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  194 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 18(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 10 ثال�ءال : التارخي
والس�ید  ،عبد احلكمي �ن شامش رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة

  .�لرئ�س امساخللیفة اخل عبد امحلید الصو�ري
 عارشة، ٕابتداء من السا�ة الوعرشون دق�قة ن�اثالث سا�ات وٕاث� : التوق�ت

  .صبا�ا الثام�ة والثالثنية �ق�قاو 
 �لم�لس أ�ول الرئ�س الس�ید عرض ملناقشة خمصصة �لسة: �دول أ�عامل

  .2017-2016 س�يت �رمس �لحسا�ت أ��ىل

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .اح اجللسةٔ��لن عن اف�ت
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  احملرتمون، املس�شارون والسادة الس�یدات
 م�ه، أ��رية الفقرة و�اصة ا�س�تور من 148 الفصل ٔ�حاكم تطبیقا

 �لحسا�ت أ��ىل �لم�لس الس�نوي �لتقر�ر املس�شار�ن جملس توصل وبعد

 لهذا أ�ول الرئ�س الس�ید عرض تقدمي ٕا�ر و�ىل ،2017-2016 س�يت �رمس

 الربملان جمليس بني املشرتكة العامة اجللسة يف املالیة احملامك ٔ�عامل حول ا�لس

 ا�ا�يل النظام من 279 املادة ب�ٔحاكم ومعال ،2018 ٔ�كتو�ر 23 الثال�ء یوم

 دا�ل املناقشة جتري ٔ�ن �ىل أ��رية فقرهتا يف تنص اليت املس�شار�ن �لس

 جملس مك�ب لقرار وتفعیال احلكومة، وبني ٔ�عضائه بني �دة �ىل جملس لك

  .2018 دج�رب 10 بتارخي املس�شار�ن
 الرئ�س الس�ید عرض ملناقشة العامة اجللسة هذه الیوم ا�لس یعقد

 �لیه االتفاق مت ا�ي الرتت�ب وفق وذ� �لحسا�ت أ��ىل �لم�لس أ�ول

  .دج�رب 17 بتارخي املنعقدة الرؤساء ندوة اج�ع يف
 مك�ب �ددها اليت احلكوم�ة القطا�ات �ىل املناقشة س��صب و�لیه

 أ��ىل ا�لس تقر�ر تناولها ومواضیع حماور هتم واليت املس�شار�ن، جملس

 أ�ول الرئ�س الس�ید عرض وكذا ،2017-2016 س�يت �رمس �لحسا�ت

 مع ت�سق ومواضیع حماور ويه الربملان، جمليس ٔ�مام ا�لس لهذا

 واليت ،2011 دس�تور ٔ�حاكم وفق املس�شار�ن �لس املو�و� �خ�صاصات

 هذه و�متثل واملهنیة، والنقابیة الرتابیة �ر�ی��ه اه�م مب�االت �القة لها

  : يف واحملاور احلكوم�ة القطا�ات
 �االت الرتابیة امجلا�ات ب�س�یري املتعلق احملور يف ا�ا�لیة، وزارة - 1

 تدبري امجلاعیة، املداخ�ل حتصیل ملشاریع،ا تدبري ا�ال، وتدبري التعمري

 احملور يف وكذا النظافة، ملرافق املفوض التدبري عقود تدبري امجلاعیة، املرافق

  الرتابیة؛ �مجلا�ات املتعلقة القضائیة �ملناز�ات املتعلق
 حصی� مواضیع يف الیة،وامل �ق�صاد وزارة هو الثاين القطاع - 2

 املتعلقة النقط �ٔ�ساس وتضم 2017- 2016 س�يت �رمس الیةامل انوينق تنف�ذ

بتطور املداخ�ل والنفقات و�س��رات العموم�ة، النفقات ذات الطابع  :ب
�ج�عي، مبا فهيا صندوق دمع ال�سك �ج�عي، جحم املدیونیة، املزيان 
الت�اري ومزيان ا�ٓداءات، م�ظومة إالنعاش �ق�صادي، تدبري مجمو�ة 

  .فال�القرض ال
القطاع الثالث، دامئا هيم وزارة �ق�صاد واملالیة، ولكن ٔ�ساسا الوزارة 
املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة، يف 

  .وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د، ونظام الوظیفة العموم�ة: موضوعي
والتمنیة القرویة واملیاه  القطاع الرابع، هو وزارة الفال�ة والصید البحري

والغا�ت، يف احملور املتعلق بتدبري الرشكة الوطنیة ل�سویق البذور 
  ".سو��وس"

القطاع اخلامس، وزارة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
  .وس�یاسة املدینة، يف املوضوع املتعلق �لسكن �ج�عي

�ن املهين والتعلمي العايل القطاع السادس، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو 
  :ــوالبحث العلمي، يف مواضیع تتعلق ب

  ؛2017- 2016ظروف ٕا�داد وسري ا�خول املدريس  -

 التعلمي أ�سايس والثانوي؛  -

 التكو�ن أ�سايس واملس�متر املقدم من اجلامعات؛  -

 ؛2012-2009تق�مي الرب�مج �س�تع�ايل   -
  :تالیةالقطاع السابع، هو وزارة الص�ة يف احملاور ال 

  التخطیط �سرتاتیجي والربجمة؛ -

 احلاكمة �س�شفائیة؛  -

 تدبري اخلدمات الطبیة وأ�دویة واملس�تلزمات الطبیة؛  -

 تدبري املوارد املالیة؛ -

 تدبري مواعید الكشف وإالسشفاء؛  -

 .املورد ال�رشي الصحي  -
القطاع الثامن، وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، يف احملور 

 .تعلق بتدبري ا�مع الرشیف �لفوسفاطامل 
�ٓخر قطاع مربمج يف هذه اجللسة هو وزارة الثقافة واالتصال، والوزارة 
املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، يف احملور املتعلق 

 .�لعرض الثقايف املو�ه �لمغاربة املقميني �خلارج
دق�قة، موز�ة  178قدره وس�نخصص لهذه اجللسة �زيا زم�یا 
 .دق�قة للك مهنام �89ل�ساوي بني ا�لس واحلكومة، وذ� حبصة 

وق�ل الرشوع يف املناقشة، ٔ�ذ�ر ب�ٔنه ملكو�ت ا�لس واحلكومة معا 
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اكمل احلریة يف اس�تعامل احلصص الزم�یة ا�و� هلم والترصف فهيا بني 
 .املناقشة والتعق�ب

ملناقشة، ؤ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن وا�ٓن ٕاذا مسحمت نف�ح �ب ا
 . فریق أ�صا� واملعارصة

  .دق�قة 16تفضل الس�ید املس�شار احملرتم يف �دود 

 :إالاله املهاجري عبد املس�شار الس�ید
  .السالم �لیمك

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  .الس�ید الرئ�س
  .الس�یدة الوز�رة

  .الس�ید�ن الوز�ر�ن
 .الس�یدات والسادة املس�شار�ن

ق�ل الرشوع يف م�اقشة مضامني التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل 
، نود يف فریق أ�صا� و املعارصة 2017-�2016لحسا�ت، �رمس س�يت 

ٔ�ن نتوقف عند أ�دوار والوظائف احلیویة اليت یضطلع هبا ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت دا�ل املشهد املؤسسايت ببالد�، من �الل املاكنة اليت خولها 

كفا�ل حموري يف مراق�ة تدبري املالیة العموم�ة �ململكة �لك  2011س�تور د
عن تدعمي وحامیة م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة  اس�تقاللیة وجترد، واملسؤول

