوكـــالة 

ــك كل  ــذ لذل ــامة، ويتخ ــار والحكـ ــامج اإلستثمـ ــة وبرنـ الحرضيـ

ــق هــذا الغــرض. ــري الازمــة لتحقي التداب

ــاطر  ــات واملس ــس الشكليـ ــس بنف ــاعات املجل ــد كل إجتمـ تعقـ

ــاه. ــررة أع املق

ويف حـــال تعــذر تــرأس اإلجتمـــاع مــن طــرف الرئيــس يعــن مــن 

ينــوب عنــه ليــرأس أشغـــال املجلــس.

لعــب األدوار املهمـــة التــي مــن شأنهـــا أن تحقــق قيمــة مضـــافة 

لعمــل وأداء الوكـــالة الحرضيــة  للجديــدة، وتحقيـقـــا لذلــك 

ميكنهــم اإلستفـــادة مــن دورات تكوينيـــة منـاسبـــة تسهـــل 

اإلندمـــاج واملشـاركـــة يف املهـام املنوطـــة باملجلس وكذا إكتشـاف 

املميزات العـامـــة للوكـــالة الحرضيـــة للجديـــدة ســواء من حيث 

املهـــام، الرهـانـــات والتحديـــات التــي ميكــن مواجهتهـــا. و يحدد 

ــن. ــل هــذا التكوي ــة متوي ــس كيفي املجل

ومــوازاة مــع هــذا التكويـــن تعمــل لجنـــة الحكـامـــة عــى إعداد 

دليــل املوظفيـــن يــوزع عــى مجمــوع األعضـــاء بعــد املصـادقـــة 

عليــه مــن طــرف املجلــس اإلداري.

اإلجتمـاع أن يصوت كتـابة مبساعدة أحد األعضاء.

  كــام ميكــن للمجلــس أو اللجــن املعتمــدة عــى تلقــي القــرارات 

إمـــا كتابــة أو عــن طريــق الفاكــس أو الربيــد اإللكــروين أو 

ــك. ــى ذل ــو ع ــراض أي عض ــدم إع ــة ع ــي حال الهاتفف

وكل ذلــك مــع رضورة تضمــن هــذه القــرارات الكتابيــة يف ملحــق 

محــرض اإلجتــامع القــادم.

ــادة  ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــة اإلداري ــة اللجن ــة إىل آلي باإلضاف

7  الظهــري الريــف رقــم 1.93.51 الصــادر يف 22 ربيــع األول 

بإحــداث  يتعلــق  قانــون  مبثابــة   )1993 شــتنرب   10(  1414

ــض  ــوض بع ــس اإلداري أن يف ــن للمجل ــة، ميك ــوكاالت الحرضي ال

مــن صاحياتــه وإختصاصاتــه التــي تحــدد تركيبتــه وكيفيــة 

ــة  ــة الحكامــة ولجن ــة اإلفتحــاص والتدقيــق ولجن العمــل إىل لجن

ــرأي. ــداء ال ــة وإب ــد الدراسـ ــتثامر قص ــراتيجيات واالس اإلس

• تتــوىل لجنـــة اإلفتحـــاص والتدقيق تحليــل املخـــاطر اإلقتصادية 

واملـــالية القـــاهرة للوكـــالة الحرضيـــة للجديــدة، حيــث ميكنهـــا 

ــر  ــا تقدي ــة ميكنه ــار املراجعـ ــا ويف إطـ ــوط بهـ ــدور املن ــا لل وفقـ

إنتظــام العمليــات وجودتهــا والتطبيــق الســليم لنظــام املعلومــات 

ــة؛ ــة اداء املؤسس فعالي

ــد املجلــس اإلداري واللجــن  ــة الحكامــة ضــامن تقي ــوىل لجن • تت

ــدة  ــات الجي ــاق املامرس ــن ميث ــار مبضام ــذا اإلط ــة يف ه املحدثـ

والحكـامة؛

• تتــوىل لجنــة اإلســراتيجيات واإلستثمـــار تقديــم رأيهــا إىل 

التوجهــات اإلســراتيجية للوكـــالة الحرضيــة  املجلــس بشــأن 

وتحقيــق اإللتقائيــة مــع التوجهــات الحكوميــة يف مجــال التعمــري 

ــف  ــذا مختل ــي وك ــراب الوطن ــداد ال ــة وإع ــة املعامري والهندس

السياســات التنمويــة وبرامــج اإلستثمـــار يف مجــال تدخــل الوكالة؛

• تعمــل هــذه اللجــن عــى رفــع تقاريــر عــن أنشطتهـــا وآراءهـــا 

وتوصياتهــا إىل املجلــس اإلداري، وميكــن لرئيــس املجلــس اإلداري 

أن يضيــف إقراحــات هــذه اللجــن ضمــن جــدول أعمـــال إجتامع 

املجلــس، وذلــك ب 8 أيــام قبــل إرســـال  اإلســتدعاءات إىل 

األعضــاء.

