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كمي عبد احل، والس�ید الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب: الرئاسة

  .جملس املس�شار�ن�ن شامش رئ�س 
وا�ق�قة  السادسة، ٕابتداء من السا�ة دق�قة ةسا�ة ومخس عرش  :التوق�ت

  .مساء اخلامسة عرش
تقدمي الس�ید ادر�س جطو الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل  :امل�دول أ�ع
 ٔ�عامل ا�لس �رمس س�يت حول ٔ�مام جمليس الربملان عرضل ،�لحسا�ت

2016-2017.  

--------------------------- -------------------------  

  :الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب، رئ�س اجللسة
�ٓ� وحصبه و والصالة والسالم �ىل رسول هللا �سم هللا الرمحن الرحمي، 

  ا�ٔ�رمني؛
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

  الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت،
الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين الناطق الرمسي 

  �لحكومة،
  الس�یدات والسادة الربملانیون،

 من ا�س�تور والنظامني ا�ا�لیني �ليس 148طبقا ملق�ضیات الفصل 
الربملان یعقد جملس النواب وجملس املس�شار�ن �لسة معوم�ة مشرتكة 
ختصص لتقدمي عرض من طرف الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت 

  .2017و 2016حول ٔ�عامل ا�لس �رمس س�يت 
اللكمة �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، فلیتفضل 

  .مشكورا

  :الس�ید ادر�س جطو الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
  �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني ؤ�� وحصبه؛

  الس�ید رئ�س جملس النواب احملرتم،
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�ید الوز�ر،
   الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون؛

�سعدين ٔ�ن ٔ�حرض ٔ�مام جملسمك املوقر لتقدمي عرض عن ٔ�عامل ا�لس 
 148أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة �لحسا�ت معال مبق�ضیات الفصل 

  .من ا�س�تور
وی�ٔيت هذا العرض ا�ي ٔ��رشف بتقدميه تفعیال ملبدٔ� التاكمل بني 

ملؤسسة املؤسسات ا�س�توریة ا�ي �رسه دس�تور اململكة، حبیث تقدم ا

العلیا �لرقابة نظرة حول تدبري املالیة العموم�ة من طرف اجلهاز التنف�ذي، مبا 
ی��ح �لمؤسسة ال�رشیعیة الق�ام بدورها ا�س�توري املمتثل يف املساء� 

شك ف�ه ٔ�ن هذا  ال ومما. والتق�مي وممارسة الرقابة ٕازاء العمل احلكويم
ميقراطیة ببالد� من �الل التاكمل من ش�ٔنه ٔ�ن �سهم يف ٕاغناء مسار ا�

التحري واملناقشة حول تزنیل الس�یاسات العموم�ة وتق�ميها ورصد 
   .�خ�الالت اليت قد �شوهبا

ويف هذا إالطار ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف یولیوز املايض 
، وقد �رشفت �رفعه ٕاىل �ال� 2017و  2016تقر�ره الس�نوي عن س�يت

رئ�س احلكومة، رئ�س : بتوجهيه ٕاىل السادة امل� نرصه هللا، كام مقت
   .جملس النواب، ورئ�س جملس املس�شار�ن

ودون رسد خمتلف أ��شطة، فٕان التقر�ر الس�نوي ا�ي قام ا�لس 
ب�رشه قد مت وضعه �ىل موقعه إاللكرتوين، �لام ٔ�ن الصیغة الورق�ة �لتقر�ر 

  .حتت الطلب واليت مت توزیعها �ىل الربملان م�وفرة ب�ٔ�داد ٕاضاف�ة
  ،حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون

ٕاطار املهمة ا�س�توریة اليت ٔ�ولكها املرشع �لم�لس أ��ىل يف 
من ا�س�تور واملتعلقة مبسا�دة الربملان،  �148لحسا�ت مبق�ىض املادة 

ا�لس من القانون التنظميي لقانون املالیة، ٔ�جنز  66وتنف�ذا ملق�ضیات املادة 
یولیوز املايض التقر�ر حول تنف�ذ قانون  25ؤ�ودع �ى الربملان بتارخي 

والترصحي العام مبطابقة احلسا�ت الفردیة �لم�اس�بني  2016املالیة لس�نة 
  .العموم�ني �لحساب العام �لمملكة املتعلق بنفس الس�نة

و�س�ل ا�لس هبذا الش�ٔن التحسن امللموس يف �ٓ�ال موافاته مبرشوع 
انون التصف�ة من طرف وزارة �ق�صاد واملالیة يف تطابق �م مع ا�ٓ�ال ق

اليت یفرضها القانون التنظميي �لاملیة، ون�ٔمل ٔ�ن ی��ح هذا التقر�ر وكذا 
الو�ئق املرفقة به نقاشا معیقا وممثرا مع احلكومة حول إالشاكلیات اليت 

اوزها دا�ل �ٓ�ال تعرفها املالیة العموم�ة واس�ت�الص احللول املمك�ة لت�
 .معقو�

  رضات الس�یدات والسادة،ح
من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل ٔ�ن ا�لس أ��ىل  147ٕاعامال �لفصل 

�لحسا�ت یتوىل ممارسة املراق�ة العلیا �ىل تنف�ذ قوانني املالیة، امسحوا يل 
ٔ�ن ٔ�توقف عند بعض اجلوانب أ�ساس�یة لتطور املالیة العموم�ة لس�نة 

2017.   
عطیات الصادرة عن وزارة �ق�صاد واملالیة، ٔ�سفر تنف�ذ حفسب امل 

ملیار درمه، ٔ�ي ما یعادل  37،8عن جعز قدره  2017مزيانیة ا�و� لس�نة 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، مواصال حتس�نه التدرجيي بعد املس�توى % 3،5

وتت�ىل ٔ�مه ، %7،2ٔ�ي  2012الق�ايس املقلق ا�ي اكن �لیه يف س�نة 
  :زینة يف العنارص التالیةمصادر جعز اخل

بلغت املداخ�ل العادیة دون ا��ساب التحویالت  :ف� خيص املداخ�ل
ملیار درمه، وقد جسلت  229،89اجلبائیة لفائدة امجلا�ات الرتابیة ما یناهز 
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ملیار درمه ٕا�ر ارتفاع املداخ�ل اجلبائیة ٔ�ساسا،  11،4حتس�نا مبا یناهز 
یبة �ىل القمية املضافة، الرضیبة ا�ا�لیة �اصة الرضیبة �ىل الرشاكت، الرض 

  .�ىل �س�هتالك
و�ىل صعید �ٓخر، ارتفعت موارد املسا�دات اخلارج�ة، املمنو�ة ٔ�ساسا 

ملیار درمه، ٔ�ما ف� خيص  9،5من دول جملس التعاون اخللیجي لتصل ٕاىل 
موارد �ح�اكر املت�ٔتیة من املؤسسات العموم�ة ومساهامت ا�و� فمل 

  ملیار درمه 8ز تت�او 
ملیار درمه، دون  205وف� یتعلق �لنفقات العادیة، واليت بلغت 

 جسلت ارتفاع جحمهاا��ساب إالمدادات لفائدة امجلا�ات الرتابیة، فقد 
ملیار درمه ن���ة ز�دة  2،6مبا یناهز  2016إالجاميل �ملقارنة مع س�نة 

  .نفقات املعدات واخلدمات و�اكلیف املقاصة
 104د نفقات املوظفني، فٕاهنا تبدو ش�به مس�تقرة يف �دو وخبصوص 

ال ت�ٔ�ذ بعني �عتبار النفقات ا�صصة م�ال لتغطیة  ملیار درمه، لكهنا
ٔ�جور املدرسني ا��ن مت توظیفهم مبوجب عقود مع ا�ٔاكدميیات اجلهویة 