والشفاف�ة واحملاس�بة، �ل�س�بة ��و� وأ��زة العموم�ة، �ٕالضافة ٕاىل �مة 
یف أ��زة اخلاضعة التحقق من سالمة العملیات املتعلقة مبداخ�ل ومصار 

ملراق�ته مبق�ىض القانون، وتق�مي �یف�ة تدبريها لشؤوهنا، واختاذها، عند 
�ق�ضاء، عقو�ت عن لك ٕا�الل �لقوا�د الساریة �ىل العملیات 

  .املذ�ورة
والثابت ٔ�ن تدارك الصعو�ت اليت �شوب قدرة ا�لس �ىل ا�هاب 

مل�ة ومس�تع��، �ىل اعتبار  بعیدا يف جمال حتریك املتابعة، ٔ�صبح رضورة
ٔ�ن ٕاقرار م�ادئ احلاكمة، وختلیق احلیاة العامة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، 
وٕارساء ٔ�سس املساء� والشفاف�ة يف تدبري املال العام من �الل الرقابة 
املالیة، جيب ٔ�ن تدفع يف اجتاه ختویل ا�لس مسا�ات اكف�ة من احلریة يف 

من التغلب �ىل خمتلف إال�راهات والنواقص اليت هذا ا�ال، حىت ميكن 
تعرتض خمتلف مكو�ته وحتد من جناعته وفعالیته بوصفه ركزية ٔ�ساس�یة 

 .و�امسة يف ورش الت�لیق وحماربة الفساد
يف هذا إالطار، �سائل يف فریق أ�صا� واملعارصة الفعل احلكويم 

ا جيعل تقار�ر ا�لس املوسوم �لرتدد وغیاب إالرادة يف حماربة الفساد، مم
أ��ىل �لحسا�ت لٔ�سف عبارة عن و�ئق بدون وقع ونفع، كام هو احلال 
لٔ�سف، مع ٕانتا�ات خمتلف مؤسسات وهیئات احلاكمة، وهو ما �شجع 
البعض �ىل ال�دي يف هنب وتبذ�ر املال العام، بل یصل أ�مر يف بعض 

  .ة �ىل مالحظاهتمأ�ح�ان ٕاىل �دم الت�اوب مع قضاة ا�لس وإال�اب

  الس�ید الرئ�س،
بعد ٔ�ن اس�متعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٕ�معان �لعرض ا�ي تقدم 
به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت مشكورا، ٔ�مام 
الس�یدات والسادة ٔ�عضاء الربملان مب�لس�یه، وبعد دراس��ا �لتقر�ر الس�نوي 

ت الرقابیة سواء أ�س�بوعیة ٔ�و الشهریة اكمال، �ادت بنا ا�ا�رة ٕاىل اجللسا
وكذا اج��ات ا�ل�ان اليت عقدها جملس�نا، واليت عرفت نقاشات �ادة بني 
الفرق وا�مو�ات الربملانیة �اصة املنمتیة �لمعارضة من �ة، واحلكومة من 
�ة �نیة، حول خمتلف القضا� اليت هتم �ارض ومس�تق�ل بالد�، 

ي و�ري السلمي ا�ي اكنت تفرضه �لینا ل�س�تحرض اجلدل �ري الصح
احلكومة لكام �اولنا تدعمي مالحظاتنا وانتقاداتنا لتدبريها الفاشل، جبم� من 
املعطیات وأ�رقام وإالحصائیات املس�تقاة من تقار�ر ودراسات و�ٓراء 
املؤسسات ا�ولیة والوطنیة، اك�لس أ��ىل �لحسا�ت، واملندوبیة 

  .لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ،السام�ة �لتخطیط، وا�
نََح ٕاىل �كذیب لك ذ�، مدعیة ٔ�ن  لٔ�سف احلكومة، اعتادت ٔ�ن َجتْ
س�یاساهتا املنهت�ة حققت نتاجئ تعتربها ج�دة �دا، ؤ�هنا قادرة �ىل معاجلة 

  .مجیع �خ�الالت اليت یعرفها املغرب، �اصة يف القضا� �ج�عیة
لك التقار�ر، واليت حتاول احلكومة �كذ�هبا،  لكن احلق�قة اليت تصدح هبا

یعززها الواقع املعاش، ا�ي یعرف تنايم وثرية �ح��ا�ات �شلك 
م�صا�د وخمیف، وها هو جزء من هذا الواقع یؤكده الیوم هذا التقر�ر ا�ي 
حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، ح�ث توحض أ�رقام وا�الئل حمدودیة �ل 

طع حتق�ق ٔ�هدافها، بل هناك بعض الربامج الس�یاسات العموم�ة مل �س�ت
" رام�د"ٔ�هدرت �لهيا ٔ�رصدة مالیة �مة ومل حتقق ٔ�ي يشء یذ�ر، �ر�مج 

  .�ىل س��ل املثال
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرجوع ٕاىل تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي یعد ٔ�ول تقر�ر 
تعلق �ملالیة �زي امل  130.13یصدره ا�لس بعد دخول القانون التنظميي رمق 

، ما )2016/2017(التنف�ذ، نالحظ ٔ�نه �شمل س�ن�ني من التدبري املايل 
یعين ٔ�ن ا�لس معل �ىل ام�صاص الت�ٔ�ري الزمين ا�ي اكن موجودا يف 
جمال مراق�ة تنف�ذ قوانني املالیة، وهذا ما س�سا�د �ىل تعز�ز ا�ور الرقايب 

من مراق�ة تنف�ذ املزيانیة يف الوقت �لم�لس والربملان �ىل �د سواء، وميكن 
  .املناسب، ق�ل ٔ�ن یطالها ال�س�یان

ؤ��ل م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، بطریقة موضوعیة ودق�قة، یتطلب م�ا تناو� وفق احملاور اليت 
�ددها مك�ب جملس املس�شار�ن، �ىل ٔ�ن نتوقف �لتفصیل عند بعض 

  .اها �لغة أ�مهیة، وذات ٔ�ولویة ومل�اح�هالنقاط اليت �ر 
، مض 2016/2017ف�خصوص حصی� تنف�ذ قوانني املالیة لس�يت 

، كام صدر تقر�ر 2016التقر�ر الس�نوي ؤ�ول مرة تق�مي تنف�ذ مزيانیة 
، يف هذا إالطار، وٕاذا اكنت قوانني �2017اص ب��ف�ذ مزيانیة س�نة 
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بتا� �ىل ��اطة  رقام ال �سا�د كث� خضمة من ا�ٔ التصف�ة تقدم يف شلك
الاكف�ة �ك�ف�ة رصف املزيانیة العامة ��و�، فٕان التقر�ر الس�نوي متزي 

  .ب�رشحيها ورصد اخ�الالهتا وقدم �ش�ٔهنا املالحظات الرضوریة
، يف 2017و 2016وتت�ىل ٔ�مه �خ�الالت اليت عرفها تنف�ذ مزيان�يت 

ٕاىل حوايل  �2016ث وصل س�نة العجز املس�ل �ىل مس�توى املزيانیة، ح 
من الناجت ا�ا�يل، ب�� توقعات قانون  %4.1ملیار درمه ٔ�ي ب�س�بة  40.6

، وجسل جعز املزيانیة �راجعا طف�فا قدر ب�س�بة %3.2املالیة �ددهتا يف 
ملیون درمه، هذا يف الوقت ا�ي حتدثت ف�ه  37.843، حبوايل 13.87%

  .ملیون درمه 32.969احلكومة عن ٔ�ن العجز س��لغ فقط 
 2016لكن يف حق�قة أ�مر، هذا التحسن ال�س�یط املس�ل بني س�يت 