تتــم املصادقــة عــى تركيبــة  اللجــن وإختصاصاتهــا وكيفيــة 

إشــتغالها وفقــا للمواثيــق املنظمــة لهــا مــن طــرف املجلــس 

اإلداري.

ــن يف الســنة  ــن رئيســه مرت ــوة م ــس اإلداري بدع ــع املجل يجتمـ

ــك. ــا دعــت الــرضورة ذل عــى األقــل، أو كلمـ

كمـــا ميكــن أن يجتمــع املجلــس بطلــب مــن أغلبيـــة األعضـــاء) 

.)50+%

   دورات املجلس ليست عموميـة.

تخصــص إجتامعــات املجلــس اإلداري لحــرص الحسـابـــات املاليـــة 

ــي  ــراتيجي التوقع ــامج اإلس ــزانية والربنـ ــى امليـ ــة ع واملصـادقـ

للوكـــالة، ويكــون هــذا اإلجتمـــاع يف مقــر الوكـــالة الحرضيـــة أو 

أي مكـــان آخـــر يحــدده رئيــس املجلــس يف اإلستدعـــاء املوضــوع 

ــك.    لذل

برنـامج إنعقـاد دوريت املجلس يتم وكمـا يي:

• قبل 31 مـاي لحرص حسـابـات السنـة املـالية املنرصمـة؛

• قبــل 31 دجنبـــر لدراســة وحــرص امليزانيــة والربنامــج التوقعــي 

لعمليـات السنـــة املـاليـة التـاليـة.

يجــب أن يكــون اإلســتدعاء مصحوبـــا بجــدول األعــامل مــع 

تضمينــه مجمــوع املواضيــع والوثائــق الازمــة واملوضوعــة رهــن 

إشـــارة رئيــس املجلــس مــن طرف مديــر الوكـــالة الحرضيـــة وكذا 

اللجــن الخـــاصة. 

كمـــا يجــب أن يســلم هــذا اإلستدعـــاء إىل كل األعضـــاء داخــل 

ــس. ــاد املجل ــل مــن إنعقـ ــا عــى األق أجــل 15 يوم

ــا  ــامه وفقـ ــه ومهـ ــة إختصاصات ــن ممـارسـ ــس م ولتمكــن املجل

ــاته مبختلــف  ــا، تعمــل اإلدارة عــى موافـ للضوابــط املعمــول بهـ

التقـــارير واملشـــاريع والوثـــائق الازمـــة داخــل اآلجـــال ووفقـــا 

ملضـــامن جــدول األعمـــال.
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املـادة التــاسعـة: طرق وكيفيــات تقييــم املجلس اإلداري

املادة العـارشة : املصادقة عى القانون الداخي للمجلس 

اإلداري للوكالة الحرضية للجديــدة

يقــوم املجلــس بإجــراء تقييــم ســنوي ألداءه وكــذا ملختلــف 

أعضــاءه، ويتخــذ لذلــك مختلــف التدابــري واملهــارات الازمــة 

والراميــة إىل تحســن حكامــة الوكالــة الحرضيــة للجديــدة.

ويتــم هــذا التقييــم مــن طــرف لجنـــة الحكـــامة التــي تنظــر يف 

أدوار املجلــس والعاقـــة بــن أنشــطة املجلس ومهـــامه واآلليـــات 

ــط  ــا للضواب ــن أداءه وفقـ ــع م ــري والرف ــا التأث ــن شأنهـ ــي م الت

املعتمــدة واملحــددة مــن طــرف اللجــن املختصـــة واملنبثقـــة مــن 

امليثـــاق املغــريب لحـكـــامة املؤسســـات واملنشــآت العموميـــة.

ــم تكميــي معمــق كل 3 ســنوات عــى  ــام بتقيي ــم القيـ ــا يت كمـ

األقــل مــن طــرف مستشـاريـــن خــواص يتــم إعتمـــادهم لذلــك.

ــس  ــاء املجل ــوع أعض ــى مجم ــم ع ــج التقيي ــع نتائ ــب توزي يج

اإلداري وعرضهــا عــى أنظــار املجلــس اإلداري قصــد تحليلهــا 

ودراســتها يف اإلجتمـــاعات املتعلقــة بــه وتضمــن التوصيــات 

املتعلقــة بهــا يف تقريــر التتبــع املنجــز مــن طــرف لجنة الحكـــامة.

ــرف  ــن ط ــز م ــنوي املنج ــر الس ــن التقري ــب أن يتضم ــام يج   ك

ــة. ــاب خــاص عــن الحكام ــة ب ــالة الحرضي الوكـ

ــام الداخــي للمجلــس اإلداري مــن  ــة عــى النظـ متــت املصـادقـ

طــرف املجلــس اإلداري للوكـــالة الحرضيـــة للجديــدة خــال 

دورتـــه الخـامســـة املنعقدة مبقر عمـــالة إقليـم الجديدة بتــاريخ 

2014/04/25 ، وكل صيغـــة جديــدة ال ميكــن أن تدخــل حيــز 

التنفيــذ إال بعــد املوافقـــة عليهـــا مــن طــرف املجلــس املذكــور.  