�شمل مساهامت  الكام ٔ�هنا  ملیار درمه، �3،6لرتبیة والتكو�ن واليت �هزت 
و� مكشغل يف ٔ�نظمة التقا�د والتغطیة الصحیة وبعض املعاشات اليت یمت ا�

ٕادرا�ا يف فصل التحمالت املشرتكة، وكذا حصة أ�جور يف ٕامدادات 
املزيانیة العامة لفائدة املؤسسات العموم�ة ذات الصبغة إالداریة 
و�ج�عیة، �ٕالضافة ٕاىل ذ� ال �شمل كذ� التعویضات واملنح اليت 

تف�د مهنا موظفو بعض القطا�ات الوزاریة واليت یمت ٕادرا�ا كنفقات يف �س� 
و���ساب هذه املعطیات، فٕان ، بعض احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة

ملیار درمه �ميثل بذ�  136ٕاجاميل النفقات الفعلیة �لموظفني �رتفع ٕاىل 
   % .9،7من الناجت ا�ا�يل اخلام عوض  12،7%

�ل والنفقات العادیة ال ت�ٔ�ذ بعني �عتبار و�س�ل ا�لس ٔ�ن املداخ 
التحویالت لفائدة امجلا�ات الرتابیة، �لام ٔ�ن جزءا من املوارد اجلبائیة ��و� 
�رمس الرضیبة �ىل القمية املضافة والرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل 

ملیار مت حتوی� لفائدة امجلا�ات واجلهات،  27،15ا��ل �هز ٕاجامال 
 ذ� �ق�طا�ات اجلبائیة لفائدة بعض احلسا�ت اخلصوصیة یضاف ٕاىل

ملیار درمه  4" الصندوق اخلاص �لطرق"�لخزینة، ومهنا �ىل س��ل املثال 
  ".صندوق دمع ٔ�سعار بعض املواد الغذائیة«

وقصد توفري معطیات دق�قة وشام� هبذا الش�ٔن، یويص ا�لس بتقدمي 
ة �ىل �دة ٕاعامال ملبدٔ� التحصیل �لاكمل ٕاجاميل املبالغ املس�توفاة للك رضیب

من القانون  8دون مقاصة بني املداخ�ل والنفقات كام تنص �لیه املادة 
  .التنظميي لقانون املالیة

و�ىل مس�توى �س��ر، بلغ جحم �س��رات العموم�ة ما یناهز 
ملیار درمه، سامهت ف�ه النفقات املنجزة من طرف ا�و� مبا قدره  188،3
ملیار  106ملیار درمه، واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة حبوايل  66،8

   .ملیار درمه 15،5درمه، وامجلا�ات الرتابیة مبا یناهز 

ويف هذا الصدد، �س�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�هود ا�ي بذل 
، يف ٕاطار منوذج �منوي 2000من طرف ا�و�، جبمیع مكو�هتا م�ذ س�نة 

�س��ر العمويم ومكن �لتايل، من الرفع �شلك  ار�كز ٔ�ساسا �ىل
  . ملموس من مس�توى الب��ات التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة �لبالد

 و�ملقابل، فٕان ا�لس یدعو احلكومة ٕاىل وضع تصور �دید لالس��ر
العمويم ین�ين ٔ�ساسا �ىل معایري الن�ا�ة واملردودیة واحلاكمة اجلیدة، 

ازنة وم�صفة توفر فرص الشغل و�مني ا��ل، وذ� يف و�سامه يف �منیة م�و 
ا�س�ام مع التوجهيات السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا الرام�ة ٕاىل وضع 
منوذج �منوي �دید قادر �ىل احلد من الفوارق بني الف�ات ومن التفاو�ت 

  .ا�الیة و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة
ه السايم مبناس�بة ا��رى يف خطاب �اللته ويف س�یاق م�صل، ٔ�كد

التاسعة عرشة لعید العرش �ىل جحم اخلصاص السائد يف ا�ال �ج�عي 
والحظ �ملقابل تعدد �رامج الر�ایة �ج�عیة وإالماكنیات املالیة املرصودة 
لها وامل�ش��ة بني خمتلف الهیئات العموم�ة دون ٔ�ن �س�تجیب بفعالیة 

  .حلاج�ات املواطنني
صدد، یالحظ ا�لس ٔ�ن ا�و� تبذل جمهودات �برية قصد ويف هذا ال

تعبئة ا�متویالت الالزمة لتغطیة النفقات ذات الطابع �ج�عي، سواء من 
�الل مزيانیات العدید من القطا�ات الوزاریة ٔ�و عن طریق احلسا�ت 
اخلصوصیة �لخزینة التابعة لها ٔ�و �رب تزنیل �رامج اج�عیة خمتلفة، ومهنا 

   :س��ل املثال ال احلرص �ىل

 �رامج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة؛  -

 دمع املواد أ�ساس�یة �رب م�ظومة املقاصة؛  -

الربامج املدر�ة مضن صندوق ال�سك �ج�عي ومن ٔ�مهها نظام  -
 ؛)RAMED( املسا�دة الطبیة

 �رامج ا�مع �ج�عي من ٔ��ل ا�متدرس؛  -

 د صندوق التاكفل العائيل؛ املسا�دات املمنو�ة من موار   -

 و�ندماج احلرضي؛  التضامن السكىنمعلیات صندوق   -

  صندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة؛ -

 صندوق التمنیة الفالح�ة؛  -

�ٕالضافة ٕاىل �رامج التعاون الوطين وواك�  نفقات إالنعاش الوطين؛  -
 .التمنیة �ج�عیة

ام�ة يف هذا الش�ٔن، فقد �ان الوقت ومتاش�یا مع التوجهيات امللك�ة الس
�لقطیعة مع وضعیة ال�ش�ت اليت تعرفها املوارد العموم�ة املرصودة �لم�ال 
�ج�عي وتوزیعها بني خمتلف ا�ططات والربامج وأ��زة وٕاغفال �ٓ�رها 

و�لتايل، فٕان الظروف احلالیة تفرض، . �ىل أ�وضاع �ج�عیة �لساكنة
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، تعبئة شام� لهذه املوارد وجتمیعها وتدبريها من ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض
�الل مقاربة تتو� �س�هتداف أ�م�ل �لساكنة واملناطق املعنیة وتضع يف 
مقدمة ٔ�ولو�هتا �رامج ا�مع �ج�عي اليت ٔ��نت الت�ارب السابقة وطنیا 

ویتعلق أ�مر �لتدابري الهادفة ٕاىل دمع ا�متدرس . ودولیا عن جناعهتا
ملسا�دة الطبیة والر�ایة �ج�عیة، ودمع القدرة الرشائیة �لف�ات وا

  .�ج�عیة املس�تحقة، وبصفة �امة حماربة مظاهر الفقر والهشاشة
ويف هذا الصدد، �ك�يس تفعیل املبادرة امللك�ة السام�ة الواردة يف 

الس�ل �ج�عي "خطاب العرش أ��ري ٔ�مهیة �لغة قصد ٕا�داث 
ٔ�ساس مساطر م�سطة ومعایري موضوعیة ودق�قة لالس�تفادة،  �ىل" املو�د

الفرص وتق�مي أ��ر املبارش �ىل  ؤ�ر�كز �ىل م�ادئ �س�تحقاق و�اكف
  .حتسني ظروف ��ش املواطنني
  حرضات الس�یدات والسادة، 

ريته التصا�دیة، ٕاذ بلغ مع هنایة ثىل صعید �ٓخر، واصل د�ن اخلزینة و �
من الناجت ا�ا�يل % 65،1درمه ب�س�بة  ملیار 692،3ما یناهز  2017

   .ملیار درمه 35اخلام، مس�ال مدیونیة ٕاضاف�ة تناهز 
كام ٔ�ن مدیونیة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة، �شقهيا املضمون و�ري 