، ال �رجع ٕاىل جمهودات احلكومة، بل هو نتاج لتحسن مس�توى 2017و
املداخ�ل العادیة، �رب ارتفاع مساهامت بعض دول اخللیج، وكذا الز�دات 

ط هو ا�ي الرضی��ة املفروضة �ىل املواطنني، و�لتايل فاملواطن ال�س�ی
 .یتحمل تبعات فشل احلكومة يف تدبري جعز املزيانیة

 ٔ�ما خبصوص د�ن اخلزینة، فقد نبه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره
ٕاىل خطورة تصا�د د�ن خزینة ا�و� والوصول هبا ٕاىل مس�تو�ت ق�اس�یة، 
ال ميكن حتملها، واليت س�تكون لها تبعات سلبیة يف املس�تق�ل �ىل الوضع 

  .ق�صادي و�ج�عي�
ملیار درمه،  692.3ما یناهز  2017ح�ث بلغ جحم ا�یون هنایة س�نة 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، ٔ�ي ٔ�ن خزینة ا�و� جسلت  %65.1ب�س�بة 
ملیار درمه، كام ٔ�ن مدیونیة املؤسسات  35مدیونیة ٕاضاف�ة تفوق 

، ب�س�بة ملیار درمه 277.7واملقاوالت العموم�ة ارتفعت ٕاىل ما یناهز 
  .من الناجت ا�ا�يل اخلام 26.1%

و�شري التقر�ر ٕاىل ٔ�ن احلجم إالجاميل ملدیونة القطاع العام ارتفع من 
، ٔ�ي 2017ملیار درمه مع ممت  970ٕاىل  2016ملیار درمه س�نة  918.2
ملیار درمه يف ظرف س�نة وا�دة، لتواصل املدیونیة وتريهتا  �51.8ز�دة 

، وهذه املر�� ��ات لها 2017و 2010بني  التصا�دیة �الل الفرتة ما
 384.6دالالت س�یاس�یة وجب تق�ميها، ح�ث انتقلت مدیونیة اخلزینة من 

ملیار  534.1ملیار درمه، واملدیونیة العموم�ة من  692.3ملیار درمه ٕاىل 
ملیار  435.9ملیار درمه، ٔ�ي بتحمالت ٕاضاف�ة بلغت  970درمه ٕاىل 

  .ار درمه س�نو�ملی 55درمه، مبعدل یناهز 
ورمغ ٔ�ن املغرب جسل مؤرشات ٕاجيابیة �الل الثالث س�نوات 
أ��رية، متثلت يف تنايم موارد املسا�دات اخلارج�ة وبرتاجع ٔ�سعار 
احملروقات يف أ�سواق العاملیة واخنفاض نفقات املقاصة، ح�ث �راجعت 

مع % 5.5ٕاىل  2012س�نة % �25.4س�هتا مقارنة �لنفقات العادیة من 
، ٕاال ٔ�ن املدیونیة كام س�بقت إالشارة واصل م��اها 2017ایة س�نة هن

التصا�دي، ما یدفعنا ٕاىل ال�سلمي ب�ٔن احلكوم�ني أ��ريتني ٔ�غرق�ا 
  .مؤسسات ا�و� يف دیون �برية، بدون التفكري يف �یف�ة ٕار�اعها

لك هذا � معىن وا�د، هو ٔ�ن الس�یاسات املنهت�ة �سري يف اجتاه 
من الناجت ا�ا�يل % 60ورهان تقلیص �س�بة املدیونیة ٕاىل  افالس ا�و�،
، ٔ�صبح يف حمك املس�تحیل، ويف املقابل جند ٔ�ن 2021اخلام يف ٔ�فق 

�لوضع املايل احلرج، وهو ما یتضح �مللموس من  احلكومة �ري مكرثة بتا�
�الل رفضها لتعدیلنا ا�ي لطاملا تقدم�ا به �الل قوانني املالیة يف 

أ��رية، ؤ�كد� �ىل ٔ�مهیته، والرايم ٕاىل �سق�ف املدیونیة، تفاد� الس�نوات 
�لوقوع يف ٔ�زمة مالیة، لكن مطلبنا هذا رمغ ٔ�مهیته ومل�اح�ته اليت تؤكدها 

التعامل معه  �ىل تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، فٕان احلكومة ٔ�رصت
  .مبنطق أ�ذان الصامء

  الس�ید الرئ�س،
يم املدیونیة العموم�ة هبذه الوثرية هو �ري تنا لن خيتلف ٔ��د �ىل ٔ�ن

معقول وال مق�ول، وال ميكن مواص� تدبري مزيانیة ا�و� هبذه الك�ف�ة، وال 
بد من وقفة ت�ٔمل �لبحث عن �لول ٔ�خرى �ري �قرتاض، هذا ما ميكن 

  .ٔ�ن یصل ٕالیه لك من اطلع �ىل الوضع املايل ببالد�
مة تعزتم العودة ٕاىل جعز موازنيت لكن املثري يف أ�مر، هو ٔ�ن احلكو 

، بعدما اكنت قد 2019من الناجت ا�ا�يل اخلام، يف س�نة % 3.7یناهز 
، مما یعين ٔ�ن احلكومة �ري م�الیة �لوضعیة 2018س�نة  %�3ددته يف 

س�تكون ، ويه ماضیة يف ٕاغراق البالد �لقروض، وبذ� احلر�ة �لمدیونیة
  .ر �خلطرذلك املؤرشات �ق�صادیة تن

املدیونیة س�یؤ�ر �شلك �بري �ىل هامش وال داعي �لتذكري ٔ�ن تنايم 
التحرك واملناورة �ل�س�بة �لحكومة القادمة، ٕاذ �س�یاس�تمك هاته سرتهنون 
البالد وس�ترت�ون لها وضعیة مالیة حمر�ة، وس�یكون الت�دي أ�سايس ٕان 

مت ٕاال مل نقل الوح�د ملن س�ی�لفمك هو معاجلة مدیون��مك، اليشء ا�ي لن ی
  : ٕ��دى الوس�یلتني

ٕاما التخف�ض من النفقات مما یعين �ل�س�بة �لحكومة القادمة الت�يل عن 
�ر�جمها الس�یايس، ٔ�و ا�لجوء ٕاىل احلل الثاين املمتثل يف رفع الرضائب 

  . ل�سدید، دیو�مك احلالیة
ذ�، تدهور املؤرشات السالفة ا��ر س�یؤدي ال حما� �الوة �ىل 
ط ا�ولیة ٕاىل مراجعة تق�ميها لالق�صاد الوطين مما س�یرتتب مبؤسسات التنق�

  .عنه ارتفاع يف لكفة اقرتاضات املغرب
وجتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�ن هذا الوضع، ما كنا لندركه لوال تقر�ر ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�ن احلكومة، عند ٕا�داد مشاریع قوانني املالیة، نالحظ 

ان والرٔ�ي العام، ح�ث تتحمك يف املیاك�زمات ٔ�هنا تتعمد متویه ومغالطة الربمل
واملفاهمي وأ�رقام وحتاول ٕاخفاء مجمو�ة من احلقائق الصادمة، ضاربة عرض 
احلائط م�ادئ الشفاف�ة والصدق�ة، فعجز املزيانیة م�ال، ال �شمل لك 
ا�یون املس�تحقة �ىل ا�و�، ال س��، ؤ�ن مداخ�ل الرضیبة �ىل القمية 

یبة �ىل الرشاكت ل�ست مداخ�ل صاف�ة وهنائیة، ٔ�ن اخلزینة املضافة والرض 
مطالبة ٕ�ر�اع جزء مهنا �لفا�لني �ق�صادیني، كام ٔ�هنا تعمتد املبلغ الصايف 
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�لمداخ�ل اجلبائیة، ٔ�ي بعد خصم احلصة احملو� ٕاىل امجلا�ات احمللیة 
ا��ل، والرضیبة �ىل القمية املضافة والرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل 

ويف نظر� هذه املقاربة ال �سمح هنائیا �ٕالملام �ملس�توى احلق�قي �لضغط 
  .اجلبايئ �ىل امللكفني

  الس�ید الرئ�س، 
من املزيانیة %�20ل�س�بة �لحسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، فٕاهنا متثل 

العامة لكن البعض مهنا �س�ل �شلك هیلكي ٔ�رصدة دائنة هامة �دا مما 
مفداخ�ل هذه . ءمة مداخ�لها مع �اج�اهتا احلق�ق�ةیطرح سؤ� حول مال
ملیار درمه ب�� رصیدها املرتامك  4.3م�لغ  2016احلسا�ت بلغ �الل 

ملیار درمه، و�ملناس�بة جسل التقر�ر ٔ�ن بعض  122.7والقابل �لتحویل بلغ 
احلسا�ت اخلصوصیة مل یعد هناك مربر لوجودها ٔ�صال، وال حىت ٕاضفاء 

يص �ىل بعض معلیاهتا، وهو ما ال ی�ىش ومق�ضیات القانون الطابع اخلصو
التنظميي اجلدید املتعلق بقانون املالیة، و�لیه خترق احلكومة القانون عن 

  .س�بق ٕارصار ٔ�س�باب جمهو� ؤ�غراض �ري واحضة
وخبصوص املصاحل املسرية بطریقة مس�تق� ف�و�د يف وضعیة خمالفة 

ب�� جسل  %30ة ا�اتیة يف مداخ�لها ب�س�بة �لقانون، لكوهنا ملزمة �ملسامه
التقر�ر ٔ�هنا تعمتد �ىل ٕا�انة املزيانیة العامة �شلك �بري مما یدل �ىل تفریطها 

  .يف حتصیل مس�تحقاهتا و�بتعاد عن الغایة من وراء �لقها
ٔ�ما �القة مبجهودات احلكومة يف جمال �شجیع �س��ر و�نعاش 

ملغرب مع رشاكئه، فه�ي تظل ضعیفة �دا وال �ق�صادي وتلمیع صورة ا
�رىق ٕاىل تطلعات الفا�لني �ق�صادیني، ح�ث جسل التقر�ر اخ�الالت 
�برية �ل�س�بة مجلیع املتد�لني و�دم �دیة الك�ري مهنم، بل و�دم �دوى 

الواك� املغربیة "، وضعف ٔ�داء "مك�ب �منیة التعاون"بقاء البعض مهنم ك
ا�طط "و" املك�ب الوطين املغريب لتمنیة الس�یا�ة"و" لتمنیة �س��رات

، 2020، ا�ي یفرتض ف�ه ٔ�ن �شلك د�امة ٔ�ساس�یة ملوا�بة رؤیة "أ�زرق
  .ٕاال ٔ�نه لوحظ �لیه، غیاب مهنجیة يف مع� ف�أ�حرى بلوغ ٔ�هدافه

ٔ�ما �طار ال�رشیعي �ل�شجیع �ىل �س��ر الس�یا�، فقد ٔ�صبح 
املطلوبة، ون�ساءل ملاذا ت�ٔخرت احلكومة يف عرض  م��اوزا ومف�قدا �لن�ا�ة

مرشوع مدونة اس��ر �دیدة ورائدة و�اصة يف القطاع الس�یا� �ىل 
  .الربملان ؟

خبصوص امجلا�ات الرتابیة �شف التقر�ر ٔ�ن املهامت الرقابیة اليت ٔ�جنزهتا 
ا�الس اجلهویة �لحسا�ت �ململكة عن العدید من اخ�الالت هتم مخسة 

التعمري وتدبري ا�ال، تدبري املشاریع امجلاعیة، حتصیل  :الت كربى يهجما
املداخ�ل امجلاعیة، تدبري املرافق امجلاعیة، ٕاضافة ٕاىل جمال تدبري عقود 

  .التدبري املفوض ملرافق النظافة
ؤ��لب هذه إالشاكالت راجع �ٔ�ساس ٕاىل ضعف إالماكنیات املالیة 

ا�ات الرتابیة، وهو ما جيعل احلكومة مطالبة وال�رشیة اليت تتوفر �لهيا امجل
�ختاذ اجراءات فوریة ٔ��ل مسا�دة امجلا�ات الرتابیة �اصة الفقرية مهنا، 

�ىل مس�توى متكهنا من املوارد ال�رشیة ذات الكفاءة، وتنظمي دورات 
�كوی��ة ٔ�طرها يف مجیع املیاد�ن حىت �متكن من �ضطالع �ٔ�دوار اليت 

والقوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، �اصة ؤ�ن  2011تور مكهنا مهنا دس� 
  . املغرب یت�ىن ورش اجلهویة املتقدمة

ٔ�ما خبصوص املناز�ات القضائیة، فقد جسل التقر�ر، ٔ�ن العدید من 
امجلا�ات الرتابیة مل یمت تعیني الو�یل القضايئ هبا رمغ التنصیص �لیه يف 

ل كذ� ضعف تنف�ذ أ�حاكم لفائدة ، وجس2015القوانني التنظميیة لس�نة 
امجلا�ات الرتابیة و�رامك املبالغ احملكوم هبا �ىل امجلا�ات، وصدور ٔ�حاكم 
�لغرامات ا�هتدیدیة ٔ�و ٔ�وامر �حلجز �ىل ٔ�مالك امجلا�ات وضعف 

  .�ع�دات املالیة ا�صصة لتنف�ذ أ�حاكم اىل �ري ذ� من املشالك
سف ال تويل لٔ�مر العنایة الالزمة، ما �ري ٔ�ن احلكومة، ومع اكمل ا�ٔ 

  .�رهق امجلا�ات وميس مبصداق�ة �ودها يف تدبري الش�ٔن احمليل
كام معل ا�لس ٔ�یضا �ىل ٕاجراء دراسة دق�قة �لصندوق املغريب 

  .. �لتقا�د، ؤ�كد ٔ�نه یعرف ٔ�زمة موارد مالیة هیلكیة

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

مة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضيل ٔ�عطي اللك
  .دق�قة 16الس�یدة املس�شارة احملرتمة يف �دود 

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء؛
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن؛

  الس�یدات والسادة أ�طر؛
التعادلیة �لمسامهة  �لو�دةٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �رشفين 

يف م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�مام 
  .جملس�نا املوقر

لعمل اجلاد ا�ي یضطلع به ا�لس يف � بدایة، البد من إالشادة
لرمغ الكشف عن ماكمن اخللل يف م�ظومة التدبري املايل العمويم، وذ� �

من شسا�ة ا�ال موضوع املراق�ة، وضعف الت�ٔطري ال�رشي، وما �� من 
  .انعاكسات سلبیة �ىل حمدودیة معل القايض املايل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة؛

حصی� معل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت تؤكد جناح مما ال شك ف�ه، ٔ�ن 
ا�تلفة، لكهنا �كشف لنا ٔ�یضا  هذه املؤسسة يف �ضطالع مبها�ا الرقابیة