ما  2017املضمون من طرف ا�و�، واصلت ارتفاعها، ٕاذ بلغت مع هنایة 
اجت ا�ا�يل اخلام، من الن% 26،1ملیار درمه ب�س�بة  277،7یناهز 

  .ملیار درمه16،5و�ز�دة قدرها 
اميل ملدیونیة القطاع إالجذه املعطیات، فقد ارتفع احلجم وبناء �ىل ه

 ٔ�ي �ز�دة 2017ملیار درمه مع ممت س�نة  970ملیار ٕاىل  918،2العام من 
ملیار درمه يف ظرف س�نة وا�دة، ب�� انتقلت حصته من  51،8 قدرها

، هذا وقد بلغت �دمة د�ن اخلزینة 91,2%اخلام ٕاىل الناجت ا�ا�يل 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، % 11،9ملیار درمه، ٔ�ي ما یعادل  127،8

مواص� مع ذ� اخنفاضها التدرجيي، ٕاذ عرفت مس�تواها الق�ايس س�نة 
من الناجت ا�ا�يل % 16،7ملیار درمه وب�س�بة  150مبا یناهز  2013
  . اخلام

ساسا ٕاىل معاجلة ومتدید �ٓ�ال ا�یون، و�راجع ویعزى هذا التحسن �ٔ 
وٕاذا اكنت لكفة ا��ن العمويم قد عرفت بعض التحسن . �سب الفائدة

�الل أ�ربع س�نوات أ��رية، فٕان جحم املدیونیة، �ىل العكس، واصل 
، ح�ث رامكت 2017و 2010م��اه التصا�دي �الل الفرتة ما بني 

ة اخلزینة ومدیونیة املؤسسات واملقاوالت املدیونیة العموم�ة مبا فهيا مدیونی
ملیار درمه، مبعدل ارتفاع  436العموم�ة، حتمالت ٕاضاف�ة بلغت تقریبا 

ملیار درمه س�نو�، وذ� �ىل الرمغ من الظرف�ة املالمئة واليت  55یناهز 
متزيت ب��ايم موارد املسا�دات اخلارج�ة وبرتاجع ٔ�سعار بعض املواد 

لعاملیة واخنفاض نفقات املقاصة، ح�ث �راجعت أ�ساس�یة يف أ�سواق ا
مع % 5,5ٕاىل  2012س�نة % �25،4س�هتا مقارنة �لنفقات العادیة من 

  .2017هنایة س�نة 

مة ویؤرش تفامق مدیونیة اخلزینة ٕاىل ٔ�ن الهدف ا�ي رمسته احلكو 
من الناجت ا�ا�يل اخلام يف ٔ�فق س�نة % 60لتقلیص �س�بة املدیونیة ٕاىل 

  .من الصعب بلو�ه، س�یكون 2021
و�ا، فٕان ا�لس یدعو احلكومة اىل اختاذ تدابري جریئة لتقلیص جعز 

ة ثري يف النفقات والعمل �ىل �رسیع و  املزيانیة بتوس�یع الو�اء الرضیيب والتحمك
  .ا�منو

و�القة حبجم املدیونیة ی��غي الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن دیون اخلزینة، ال ت�ٔ�ذ 
�ىل ا�و� لفائدة املقاوالت �رمس د�ن  بعني �عتبار املبالغ املس�تحقة

الرضیبة �ىل القمية املضافة، واليت ما ف�ئت مس�تو�هتا تتفامق، ح�ث وصلت 
 4لیار درمه، ینضاف ٕا�هيا م�لغ م  32،2ٕاىل ما مجمو�ه  2017مع هنایة س�نة 

ملیار درمه، الزالت بذمة اخلزینة، ٕا�ر اتفاق�ات  5ملیار درمه، من ٔ�صل 
ٕ�رشاك القطاع البنيك مع املك�ب الوطين �لكهر�ء  2015ٔ��رمت س�نة 

واملاء الصاحل �لرشب واملك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة، اخلطوط امللك�ة 
  .املغربیة

وارتباطا دامئا �ٕالر�ا�ات الرضی��ة ولكن هذه املرة لفائدة القطاع 
اخلاص، �س�ل ا�لس ا�هود املبذول من طرف ا�و� من ٔ��ل معاجلة 

�ىل القمية املضافة والرضیبة �ىل  یار درمه كدیون م�علقة �لرضیبةمل  14
مع التجمع املهين ٔ�بناك الرشاكت من �الل اتفاق�ة مت ا�را�ا يف هذا الش�ٔن 

  .املغرب
وبناء �ىل هذه املعطیات، فٕان ا�لس یالحظ ٔ�ن ا�یون الرضی��ة اليت 

بلغت جحام ٕاجاملیا وصل  رامكهتا ا�و� ٕازاء لك من القطا�ني العام واخلاص،
من الناجت % 4،7، ٔ�ي ما یناهز 2017ملیار درمه مع هنایة س�نة  50ٕاىل 

 . ا�ا�يل اخلام
متاش�یا مع التوجهيات امللك�ة السام�ة، �س�ل الزتام احلكومة بوضع و 

تدابري معلیة �لرشوع يف �سدید م��ٔخرات ا�یون املتعلقة �لرضیبة �ىل 
اوالت القطاع اخلاص والعام، من �الل رشاكة مع القمية املضافة لفائدة مق

القطاع البنيك، �ىل ٔ�ن یمت توزیع �اكلیف هذه العملیة �ىل مزيانیة ا�و� 
  . �لعرش س�نوات املق��

كام �س�ل الزتام احلكومة بدمع �دد من املؤسسات واملقاوالت العموم�ة 
ا من دیون قصد متك�هنا من الوفاء �لزتاماهتا، ؤ�داء ما �رامك بذمهت

   .وم��ٔخرات، �اصة ت� اليت تعاين صعو�ت مالیة
و�ىل صعید احلسا�ت اخلارج�ة، �س�ل حتسن جعز احلساب اجلاري 

ب�س�بة  2012ملزيان أ�داءات ٕاذ بعد املس�توى الق�ايس ا�ي بلغه س�نة 
، و�رجع 2017مع هنایة  %3،6من الناجت ا�ا�يل اخلام �راجع ٕاىل % 10

مداخ�ل أ�سفار وحتویالت و اس ٕاىل منو الصادرات هذا التحسن �ٔ�س
وكذا ٕاىل ش�به اس�تقرار ملداخ�ل �س��رات  ،املغاربة املقميني �خلارج

، هذا وقد 2017ملیار درمه س�نة  34،5أ�ج�بیة املبارشة يف �دود 
ملیار  240،9ٕاىل 2017اخنفض اح�یاطي العم� الصعبة يف هنایة س�نة 
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  .ٔ�شهر من الوارداتدرمه، ٔ�ي ما یعادل س�تة 
وقصد حتسني وضعیة احلسا�ت اخلارج�ة لب��، و�لنظر لٕالماكنیات 
املالیة املهمة اليت �رصد م�ذ س�نوات �متویل �سرتاتیجیات القطاعیة 

رق، خمطط ال�رسیع الصناعي املغرب أ�خرض، ا�طط أ�ز  مكخطط
من القطا�ات،  ، فٕان ا�لس ٕاذ �س�ل النتاجئ إالجيابیة يف العدیدو�ريها

انف�اح  من الفرص اليت ی��حها یدعو ٕاىل املزید من التعبئة قصد �س�تفادة 
املغرب �ىل أ�سواق العاملیة، وذ� �ٔ�ساس �رب تنویع وجتوید العرض 
التصد�ري والرفع من �سب �ندماج الصناعي والز�دة يف القمية املضافة 