احلا�ة املل�ة ملعرفة الضوابط املسطریة واملعیاریة املؤطرة �لعمل الرقايب 
 یعرتهيا الك�ري من الغموض، يت�لم�لس و�لم�الس اجلهویة �لحسا�ت، وال
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  :�ا ن�سائل
فهل یتوفر ا�لس الیوم �ىل ٕاسرتاتیجیة مشولیة تؤطر �رجمة معلیات 

ٔ�صنافها؟ وهل هناك معایري تتحمك يف اخ�یار املهام الرقابیة؟  املراق�ة �ش�ىت
هل معلیات املراق�ة تمت �شلك عشوايئ، ٔ�م ٔ�هنا انتقائیة مو�ة ٕاىل 

 مؤسسات وجام�ات �رابیة وٕاداریة ومعوم�ة دون �ريها؟
نؤكد لمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�نه �ت من الرضوري تنو�ر الرٔ�ي العام 

ري والضوابط املعمتدة يف اخ�یار املهام الرقابیة ا�تلفة، الوطين �ملهنجیة واملعای
  .وهذا بند من بنود ا�ميقراطیة

 الس�ید الرئ�س، 
�لنظر لتعدد تد�الت ا�لس وتعدد جماالت وهیئات املراق�ة، 
و�رش�یدا �لزمن الرقايب، فقد اس�تقر رٔ�ي الفریق �س�تقاليل �ىل حرص 

  :إالس�تع�ايل لٕالصالح املدا�� يف بعض القضا� ذات املطلب
ؤ�وىل هذه القضا� ما یتعلق �ملالحظات املقدمة خبصوص تنف�ذ مزيانیة 

2017.  
ويف تقد�ر الفریق �س�تقاليل، فٕان التقر�ر جنح ٕاىل �د �بري يف 
الوقوف �ىل ٔ�مه �خ�الالت املطرو�ة، واليت یبقى ٔ��رزها �ىل إالطالق، 

  .�دم صدق�ة التوقعات وأ�رقام املقدرة
ٕان هذا أ�مر، ینطوي �ىل خماطر كربى، من ش�ٔهنا ٔ�ن �زید من فقدان 
الثقة يف خمتلف املؤسسات احلكوم�ة، ويه مالحظة س�بق ؤ�ن نبه ٕا�هيا 

، ؤ�كدها يف 2017الفریق إالس�تقاليل ٕا�ن م�اقش�ته لقانون املالیة لس�نة 
  .2019، والزال یؤكدها يف م�اقشة 2018مزيانیة 

قدمي وٕا�راز ٔ�رقام �ري حصی�ة، واملثال �سوقه من فاحلكومة تعمل �ىل ت
املعطیات اليت یوفرها التقر�ر �ش�ٔن ا��ن العمويم ا�ي بلغ م�هتاه بت�اوزه 

ملیار درمه، ؤ�صبح  35ٔ�ي �ز�دة من الناجت ا�ا�يل اخلام  65.1%عتبة 
ٔ�لف درمه للك  30لك مغريب مدیون من ح�ث ال یدري مبا یقدر ب 

  .خشص
عطیات الرمسیة �لحكومة تبقى جمانبة �لصواب ٔ�هنا ال ت�ٔ�ذ ومعوما فامل 

  : يف ا��ساهبا بعض املؤرشات اليت ٔ�غفلها التقر�ر نفسه، وحنن حنیلمك �لهيا

 م��ٔخرات اخلزینة واملؤسسات العموم�ة؛ 

  ا�یون املضمونة و�ري املضمونة من طرف ا�و� املقدمة
 �لمؤسسات العموم�ة؛

 ت الرتابیة؛ا�یون اخلاصة �مجلا�ا 

 ا�یون العالقة يف ذمة ا�و� ن���ة أ�حاكم الصادرة ضد ا�و�. 
موجز القول ٔ�هيا الس�یدات والسادة، ٔ�ن احلكومة ختفي أ�رقام احلق�ق�ة 
�لعجز و�لمدیونیة ولالق�صاد الوطين، واملثري لالس�تغراب، هو ٔ�ن تنف�ذ 

، �لرمغ من �شفت عن حصی� سلبیة يف خمتلف ا�االت 2017مزيانیة 
احملیط �جيايب املوسوم بتوفر حمفزات �دیدة، ٔ�مهها �ىل إالطالق، 

�س�تقرار الس�یايس ا�ي تنعم به البالد والت�ٔهیل املؤسسايت والت�ٔهیل 
  . ا�س�توري ا�ي مكن احلكومة من إالرشاف �ىل القرار �ق�صادي

علنة، مادامت ��، نعتقد ٔ�ن تنف�ذ قوانني املالیة لن حيقق أ�هداف امل 
العوامل اليت حتول دون حتق�ق املردودیة مل �رفع بعد، وما دامت احلكومة 

  .تتالعب �ٔ�رقام املقدمة يف ترب�ر سفسطايئ لٔ�وضاع �ق�صادیة
 الس�ید الرئ�س، 

 الس�یدات والسادة، 
وف� یتعلق �لنفقات ذات الطابع �ج�عي وفضال عن املالحظات 

البد من ٔ�ن جندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه و�لرمغ من اخلصاص اليت قد�ا التقر�ر ف
الك�ري املس�ل يف لك القطا�ات �ج�عیة، �ري ٔ�ننا الزلنا �س�ل فائضا 
يف احلسا�ت اخلصوصیة ذات الطبیعة �ج�عیة، یقدر مبالیري ا�رامه، 

  .وهذا ميثل سكزيوفری��ة حماس�باتیة ل�س ٕاال
درهام،  15رخصها لها الربملان ٕاال  درمه 100احلكومة مل تنفق من لك 

درمه، �لام ٔ�ن هذه احلسا�ت مو�ة ٕاىل املواطن ال�س�یط  85وبقي 
  .واملواطن املهمش وٕاىل الف�ات الهشة اليت ت�سع یوما بعد یوم

 10.8ملیار درمه، من ٔ�صل  2.9ومبعىن ٔ�ن احلكومة مل تنجز سوى 
، 2017س�نة  ملیار درمه، خمصصة لصندوق دمع ال�سك �ج�عي

الهشاشة ت�سع والفقر ین�رش، واخلصاص یص�ب لك يشء واحلكومة مل 
تنفق، مبعىن ٔ�ن القدرة �ىل إالنفاق �د ضعیفة، ٔ�و يه رغبة مهنا يف إال�از 

  .�ىل حلظات إالنصاف �ج�عي
ٔ�ما خبصوص القضیة املركزیة أ�وىل بعد قضیة الو�دة الرتابیة واملرتبطة 

ذ الوه� أ�وىل، ٔ�ن تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قد �لتعلمي، ف�بدو م�
وضع أ�صبع �ىل الك�ري من ٔ�عطاب القطاع، اكشفا عن ٔ�رقام صادمة 
ومؤسفة، �اصة ف� �رتبط �خلالصات اليت توصل ٕا�هيا ا�لس، ف� خيص 

، واليت 2012ٕاىل  2009تق�مي الرب�مج إالس�تع�ايل عن الفرتة املمتدة من 
یعقهبا حتدید املسؤولیات وحماس�بة �لمتورطني، تزنیال �لمبدٔ� ی��غي ٔ�ن 

  .ا�س�توري املتعلق �ربط املسؤولیة �حملاس�بة
ولمك كنا �متىن ٔ�ن �شري التقر�ر ٔ�ن �حتاد العام �لشغالني من �الل 
اجلامعة احلرة �لتعلمي، اخ�لف�ا يف تو�ه احلكومة ٔ�نذاك، وقلنا ٔ�ن املنطق 

ح وضعیة ر�ال التعلمي، ووضعیة التعلمي، ال ٔ�ن جيب ٔ�ن نتو�ه ٕاىل ٕاصال
  .�ركز �ىل قا�ة ا�رس ومل �سمعنا لٔ�سف ٔ��د

مث كذ� ٔ�ن احلق�قة الواحضة الیوم، يه ٔ�ن الرب�مج إالس�تع�ايل مل 
حيقق ما اكن م�تظرا م�ه، ؤ�ن ال�شوهات اليت یعا�هيا قطاع التعلمي مل تنفع 

املتلونة واملتعددة اليت تتفنن  معها مساح�ق التجمیل الك�رية وأ�ق�عة
  . احلكومة يف ٕابداعها و�سویقها يف حماو� ��سة حلجهبا عن �امة الناس

فهل یعقل ٔ�ن، بالد� اليت �سعى لاللت�اق ��ول الصا�دة الزالت 
تعرف ٔ�ن الظواهر الغریبة والعجیبة من ق�یل ظاهرة أ�قسام م�عددة 

سم الوا�د، مس�تو�ت م�عددة، مواد املس�تو�ت واليت تقدر ��ٓالف يف الق 
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  .خمتلفة، فهل هذا تعلمي قادر �ىل ا�هنوض
، ب�� %80مث كذ� �ر�مج الزتم بتعممي التعلمي أ�ويل يف �دود 

من املدارس �بتدائیة  %24مل تتعدى  2019الوضعیة احلالیة الیوم يف 
 .اليت تتوفر �ىل التعلمي أ�ويل

طاغیة �لك املقای�س، ح�ث جسلت  وتبقى ظاهرة �كتظاظ، ظاهرة
�لتعلمي  %�42لتعلمي �بتدايئ، و %21لتصل ٕاىل  2017ارتفا�ا س�نة 
  .�ملس�توى الت�ٔهیيل %22 إال�دادي، و

ٔ�ما الهدر املدريس فعنوان عریض لفشل املنظومة �لك، ح�ث 
  ؛2016/2017تلمیذ �ادروا املدرسة �الل املومس ا�رايس  279.000

  ید الرئ�س؛موجز القول الس� 
�ل�س�بة لنا، نطر�ه يف سؤال، ما يه �جنازات اليت حتققت من 

ملیار  �25الل الرب�مج إالس�تع�ايل ا�ي لكف مزيانیة ا�و� ٔ�زید من 
  درمه، دون ا��ساب نفقات املوظفني؟

ال شئ طبعا حتقق، والنتاجئ اكنت اكرثیة �لك املقای�س، كام و�یفا، فال 
ء �لزتاماهتا مع الشعب املغريب ومع املؤسسات احلكومة جنحت يف الوفا

ا�ولیة املاحنة، وال يه جنحت يف جتوید التعلمي ببالد�، وال يه ٔ�نصفت 
  . ر�ال التعلمي وال يه اعت�ت �لتلمیذ

وتبقى ٕا�دى املعضالت اليت ٔ�غفلها التقر�ر يف انعاكس م�ارش لغیاب 
الوزارة الوصیة ٕاىل  احلاكمة اجلیدة يف تدبري القطاع ويه معض� جلوء

التوظیف �لتعاقد لتغطیة اخلصاص المكي الهائل، وهو ما ٔ�دى ٕاىل ارتفاع 
  .�لس�نة احلالیة 15000ٔ�س�تاذ مبا فهيم  �70000دد املتعاقد�ن ٕاىل 

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، وٕاذ جندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاصالح املنظومة 
أ�وىل من معر املتعمل، �ري ٔ�ننا  التعلميیة رهني �ك�افة �س��ر يف الس�نوات

نعترب ٔ�ن اس���اد احلكومة ب�ٔفواج املعطلني الش�باب وحتمیلهم مسؤولیة 
ثق�� حبجم تعلمي املبتدئني، بدون �كو�ن بیداغو� وال اس�تقرار نفيس 
واج�عي، یعد اس�هتتارا مبس�تق�ل ٔ�ج�ال اكم� و�كشف عن قصور �بري يف 

  .الكربى املطرو�ة التعاطى احلكويم مع إالشاكالت
ٕان الفساد ینخر التدبري العمويم يف خمتلف القطا�ات، �اصة ح�� 
یتعلق أ�مر مبصاحل ال�سطاء من هذا الوطن، فاالخ�الالت رصدها ا�لس 
أ��ىل وا�الس اجلهویة �لحسا�ت كذ� يف قطاع �م وح�وي ٔ�ال وهو 

ملناقشها وإال�اطة �لك قطاع الص�ة، قد ال �سع الوقت املتاح لهذه اجللسة 
  .تفاصیلها

الواقع ٔ�هيا الس�یدات والسادة، ٔ�ن احلق يف الص�ة والولوج ٕاىل العالج 
من أ��الم، ؤ�حضى يف الك�ري من أ�ح�ان مشهدا  العمويم ٔ�حضى رض�

  .درام�ا من مشاهد املعا�ة الیوم�ة والعذاب الیويم �لمرىض ومرافقهيم
ري املعضالت ثلیقني، عندما ی الشك �والتقر�ر ا�ي بني ٔ�یدینا یقطع 

الكربى اليت تعا�هيا املؤسسات �س�شفائیة الس�بع موضوع املراق�ة، و�اصة 
  ". مو�دي"ف� �رتبط بنظام مواعید الكشف و�س�شفاء ما �سمى ب 

ٕان هذا النظام وٕان اكن ی�سم �لزبونیة املق�تة و�حملسوبیة و�لوساطات 
اب التجهزيات ٔ�و قلهتا، هذا ما جيعل املرىض والتد�الت، فٕاننا �س�ل غی

  .يف س�باق مع الزمن وأ�مل �س�ب مواعید تت�اوز يف �االت كثرية الس�نة
ٔ�ما عن جودة اخلدمات املقدمة، فال ميكن احلدیث عهنا ولو من �ب 
التنك�ت، ف�ات عریضة من املواطنني، وف�ات هشة عرضة جلشع م�الغ ف�ه 

یاب مراق�ة زجریة من احلكومة، ولك ذ� من طرف القطاع اخلاص يف غ 
ر، ولكن حامیة املواطن تبقى یمت حتت ذریعة حتر�ر القطاع وف�ح �س��

  .ٔ�مه من لك هذا ئاش� 
�لتقا�د، فٕاننا ال نتفق مع لك  املغريب خبصوص موضوع الصندوق

املالحظات اليت ٔ�بداها التقر�ر �اصة ٕ�شادته الرصحية مبا مسي بطال� 
  .2016ٕالصالح ا�ي د�ل �زي التنف�ذ يف شهر ٔ�كتو�ر وهبتا� �

وقد س�بق ٔ�ن �رب� عن اس��ائنا الك�ري من س�یاسة فرض أ�مر الواقع 
اليت �هنجها احلكومة السابقة، وحتیید الرشاكء �ج�عیني عن ملف ٕاصالح 

  .نظام التقا�د
 واعترب� ٔ�ن هذا أ�مر ال یعدو ٔ�ن �كون ٕاال ٕاجراءا �رق�عیا ال حيل

املشلك بل �زید يف ت�ٔزميه مس�تق�ال، ٔ�ن مهنجیة إالصالح اليت اعمتدهتا 
  .احلكومة ٔ�فضت ٕاىل �لول �ري واقعیة و�رق�عیة ونتاجئ عكس�یة

والزلنا ندعو من هذا املنرب ٕاىل رضورة ٕاصالح شامل، وٕاىل رضورة 
  .الرجوع ٕاىل توصیات جلنة تقيص احلقائق يف هذا املوضوع