  .ٔ�مهیة قصوى لبلوغ هذه أ�هداف احمللیة لصادراتنا، مع ٕایالء البعد اجلهوي
من %95واعتبارا لكون املقاوالت الصغرى واملتوسطة �شلك ٔ�زید من 

�س�یج املقاوالت لبا��، و�لنظر ٕاىل الصعو�ت اليت تع�شها واليت تنعكس 
سلبا �ىل اس��راهتا وتطور ٔ��شطهتا، فٕان ا�لس یدعو ٕاىل تعز�ز التدابري 

صنف من املقاوالت، وذ� �رب ٕا�ادة النظر يف التحفزيیة املو�ة لهذا ال 
د�، �اصة الساتیة اليت تؤطر �س��ر يف بالرتسانة القانونیة واملؤس 

  .ال�رسیع �ع�د املیثاق اجلدید لالس��ر
كام �شلك إالصال�ات املتعلقة �جلهویة املتقدمة واملراكز اجلهویة 

ٔ�وراشا وا�دة یتعني توظیفها من لالس��ر، وما یوا�هبا يف جمال الالمتركز، 
  .ٔ��ل دمع ٔ�كرب لهذه املقاوالت وجعلها قاطرة �لتمنیة اجلهویة

 حرضات الس�یدات ،و�ىل غرار عرويض السابقة ٔ�ماممك لك س�نة
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عود جمددا ٕاىل وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د، نظرا  ،والسادة

الش�ٔن �ىل توازن هذا  �لم�اطر الك�رية اليت متثلها مؤرشات العجز يف
  .املالیة العامة

ويف هذا الصدد، فٕان مؤرشات دميومة نظام املعاشات املدنیة �رمس 
 2،12اس�مترت يف التدهور، ح�ث تقلص �دد الناشطني ٕاىل  2017س�نة 

 �358ل�س�بة للك م�قا�د وا�د، يف �ني ارتفعت ٔ��داد املتقا�د�ن ٕاىل 
 )les cotisations(وفاة املساهامت املس�تٔ�لف م�قا�د، وقد بلغ مجموع 

درمه، يف �ني وصل جحم  ملیار18،6ما یناهز  2017س�نة  �الل
 5،6ملیار درمه، ما �رتب عنه جعز تقين بلغ  24،2املعاشات املؤداة ٕاىل 

  .ملیار درمه
وختلص لك التوقعات �كتواریة ٕاىل ٔ�ن ارتفاع الزتامات النظام جتاه 

، س��قى ٔ�كرب من ارتفاع موارده وذ� املتقا�د�ن مبن فهيم املس�تف�د�ن الحقا
 وترية: راجع ٕاىل �ٔ�ساس، راجع ٕاىل �دة ٔ�س�باب نذ�ر مهنا �ىل اخلصوص

الرتق�ة يف الوظیفة العموم�ة وما یرتتب عهنا من ارتفاع لرشحية املوظفني 
ا��ن �رتبون ٔ�طر، ح�ث انتقلت حصة أ�طر يف ف�ة املتقا�د�ن اجلدد 

وهو . هذا رمق ق�ايس 2017س�نة % 88،6ٕاىل  2016س�نة % 79،5من 
  .لرفع املضطرد من مس�توى املعاشاتما �سامه �شلك �بري يف ا

فعىل س��ل املثال، بلغ م�وسط املعاش �ل�س�بة �موع املتعاقد�ن يف 
درمه، يف �ني بلغ هذا  7162ما قدره  2017النظام عند ممت س�نة 

 10.126لو�دها  2017املتوسط �ل�س�بة �لم�الني �ىل التقا�د �رمس س�نة 
  .%41درمه، ٔ�ي بفارق تفوق �س��ه 

ٕان إالصالح املعمتد لنظام املعاشات املدنیة �لصندوق املغريب �لتقا�د، 
وكام س�بق ٔ�ن ٔ�رشت ٕاىل ذ� يف �دة م�اس�بات، یظل �ري اكف وال ميكن 
ٔ�ن �شلك سوى مر�� ٔ�ولیة يف ٕاطار ٕاصالح مشويل، یمت الت�ٔس�س � �رب 

فق بني خمتلف الفرقاء من حكومة وفا�لني اق�صادیني احلوار والتوا
واج�عیني، ویضع مضن ٔ�ولو�ته ٕا�داث قطب مو�د �لقطاع العمويم، 
هبدف بناء نظام �لتقا�د �س�تجیب لرشوط التوازن و�س�تدامة ولقوا�د 

  .احلاكمة اجلیدة
  النواب واملس�شارون احملرتمون، حرضات الس�یدات والسادة

قابیة اليت ٔ�جنزها ا�لس مؤخرا �امت مشلت بعض تتضمن املهام الر 
املؤسسات العموم�ة الكربى ذات أ�بعاد �سرتاتیجیة، ونذ�ر من ب�هنا 

  .صندوق إالیداع والتدبري
مكؤسسة معوم�ة یناط هبا تعبئة  1959 س�نة فقد ٔ��دث هذا الصندوق

رها عنایة موارد �د�ار وحام�هتا وتدبريها واليت تتطلب حبمك طبیعهتا ومصد
وم�ابعة �اصتني، ٕاذ یعترب صندوق إالیداع والتدبري يف هذه ا�ال الودیع 
القانوين ملدخرات الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، وصندوق التوفري 

اتب الوطين، والصندوق الوطين �لتقا�د والت�ٔمني، والنظام امجلاعي ملنح رو
يف ٕاطار مشاریع ویقوم الصندوق بتوظیف هذه املدخرات ، التقا�د

اس��ریة �ىل املدى الطویل �سامه يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
   .�لبالد

وقد ٔ�سفرت �مة الرقابة املنجزة من ق�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عن 
�سجیل �دد من املالحظات وٕاصدار مجمو�ة من التوصیات ميكن ٕاجاملها 

  :ف� یيل
م�ظومة احلاكمة ٔ�ساسا �ىل جلنة املراق�ة ف� خيص احلاكمة، �ر�كز -ٔ�وال

اليت تق�رص مسؤولیهتا �ىل دور اس�شاري، ح�ث ال یتوفر الصندوق �ىل 
جملس ٕادارة حيظى �سلطات واسعة يف وضع تو�ات اسرتاتیجیة ودراسة 

  .وكذا يف جمال املراق�ة ،القرارات أ�ساس�یة
جمو�ة، رصد ف� خيص ق�ادة الرشاكت واملساهامت التابعة �لم-�نیا

ا�لس العدید من �خ�الالت �عدم ا�متیزي بني اخ�صاصات الصندوق 
اليت لها طابع املصل�ة العامة وت� اليت تندرج مضن أ��شطة التنافس�یة، 

س�نوات متكن من حتدید املوارد مدى وغیاب خطة �لمتویل متتد �ىل 
  .واملصادر املالمئة و�یف�ة توفريها

الرشاكت الفرعیة، الحظ ا�لس املنحى ف� خيص ٕا�داث -�لثا 
التصا�دي ا�ي عرف�ه �الل الس�نوات املاضیة، ح�ث انتقل �دد الفروع 

، ق�ل ٔ�ن �س�تقر �الیا يف 2013فر�ا س�نة  146ٕاىل  2007س�نة  80من 
  .فر�ا �142دود 

ومن �نعاكسات السلبیة لهذا التوسع، �دم �ركزي الصندوق �ىل 
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و�ملقابل متوقعه يف قطا�ات تنافس�یة، ٔ�ساسا عن  الرئ�س�یة، �امه ؤ��شطته
طریق رشاكت فرعیة توا�ه ٔ��لهبا صعو�ت يف حتق�ق �ائد ٕاجيايب 
الس��راهتا و�لق قمية مضافة �لمجمو�ة، نذ�ر مهنا �ىل اخلصوص ت� 