قر�ر حول نقائص مهنجیة إالصالح ومضمونه وٕاذا كنا نتفق مع الت
��زتايل القصري أ�مد، فٕاننا ال �رى يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
والتعادلیة ٔ�ن تفامق جعز الصندوق املغريب �لتقا�د یعود ٕاىل ارتفاع معاشات 
املتقا�د�ن ٔ�و ٕاىل الرتق�ة، وهذا ٔ�مر �رفضه رفضا مطلقا، ٔ�ن �ق�طا�ات 

ازن مع ا��ل، بل ٕاننا نعترب ٔ�ن ا�لس ؤ�نه یدعو ٕاىل �سري �شلك م�و 
توق�ف الرتق�ات ٔ�و البحث عن مصو�ات �دیدة لتفرمل ولتك�ح هذه 

  .الرتق�ة
و�متىن كذ� ٔ�ن متت� احلكومة إالرادة احلق�ق�ة من ٔ��ل ٕاصالح 
م�وافق �لیه �س�تجیب ملتطلبات مغرب �نتقال ا�ميقراطي ومغرب 

 .إالصالح

 :ئ�سالر الس�ید 
  .ا�هت�ى الوقت، شكرا الس�یدة املس�شارة

اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم 
 .دقائق 10يف �دود 

  :عبد الكرمي لهوا�رشي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل محمد ٔ�رشف ا�لوقني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ،یدات والسادة الوزراءالس� 
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  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار م�اقشة 
العرض ا�ي تقدم به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�مام 

  .حول ٔ�عامل احملامك املالیة الربملان
احلاصل بني املؤسسة ال�رشیعیة وا�لس ويه م�اس�بة �لتنویه �لتعاون 

أ��ىل �لحسا�ت، ذ� ٔ�هنا تعطي زخام �رشیعیا ورقابیا ومعال تق�ميیا 
�متكن والوقوف �ىل فعالیهتا وجناعهتا يك نتعاون مجیعا و �لس�یاسات العموم�ة 

مجیعا من معاجلة �دد من إالشاكلیات املرتبطة �حلاكمة اليت تعترب حبق 
 .ب منوذج�ا التمنويالیوم ٔ�كرب ٔ�عطا

وال یفوتين، يف هذا إالطار، التنویه ٕ�خراج �دد من املؤسسات 
ا�س�توریة �ىل فرتة من الزمن، �ٓملني ٔ�ن تضطلع لك مؤسساتنا، ب�ٔدوارها 

  .ا�س�توریة اكم� وبزناهة وح�اد �م
ويه م�اس�بة جندد فهيا ٔ�یضا تضام�نا املطلق مع املس�شار عبد العايل 

 ٕا�ر قرار قايض التحق�ق �ى حممكة �س�ت��اف بفاس �ايم ا��ن، �ىل
ٕ��ا� ملفه �ىل غرفة اجلنا�ت بنفس احملمكة، يف موضوع س�بق ٔ�ن بت ف�ه 
القضاء هنائیا م�ذ ما یقارب ربع قرن، مبقرر اك�سب قوة اليشء املقيض به، 

من العهد ا�ويل �لحقوق  14ضدا �ىل قوا�د احملامكة العاد� و�ىل املادة 
 .دنیة والس�یاس�یة، مما یعترب مسا وقد �كون زعز�ة ٔ�م�نا القضايئامل

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ومن م�طلق حرصنا �ىل تعز�ز هذه 
العالقة بني مؤسس�ت��ا، �س�ل املالحظات املهنجیة �ىل التقر�ر ا�ي تقدم 

  :به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
، وخصوصا هنا هذا التقر�ر�دم ٕادراج ا�لس مجلیع ٔ�عام� مضن  ٔ�وال،

اليت شغلت الرٔ�ي العام " احلس�مية، م�ارة املتوسط"ٔ�قف عند �ر�مج 
 الوطين وموضوع ٕاقا� وزراء؛

�نیا، الت�ٔخر ٔ�ح�ا� يف ٕاجناز بعض املهام الرقابیة، مما یفوت الفرصة 
ؤ�عطي م�ال �لرب�مج  الس�تدراك ما ميكن اس�تدراكه يف �ر�مج معني،

�س�تع�ايل ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، وا�ي خصصت � م�الغ 
  مالیة �مة، لكن أ��ر اكن حمدود ٕان مل نقل م�عدم؛ 

حصی� م�واضعة يف جمال العمل القضايئ، ٕاذ ال تت�اوز امللفات احملا� 
لرٔ�ي �ىل وز�ر العدل، ٔ�ربع ملفات، يف الوقت ا�ي �شغل الفساد ا

  الوطين؛
غیاب مهنجیة وٕاسرتاتیجیة واحضة يف اخ�یار وانتقاء املؤسسات 

  وأ��زة العموم�ة اليت �كون موضوع �ام ا�لس؛
ٔ��ريا، احلا�ة ٕاىل بلورة �ٓلیة لت��ع م�ٓل التوصیات اليت یصدرها، وهنا 
 ٔ�قف عند التوصیات املتعلقة �ملهام الرقابیة �لجام�ات الرتابیة، فه�ي م�شاهبة

 .و�اكد �كون مو�دة، تتكرر يف لك مرة ف� یتعلق مبهام ا�لس
  الس�ید الرئ�س؛

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ونظرا لضیق الوقت، وا�س�اما مع أ�دوار 
  :ا�س�توریة املنوطة مب�لس املس�شار�ن، قرر� �ق�صار �ىل ثالث حماور

 .احملور أ�ول یتعلق �لرتبیة والتكو�ن
اخلالصات اليت تناولها عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �الصات  ف�قول ٕان

ٔ�وصلتنا ٕاىل ٔ�ن نعتربها يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�هنا مؤسفة ومؤملة يف مجیع 
املس�تو�ت، ذ� ٔ�ن م�ظوم�نا الزالت تعاين من هدر زمين وهدر �لموارد 

  .يف غیاب �ٓلیة قانونیة ملزمة �س��د ٕاىل م�طق البناء والرتامك
المس�نا تنايم مؤرشات سلبیة م�ذ س�نوات �لت، ٕاذ الزال  وهكذا

الهدر املدريس الیوم �شلك هاجسا، ٕاذ بلغ �دد التالم�ذ ا��ن �ادروا 
تلمیذا، وهو رمق  279.000ما یناهز  2016/2017املؤسسة يف املومس 

ٔ�یضا اس�تحرضته احلكومة ويه تقدم مرشوع قانون املالیة الیوم، قدمت 
  . عرب �ىل ٔ�ن احلكومة واقعیة يف تدبريها ملثل هذه القضا�رمقا اكن �ام وی

كام وقف التقر�ر عند تغطیة اخلصاص يف أ�طر الرتبویة عن طریق 
التوظیف �لتعاقد، ووقف عند �دم اس�تفادة هؤالء من التكو�ن الالزم، مما 
یؤ�ر �ىل جودة التعلمي، لكن دون ٔ�دىن ٕاشارة ملا اكن یقع سابقا من توظیف 

  . ودون �س�تفادة من التكو�ن الالزم ٔ�یضام�ارش
ويف هذا إالطار، فٕاننا �مثن حزمة إالجراءات احلكوم�ة اليت �اءت 
لتجیب عن خمتلف املالحظات اليت ٔ�شار ٕا�هيا ا�لس واليت �ريم ٕاىل الرفع 