  .العام� يف القطاع الس�یا� والسكن �ج�عي

  :جللسةرئ�س االس�ید 
الرئ�س أ�ول �ش ما �كون ٔ�ي من أ�حسن حىت �مكل الس�ید 

  .از�اج

  :الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
  .امسحوا يل تد�لت ما اك�ش �اصين ٔ�تد�ل اس�سمحمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اتفضلو  ،تفضلوا الس�ید الرئ�س أ�ول

  :الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
ام قلت، �دم �ركزي الصندوق ومن �نعاكسات السلبیة لهذا التوسع ك

�ىل �امه ؤ��شطته و�ملقابل متوقعه يف قطا�ات تنافس�یة، ٔ�ساسا عن 
طریق رشاكت فرعیة توا�ه ٔ��لهبا صعو�ت يف حتق�ق �ائد ٕاجيايب 
الس��راهتا و�لق قمية مضافة �لمجمو�ة، نذ�ر مهنا �ىل اخلصوص ت� 

لتمنیة ا�الیة واحمللیة وا ج�عيالعام� يف القطاع الس�یا� والسكن �

   .اخلدمات، وكذا أ��شطة املتص� �سلس� ٕانتاج اخلشب وقطاع
فف� خيص أ��شطة الس�یاح�ة، جسل ا�لس ق�ام الصندوق �س�تغالل 
�دد من الو�دات الف�دق�ة، �لام ٔ�ن اس�تغال وتدبري الف�ادق من املهن اليت 

مي أ�م�ل لتد�الته يف ال تد�ل يف مصمي اخ�صاصه، و�لتايل تعیق التنظ
وقد �كون من أ��دى ٔ�ن یق�رص الصندوق �ىل دوره  هذا القطاع،

مكس�مثر يف الرفع من مس�توى وجودة العرض يف قطاع �ك�يس ٔ�مهیة 

  قصوى �ل�س�بة لالق�صاد الوطين
وخبصوص قطاع السكن جسل ا�لس تعرث العدید من املشاریع وصعوبة 

ملقارنة مع العروض املتا�ة، مما ٔ�رمغ �سویقها نظرا لضعف تنافس�هتا، �
ملیار درمه لتغطیة ا�اطر احملمت�  1،9الصندوق �ىل وضع اح�یاطي قدره 

  .لو�دها �2017رمس س�نة 
�ا، �رى ا�لس رضورة الق�ام ��راسات الالزمة للك احللول املمك�ة 

، مبا يف ذ� ٕا�ادة النظر يف تد�ل ا�مو�ة يف قطاع السكن �ج�عي
  .والت�يل تدرجيیا عن جمال السكن �شلك �ام

ويف نفس الس�یاق، الحظ ا�لس ٔ�ن بعض مشاریع التمنیة ا�الیة اليت 
یمت ٕارشاك الصندوق يف ٕاجنازها، تعرف العدید من الصعو�ت ن���ة �دم 

  .اخنراط بعض الفا�لني العموم�ني يف ضامن رشوط جنا�ا
وع احلرضي الضخم �هتیئة فعىل س��ل إالشارة، مت التخطیط �لمرش 

املدینة اجلدیدة لز�تة ا�ي ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس 

مكرشوع ممتزي، مبواصفات دولیة  2006نرصه هللا ؤ�یده انطالق�ه س�نة 
یعمتد �ىل مقاربة م�تكرة يف جمال التعمري، �س�تلهم ٔ�فضل الت�ارب الوطنیة 

رشوع يف ٕاجنازه �ىل ٔ�ساس ٔ�ن یق�رص وقد مت ال . وا�ولیة �لتمنیة املس�تدامة
دور صندوق إالیداع والتدبري �ىل صفة صاحب املرشوع املنتدب 

maître d'ouvrage délégué)(  يف انتظار حتدید اجلهة العموم�ة اليت
ا ملا �الف �د ا�ٓن، ىلصاح�ة املرشوع، وهو ما مل یمت إ  س�یولك ٕا�هيا دور

  .رشوعتضمنته اتفاق�ة الرشاكة املتعلقة �مل 
و�رى ا�لس ٔ�ن ٕاجناز هذا املرشوع التمنوي الوا�د، دا�ل ا�ٓ�ال 
والتاكلیف احملددة �، �س�تدعي تد�ل اجلهات العموم�ة قصد حتدید ٔ�دوار 
أ�طراف املعنیة ومراجعة خطة ا�متویل ليك ال �شلك عبئا �ىل أ�موال 

  .ویلا�اتیة والنتاجئ املالیة �لمجمو�ة �ىل املدیني املتوسط والط
ويف نفس الس�یاق، یويص ا�لس ٕ��ادة النظر يف متوقع الصندوق يف 

كقطاع اخلدمات وجمال أ�نظمة والربجمیات املعلوماتیة، كام  ،بعض املهن
یدعو ٕاىل ٕا�ادة هیلكة الرشاكت الفرعیة العام� يف العدید من القطا�ات 

النتاجئ املالیة ودراسة الت�يل عن الو�دات اليت تؤ�ر سلبا وبصفة دامئة �ىل 
  . �لمجمو�ة، و�اصة ت� اليت تعمل يف ا�االت التنافس�یة

و�ملوازاة، یتعني الرتكزي �ىل املهام اليت تد�ل يف صلب املهن اليت 
تندرج مضن اخ�صاصات الصندوق وجتلب املزید من القمية املضافة 

لتدبري ویعزتم ا�لس ٕاصدار التقر�ر املتعلق بصندوق إالیداع وا لتد�الته،
يف أ�سابیع القلی� القادمة، �لام ٔ�ن الصندوق من �الل املسطرة التوا�یة 
تعامل �شلك ٕاجيايب مع ٔ�مه اخلالصات ووضع خطة �لعمل يف هذا الش�ٔن 

  .2022و 2017متتد �لفرتة ما بني 
الس�نة  وكام ٔ�رشت ٕاىل ذ� حرضات الس�یدات والسادة مضن عريض

نص�ت حول تدبري ال�شاط إ  مة رقابیةفقد مت ٕاجناز �املاضیة ٔ�ماممك، 
  .من طرف ا�مع الرشیف �لفوسفاط املعدين

ولقد تناولت �مة املراق�ة اليت قام هبا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ساسا 
أ��شطة املرتبطة �س�تخراج الفوسفاط ومعاجلته عن طریق الغسل 

راج ٕاىل والتعومي، وكذا نق� �رب القطار ٔ�و أ�نبوب من مواقع �س�تخ
  .�ویة لتمثینه ٔ�و ٔ��ل التصد�رالو�دات الك

تق�مي مدى جنا�ة الطرق والوسائل  �ىلملهمة يف هذه امت الرتكزي وقد 
وقد �لصت  .واملعدات املس�تعم� يف سلس� إالنتاج ومدى ا�رتا�ا �لب��ة

هذه املهمة، اليت مت تبلیغ التقر�ر املتعلق هبا �لرشكة قصد اختاذ التدابري 
  :الزمة خبصوص توصیات ا�لس، ٕاىل ٔ�مه �س�ت��ا�ات التالیةال

ف�خصوص التخطیط املتوسط والبعید املدى لٔ��شطة یالحظ ا�لس 
نقصا يف ت�ٔطري وتوثیق مسلسل اق�ناء الو�اء العقاري الالزم لتطور أ��شطة 
املنجمیة مما �س�تدعي وضع ٔ�نظمة مالمئة ومعمتدة لت��ع �رامج توسعة املنامج 

  .�رجمة ف�ح م�امج �دیدةو 
ال ختضع ٕالطار كام جسل ا�لس ٔ�ن �رجمة إالنتاج �ىل املدى القصري، 
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وال تعمتد �ىل وسائل وطرق ومعایري مو�دة مما یؤ�ر  ،مرجعي مو�د وموثق
�ىل جودة املعطیات التق�یة وإالحصائیة املس�تعم� وحيد من مالءمهتا 

ق �مة بني التوقعات و�كون س��ا يف فوار  ،لٔ�هداف املسطرة لها
  .وإالجنازات

ٔ�ما خبصوص معاجلة الفوسفاط، اليت هتم ٔ�ساسا غسل الفوسفاط اخلام 
ل الطبقات الفوسفاطیة ذات اجلودة العوميه ٔ��ل الرفع من جودته واس�تغوت

الضعیفة، قد جسل ا�لس ٔ�ن �دم التحمك الالزم يف ا�زو�ت من 
 flux(بوترية �الیة من أ�ح�ان الفوسفاط جيعل املغاسل �ش�تغل يف كثري 

tendu( ٕالنتاجمع ما ینجم عن ذ� من اضطرا�ت يف �رامج ا.  
وخبصوص اس�تعامل وصیانة معدات اس�تخراج الفوسفاط، واليت تعد 
من الراك�ز �سرتاتیجیة لضامن جودة �شاط �س�تخراج، جسل ا�لس 

ونقص يف  ،انة�دم جتا�س حظرية املعدات وت�ٔثريه السليب �ىل ٔ�شغال الصی
ا�لجوء ٕاىل الصیانة �س��اق�ة، مما یؤ�ر سلبا �ىل جنا�ة ٔ��شطة �س�تخراج 

�دم توفر ٔ��لبیة الو�دات �ىل املوارد ال�رشیة املؤه�  واملعاجلة، كام الحظ
  .واملتخصصة لتكون ٔ�شغال الصیانة يف املس�توى املطلوب

 من التطور ٔ�ما خبصوص ا�ٓ�ر البی��ة �ل�شاط املنجمي، فعىل الرمغ
إالجيايب احلاصل �الل الس�نوات أ��رية يف معاجلة أ�رايض اليت یمت 

، 2013ا�ي ٔ�طلقه ا�مع م�ذ س�نة  "�ر�مج ا�متزي الب�يئ"اس�تغاللها مضن 
الحظ ا�لس وجود مسا�ات �برية مل تمت ٕا�ادة ت�ٔهیلها، كام جسل ٔ�یضا 

مي الفوسفاط، اس�مترار مشلك تدبري أ�و�ال الناجتة عن غسل وتعو
والتوسع املس�متر لٔ�حواض املس�تعم� لتخز�هنا، مع ما ی��ج عن ذ� من 

  .أ�رضار البی��ة
وس�یقوم ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قریبا ب�رش التقر�ر املتعلق هبذه 
املهمة مع مرا�اة طبیعة املعلومات املتضمنة ف�ه، وذ� �ىل غرار املامرسات 

ملعمتدة �ى الهیئات العلیا �لرقابة، �لام ٔ�ن وا السائدة �ىل الصعید ا�ويل

ومات حول قدراهتا یفرض حتصني املعل الرشكة �ش�تغل يف جمال تنافيس
 .حول م�اجه وطرق الصنع املس�تعم� يف سلس� إالنتاج �إالنتاج�ة، وكذ

ویعزتم ا�لس الحقا مواص� ٔ�شغا� الرقابیة �ىل مس�توى ا�مع الرشیف 
مج �امت ٔ�خرى س��كب �ىل اجلانب الصناعي، �لفوسفاط، ح�ث س�یرب 

  .وكذا جماالت التوزیع والتصد�ر والرشااكت ذات الطبیعة الت�اریة
  حرضات الس�یدات والسادة،

یويل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �الل �رجمة ٔ�شغا� ٔ�مهیة �اصة لقطاع 
 ٔ�جنز ا�لس �ىل مس�توى التعلمي اجلامعي �متني ،التعلمي، ويف هذا إالطار

تق�ميیتني للك من التكو�ن أ�سايس والتكو�ن املس�متر املقدم من طرف 

اجلامعات، يف �ني عرف التعلمي أ�سايس والثانوي مراق�ة ٔ�ربع ٔ�اكدميیات 
   .�ویة �لرتبیة والتكو�ن، �رشاكة مع ا�الس اجلهویة �لحسا�ت

وقد �لص ا�لس من �الل خمتلف هذه املهام الرقابیة، ٕاىل ٔ�ن هناك 
اخ�الالت ب��ویة يف حاكمة وتزنیل مضامني إالصال�ات املتتالیة واف�قادها 

  .لالس�متراریة وملرامكة املامرسات والتدابري اجلیدة يف هذا ا�ال
كام ٔ�جنز ا�لس �مة تق�مي الرب�مج �س�تع�ايل �لفرتة املمتدة من 

، ويه �مة �اقهتا �دة ٕا�راهات �رجع ٕاىل غیاب 2012ٕاىل  2009
  .علومات ا�ق�قة واملضبوطة حول هذا الرب�مجامل

ؤ�ود يف هذا املقام ٔ�ن ٔ�قف عند ٔ�مه اخلالصات اليت توصل ٕا�هيا ا�لس 
وكام تعلمون وبعد خطاب صاحب  .ف� خيص تق�مي الرب�مج �س�تع�ايل

، والتق�مي ا�ي ٔ�جراه ا�لس أ��ىل �لرتبیة 2007اجلال� ٔ�مام الربملان س�نة 
عن مدى تزنیل ٔ�هداف املیثاق الوطين �لرتبیة  2008س�نة والتكو�ن 

والتكو�ن، وا�ي �لص ٕاىل وجود ت�ٔخر يف حتق�ق أ�هداف احملددة، مت 
  .2012ٕاىل  2009ٕاطالق الرب�مج �س�تع�ايل عن الفرتة املمتدة من 

وقد متزيت مر�� إال�داد بعدم ضبط احلاج�ات وغیاب رؤیة مؤطرة 
عمتدت الوزارة، يف البدایة، �ىل �دمات مك�ب لتزنیل إالصالح، ح�ث ا

 ،یوما ٔ�ي س�بعة ٔ�شهر ��210راسات، و�ددت مدة ٕاجناز ا�راسة يف 
  . ملیون درمه 18واللكفة املالیة يف 

وقد قدم مك�ب ا�راسات تقر�را یتضمن ٔ�ربعة جماالت ل�رسیع وترية 
زنی�، وقد إالصالح مع تقدمي لكفة لك جمال وإالجراءات الواجب اختاذها لت

 34تقریبا درمه،  ملیار 33،96واجب تعب�هتا يف مت حرص م�لغ املوارد ال
ملیار درمه، �ري ٔ�نه، وبعد التقدمي الرمسي �لرب�مج ٔ�مام �ال� امل� بتارخي 

، وم�ارشة عند الرشوع يف تنف�ذه، معدت الوزارة ٕاىل 2008ش�ت�رب  11
رب�مج، وذ� �لرفع من ٕا�ادة النظر يف مكو�ته ووضعت هیلكة �دیدة �ل

 45،3ٔ�هدافه المكیة ومن الغالف املايل الواجب ختصیصه ٕاىل ما یفوق 
  . ملیار درمه

وقد اس�تغرقت معلیة املراجعة هذه س�نة ونصف من أ�ربع س�نوات 
احملددة ٔ�صال ٕالجناز الرب�مج، وقد عرفت مر�� الربجمة وتزنیل املشاریع، 

  :�دة اخ�الالت نذ�ر من ب�هنا

 س�تع�ال يف �رجمة املشاریع وضیق اجلدول الزمين احملدد ٕالجنازها؛ �  -

تضمني الرب�مج لعدد �م من ا�راسات، �شرتط ٕاجنازها ق�ل  -
 دراسة؛  57انطالق املشاریع، و�ددها 

�دم ا�لجوء يف اكفة مرا�ل إال�داد وإالجناز واملتابعة ٕاىل التعاقد بني   -
لرب�مج �س�تع�ايل �ىل املس�توى ا�و� وا�ٔاكدميیات من ٔ��ل تزنیل ا

اجلهوي، اليشء ا�ي انعكس سلبا �ىل حتدید املسؤولیات وتوزیع 
 أ�دوار؛ 

الت�يل عن �دة مشاریع بعد الرشوع يف تنف�ذها، ویتعلق أ�مر �ىل  -
اخلصوص، بتوق�ف مرشوع بیداغوج�ة إالدماج بعد جتر�هبا و�كو�ن مجیع 

وقد لكفت  .سلكني �بتدايئ وإال�داديأ�طر الرتبویة قصد تعمميها �ىل ال 
 ملیون درمه؛ 71هذه العملیة ما یفوق 
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فسخ مجمو�ة من الصفقات املتعلقة ٕ�جناز ا�راسات بعد الرشوع يف   -
تنف�ذها بعدما تبني �دم مالءمهتا حلاج�ات املنظومة، وذ� بعد حتمل 

 ملیون درمه؛ �22اكلیف مالیة تناهز تقریبا 

التدبريیة للك من الوزارة الوصیة وا�ٔاكدميیات  �دم تناسب القدرات  -
 مع جحم أ��شطة املربجمة، وذ� �لنظر ٕاىل ا�ٓ�ال القصرية لٕالجناز؛ 

الت�ٔخر يف وضع نظام م�دمج �لت��ع والتق�مي وصعوبة ت��ع �دد �بري   -
 مؤرشا؛  513من املؤرشات وصل تعدادها ٕاىل ما یقارب 

من ٕادارات ومؤسسات معوم�ة  ؤ��ريا، �دم الزتام مجیع الرشاكء  -
 .بتعهداهتم من ٔ��ل متویل الرب�مج �س�تع�ايل

وف� خيص لكفة ومتویل الرب�مج �س�تع�ايل، ونظرا لعدم توفر الوزارة 
�ىل معطیات مالیة مضبوطة، و�دم تزنیل املزيانیة ا�صصة �لرب�مج 

بنود �س�تع�ايل �ىل �دة مبعزل عن النفقات العادیة �لوزارة مضن 
  . مزيان�هتا، فٕان التلكفة احلق�ق�ة �لرب�مج �س�تع�ايل تبقى تقد�ریة

وقد تبني �لم�لس، انطالقا من اع�دات أ�داء اليت رصدت لوزارة 
، ٔ�ن جحم املوارد املعب�ٔة من 2012ٕاىل س�نة  2009الرتبیة الوطنیة من س�نة 

ساب ملیار درمه دون ا��  43،12طرف ا�و� �الل هذه الفرتة بلغ 
من �الل هذه ) Engagements les(�لزتام نفقات املوظفني، وقد مت 

ملیار  25،16ورصف مهنا م�لغ درمه ملیار  �35،05ع�دات مببلغ 
ملیار  5،40ملیار درمه �ىل صعید ا�ٔاكدميیات و19،76درمه، موز�ة اىل 

  .درمه �ىل صعید الوزارة
الرتبیة الوطنیة ثالثة وف� خيص تق�مي املنجزات، فقد ٔ��دت وزارة 

ها العدید من ص ا�مج، تبني �لم�لس من �الل اف��تقار�ر حول هذا الرب
النقائص اليت حتد من صدق�ة املعطیات اليت تضمنهتا ومن تق�مي شامل 
�لمنجزات، و�لتايل، فٕان ا�لس �س�ل �دم توفر لك من الوزارة ٔ�و 

ملايل والمكي مجلیع مشاریع ا�ٔاكدميیات �ىل حصی� شام� ودق�قة يف شقهيا ا
وتدابري الرب�مج �س�تع�ايل، ویبقى السؤال املطروح مايه التطورات 
اليت حققها نظام التعلمي بعد انقضاء مر�� الرب�مج �س�تع�ايل ورصف 

  ملیار درمه دون ا��ساب نفقات املوظفني ؟  25مزيانیة ا�و� ٔ�زید من 
ا�لس عن ظروف  جنزها�ي �ٔ  ف�الرجوع ٕاىل نتاجئ البحث ا�متهیدي

ٕا�داد وسري ا�خول املدريس �لس�نة املاضیة، یالحظ ٔ�ن هناك تطور 
ة و�دد التالم�ذ ملموس يف املؤرشات المكیة، �عدد املؤسسات التعلميی

من �انب �ٓخر، تبقى وضعیة التعلمي �ىل مس�توى اجلودة  املمتدرسني، لكن
ت اليت تبني ٔ�ن تنف�ذ الرب�مج �د مقلقة، وهو ما تؤكده مجمو�ة من املؤرشا

  :ومن بني هذه املؤرشات ،ع�ايل مل حيقق ما اكن م�تظرا م�ه�س�ت
  �دم تعممي التعلمي أ�وّيل؛- 
  �دم تغطیة اكفة امجلا�ات القرویة �لتعلمي إال�دادي؛ -
  تفامق �س�بة �كتظاظ؛  -

  املس�توى املرتفع �لهدر املدريس؛ -
  وضعیة مرتدیة؛ اس�تغالل مؤسسات تعلميیة يف -
  �دم ضبط �اج�ات النظام التعلميي من املوارد ال�رشیة؛-

ویتضح ذ� من �الل حتدید الرب�مج �س�تع�ايل �ل�اج�ات يف 
 24272م�صبا، يف �ني وصلت ٔ��داد التوظیفات الفعلیة والعادیة  20441

م�صبا، تضاف ٕاىل ذ� التوظیفات �لتعاقد، ح�ث بلغ �دد املتعاقد�ن 
مت تعی�هنم �ٔ�قسام التعلميیة دون  55000حوايل  2018- 2016لفرتة �الل ا

اس�تفادهتم من التكو�ن الالزم، مما یؤ�ر بصفة م�ارشة �ىل جودة العملیة 
الرتبویة، كام جسل ا�لس حمدودیة فعالیة ا�مع �ج�عي ل�شجیع ا�متدرس 

م�دمج �ل�س�بة �لتالم�ذ املن�در�ن من ٔ�رس معوزة و�دم ٕارساء نظام 
  .لالس�هتداف ونقص يف املوارد املالیة

ؤ�ود هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ�شري اىل احلزمة اجلدیدة من التدابري اليت 
وضعت مببادرة ملك�ة سام�ة بدایة من املومس ا�رايس احلايل واليت من 
دون شك س�تكون لها نتاجئ ٕاجيابیة لكوهنا �اءت ل�س�هتدف مجمل 

ا املنظومة التعلميیة، وبصفة �اصة لتعطي �خ�الالت الهیلكیة اليت تعرفه
الطابع �ج�عي اليت �س�هتدف موا�ة املعیقات  دفعة قویة �لربامج ذات

اق�صادیة �لمتدرس، من �الل العمل �ىل تعز�ز �ر�مج ت�سري -السوس�یو
��مع املايل املرشوط والرفع من مس�توى �دمات إالیواء وإالطعام املدرس�یة 

  .سني اخلدمات �ج�عیة لفائدة طالب التعلمي العايلوالنقل املدريس، وحت 
  حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

�ىل غرار قطاع الرتبیة والتكو�ن، ٔ�وىل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عنایة 
ويف هذا الصدد . �اصة ملراق�ة قطاع اج�عي هام، ٔ�ال وهو م�دان الص�ة

هویة �لحسا�ت، ضاعف ا�لس من وترية مراق�ة ومبساندة ا�الس اجل 
مؤسسات اس�شفائیة �ویة  7ح�ث بلغ �ددها  ،املؤسسات �س�شفائیة

  وٕاقلميیة
وجسل كام هو الش�ٔن يف الس�نوات السابقة اس�مترار نفس املالحظات، 
وتتعلق ٔ�ساسا �حلاكمة �س�شفائیة وتدبري اخلدمات الطبیة وأ�دویة 

  .، وكذا الفو�رة وحتصیل املداخ�لواملس�تلزمات الطبیة
ف� خيص احلاكمة، جسلت مالحظات تتعلق بعدم تفعیل هیئات 
ال�شاور وا�مع دا�ل املراكز �س�شفائیة مما ینعكس سلبا �ىل ٔ�داء 
املس�شف�ات، كام لوحظ ٔ�ن بعض املصاحل ال تتوفر �ىل وسائل العمل من 

أ�ح�ان ٕاىل توقف  معدات ؤ�طر طبیة وش�به طبیة، مما یؤدي يف بعض
ویعترب تدبري مواعید الكشف و�س�شفاء ، اخلدمات لفرتات زم�یة م�فاوتة

عنرصا �ام يف جودة �دمات املؤسسات �س�شفائیة وحمددا ٔ�ساس�یا 
  .لفعالیة وجنا�ة التكفل �ملرىض

" ويف هذا إالطار، مت من �الل مراجعة معطیات الرب�مج املعلومايت 
اكز �س�شفائیة �سجیل �ٓ�ال طوی� يف بعض لبعض املر " مو�دي 

س�بعة ) ٔ�مراض القلب والرشایني(التخصصات الس�� �ل�س�بة لتخصصات 
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مخسة ٔ�شهر، ) ٔ�مراض الغدد(س�بعة ٔ�شهر ) ٔ�مراض أ�عصاب(ٔ�شهر 
شهران، كام جتاوزت ) جرا�ة أ�طفال(مخسة ٔ�شهر، ) ٔ�مراض الروماتزيم(

  . نف وأ�ذن واحلنجرةهذه ا�ٓ�ال عرشة ٔ�شهر �ل�س�بة لطب ا�ٔ 
ٔ�ما ف� خيص تدبري أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة، فقد تبني من �الل 

 �اج�اتمعلیات املراق�ة، ٔ�ن ٕامدادات الصیدلیة املركزیة ال تالمئ دامئا 
كام  ،املس�شف�ات، سواء من ح�ث المكیات ٔ�و طبیعة أ�دویة املسلمة

ن بعض أ�دویة كثرية یؤدي �دم ضبط معلیة إالمداد ٕاىل نفاذ خمزو
   .�س�تعامل، يف �ني یمت ٕاتالف ٔ�دویة ٔ�خرى ال�هتاء صاحلیهتا

عرف املراكز �س�شفائیة ت بتدبري املوارد املالیة، فالزلتوف� یتعلق 
 مشالك تتعلق ٔ�ساسا بفو�رة �دماهتا وحتصیل مداخ�لها، مما جعلها ال

ري عن املرض اليت �س�تف�د ٕاال بصفة حمدودة من مصاریف الت�ٔمني إالج�ا
الصندوق الوطين و  یؤدهيا لك من الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي

ملیار  8،5 ،�2017ج�عي، واليت بلغت س�نة  ملنظامت �ح�یاط
درمه، مل �س�تفد املس�شف�ات العموم�ة مبا فهيا املراكز �س�شفائیة اجلامعیة 

، يف �ني ٔ�ن ملیون درمه 680من هذا املبلغ ٔ�ي % 8ٕاال من �س�بة 
  .ملیار درمه 7،82ٔ�ي  %92مص�ات القطاع اخلاص �ذبت 

و�رى ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ن التصدي للك هذه �خ�الالت 
اليت �شلك �ائقا حق�ق�ا ٔ�مام تقدمي �دمة حصیة معوم�ة �جلودة املطلوبة، 
�س�تلزم وضع احللول املالمئة ٔ�مه حمددات التدبري �س�شفايئ ویتعلق 

   .ٔ�ساسا �لعنرص ال�رشي أ�مر
وكام تعلمون، فٕان املؤسسات �س�شفائیة �رب العامل ٔ�صبحت الیوم 
عبارة عن مراكز م�عددة املرافق والتخصصات، تتوفر �ىل خمتربات 
وجتهزيات و�ٓلیات ؤ��زة رمقیة بتق�یات �دیثة �لغة التعق�د تتطور �س�مترار 

� ٔ��م أ�س�بوع بدون انقطاع و�الیة التاكلیف، تقدم �دماهتا �لساكنة طی
�ىل مدار أ�ربع والعرش�ن سا�ة، �ا، فٕان تدبريها وجودة �دماهتا 
�س�تدعي موارد �رشیة كف�ٔة من ٔ�طباء ؤ�طر ش�به طبیة وتق�یني وٕاداریني 

  .ب�ٔ�داد اكف�ة ويف مجیع التخصصات
وقصد تغطیة اخلصاص ا�ي تعاين م�ه م�ظوم�نا الصحیة يف هذا 

�لس اىل اعطاء أ�ولویة لربامج �كو�ن أ�طر الطبیة ا�ال، یدعو ا
واملمرضني والتق�یني �ٔ��داد الالزمة ملوا�بة العرض الصحي حسب �رجمة 

  . و�ٓ�ال حمددة

وبصفة موازیة یتعني ٕایالء مسارمه املهين ؤ�وضاعهم املادیة عنایة 
كام ی��غي احلرص �ىل ٔ�ن �ش�تغل املؤسسات �س�شفائیة وفق ، �اصة
وع اسرتاتیجي مصادق �لیه، حيدد أ�هداف وینظم �دمات العالج مرش 

والتجهزيات البیو طبیة والب��ات التحتیة و�رمس رؤیة واحضة �ٓفاق 
  . تطورها

و�القة �لعرض الصحي، یتعني ٕا�ادة النظر يف الطرق املعمتدة لوضع 
قا اخلریطة الصحیة مبا یتالءم مع احلاج�ات ا�ٔ�یدة واملل�ة �لساكنة، طب

ٔ�ن التعاون والتاكمل بني  كام ملعایري موضوعیة دا�ل �ٓ�ال معقو�،
القطا�ني العام واخلاص و�نف�اح �ىل اخلربة أ�ج�بیة، ميكن ٔ�ن �سا�د يف 

   .حتسني مردودیة املؤسسات �س�شفائیة وجودة �دماهتا
  حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 

ٔ�ن هذا العرض يف صیغته املفص� یو�د رهن  لام� س�ٔكتفي هبذا القدر
  .ٕاشار�مك مرفقا مبلخص �لتقر�ر الس�نوي

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�س�تغل هذه الفرصة ٔ�ش�ید بعالقات التعاون البناء السائدة ما 
بني ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ومؤسسة الربملان، وكذا مع سا�ر ٔ��زته 

ار واليت هتدف ٔ�ساسا وجلانه، ت� العالقات اليت ما ف�ئت تتعزز �س�متر 
  .ٕاىل �رتقاء �ملهام الرقابیة املنوطة �ملؤسس�تني

كام ٔ��دد الشكر �لحكومة �ىل ا�مع ا�ي ما ف�ئت تقدمه �لم�لس، 
حىت یقوم ب�ٔداء �امه �ىل ٔ�حسن و�ه، ؤ�نوه كذ� �لت�اوب الفعيل 
والعميل ٔ��لب �دارات واملؤسسات العموم�ة مع �الصات وتوصیات 

  .لسا�
هدف�ا يف ذ� �دمة املصاحل العلیا �لوطن وتدعمي الرصح املؤسسايت 
لبالد�، حتت الق�ادة الرش�یدة، لصاحب اجلال�، امل� محمد السادس، 

  . نرصه هللا ؤ�یده
  .شكرا �ىل إالصغاء، امسحوا يل ٕان ٔ�طلت

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .أ��ىل �لحسا�ت �لسلرئ�س أ�ول �لما�لس�ید شكرا 

  .وشكرا �لجمیع
  :ورفعت اجللسة