  .من ٔ�داء م�ظوم�نا الرتبویة والتكوی��ة كام و�یفا
  .حمور امجلا�ات الرتابیة: �نیا

تبار ٔ�ن ا�ال الرتايب هو ا�ال أ��سب لتحق�ق التمنیة، فٕاننا �ىل اع 
نعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن املالحظات املعرب عهنا يف هذا التقر�ر 
خبصوص معل امجلا�ات جيب ٔ�ن تؤ�ذ بعني �عتبار يف التزنیل التدرجيي 

ص �لهيا �لجهویة املتقدمة، خصوصا ما � �القة بنقل �خ�صاصات املنصو 
  . يف القوانني التنظميیة

  :�ا ندعو ٕاىل

 إالرساع ٕ�صالح النظام اجلبايئ املايل؛  

  ٕاجياد �لول �ذریة لٕالشاكلیات اليت تعرتي معلیة التحصیل يف
 �القهتا مع املصاحل اخلارج�ة؛

  ،كام رد التقر�ر ٕاشاكالت امجلا�ة ٕاىل املوارد ال�رشیة �ري املؤه�
ة ت�ٔهیلها، وكذا ٕاىل التحفزيات اليت تغیب، وهبذه �ا ندعو ٕاىل �رسیع معلی

املناس�بة ندعو ٕاىل ٕاخراج النظام أ�سايس اخلاص مبوظفي ٕادارة امجلا�ات 
 .الرتابیة

و�ملناس�بة البد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ننا يف فریق العدا� والتمنیة س�بق لنا ٔ�ن 
تقدم�ا مبقرتح قانون ٕال�داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لفائدة 

 .ملني �مجلا�ات الرتابیة، ید�ل هذا يف �ب التحفزيالعا
و�القة بتق�مي تدبري امجلا�ات الرتابیة �لمناز�ات القضائیة، فٕاننا يف فریق 
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العدا� والتمنیة، نعترب ٔ�ن تنف�ذ أ�حاكم الصادرة يف حق �دد من امجلا�ات 
ة، وخصوصا الرتابیة �حلجز �ىل م�الغ �مة من مزيانیاهتا یعرقل معلیة التمنی

ٕاذا اكن التنف�ذ �ا�ال، وهنا ٔ�ذ�ر �ىل س��ل املثال ما جيري �ل�س�بة مجلا�ة 
  .طن�ة

 .ٔ�ما �ل�س�بة حملور السكن �ج�عي
فٕان هذا ا�ال �لرمغ من ٕاطالق معلیة ٕا�ادة ٕاساكن دور الصف�ح م�ذ 

حقه ومل یبلغ مداه، �ا ندعو ٕاىل  نوات، لكن هذا الرب�مج مل �س�توفس� 
یع بتق�مي س�یاسة حماربة مدن الصف�ح عن طریق مقارنة نتاجئها مع ال�رس 

  .املوارد اليت خصصت لها

تفعیل الس�یاسات الوطنیة ٕال�داد الرتاب والتصاممي اجلهویة ٕال�داد  -
 الرتاب؛

 إالرساع ٕ�خراج الواك� الوطنیة �لت�دید احلرضي وت�ٔهیل ا�ور -
   ؛ا�ٓی� �لسقوط

�رشاكة مع ا�الس املنتخبة وضع �ر�مج اس�تع�ايل ووقايئ  -
والسلطات احمللیة �ىل مس�توى بعض املدن اليت تعاين من 

 ٕاشاكلیة ا�ور ا�ٓی� �لسقوط؛

�شجیع املشاریع املتعلقة �لسكن والتجزئات املقدمة من طرف  -
الوداد�ت، ح�ث تعرف هذه املشاریع عرق� واحضة من طرف 

 .ملنتخبةبعض لوبیات العقار بتواطؤ مع بعض ا�الس ا
وخ�اما، ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ��دد التنویه مبس�توى التعاون بني جملس�نا 

  . املوقر وا�لس أ��ىل �لحسا�ت
ٔ��دد شكري �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس و�لسادة القضاة ؤ�طر كام 

ا�لس �ىل ما یبذلونه من جمهودات لتحسني التدبري العمويم مبا حيقق 
  .التمنیة املس�تدامة

 .مك الس�ید الرئ�سوشكرا ل

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .دقائق 8اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك يف �دود 

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  دة الوزراء احملرتمونالس�یدة الوز�رة والسا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر يف ٕاطار 

طبقا  2017-2016م�اقشة تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 

من ا�س�تور، وا�ي رصد واقع التدبري العمويم  148ملق�ضیات الفصل 
�ته، و�خ�الالت اليت تطبعه، وذ� �رب �ٓلیة الرقابة وٕا�راهاته وصعو

  .والتق�مي واحملاس�بة املو�و� ٕالیه
بدایة ننوه هبذه املبادرة اليت تعترب حمطة دس�توریة هامة اعتبارا لكوهنا 
�ر�كز �ىل تفعیل ا�ور ا�س�توري �لمؤسسة ال�رشیعیة يف مراق�ة ٔ�داء 

العموم�ة، مع مراق�ة املزيانیة السلطة التنف�ذیة يف تنف�ذها �لس�یاسات 
ورصف املال العام، ويه م�ادرة ٔ�یضا �سامه يف تعز�ز التفا�ل إالجيايب بني 
املؤسسات ا�س�توریة ال�رشیعیة مهنا والتنف�ذیة والرقابیة، ٕاعامال لقوا�د 
الشفاف�ة والزناهة يف تدبري املال العام، كام ٔ�ننا �متن مقاربة ا�لس اليت �زاوج 

عد البیداغو� والوقايئ، وبني البعد القضايئ الت�ٔدیيب والزجري، هذه بني الب
املقاربة اليت �سامه يف ٕاشا�ة ثقافة ربط املسؤولیة �حملاس�بة، وتعز�ز الثقة يف 
تدبري الش�ٔن العام الس�� ٕاذا اكنت الرقابة شام� وممهن�ة وم�جزة يف ٔ��ل 

  .معقول
  ،الس�ید الرئ�س

م�اقش�ته رمس لنا صورة واحضة عن الك�ف�ة ٕان التقر�ر ا�ي حنن بصدد 
اليت تعاطت هبا احلكومة مع العدید من القضا� �ق�صادیة و�ج�عیة 
واملالیة العموم�ة، ح�ث مت �شخیص ومراق�ة �دد من القطا�ات احلكوم�ة 
واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، مبهنجیة �لمیة و��رتاف�ة ممتزية، مل 

د ال�شخیص، بل وا�بهتا ببدائل وخطط اس�رشاف�ة، يف تقف عند �دو 
شلك توصیات ال شك ٔ�هنا س�شلك م�طلقات جوهریة �لتدبري العمويم يف 
س�یاق رغبة امجلیع يف الشفاف�ة وإالصالح واحلاكمة وختلیق احلیاة العامة، 

  .وتعز�ز املهام الرقابیة، والتق�مي أ�فقي �لربامج والس�یاسات العموم�ة
لصدد، ٕاذ نؤكد يف الفریق احلريك ٕاشادتنا �لعمل اجلبار ويف هذا ا

�لم�لس أ��ىل وا�الس اجلهویة �لحسا�ت، فٕاننا نؤكد كذ� �ىل رضورة 
تعبئة لك الطاقات واملوارد من ٔ��ل متكني احملامك املالیة من ٔ�داء وظیفهتا 

  .الرقابیة �ىل ٔ�حسن و�ه
حظات املهنجیة ويف هذا الس�یاق امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدي بعض املال

واملوضوعیة، ذات الص� �لتقر�ر، مع العمل ٔ�ن احلكومة مدعوة بدورها 
ٔ��ذ مالحظات هذه املؤسسة ا�س�توریة بعني �عتبار يف وضع وحتیني 

  .مسار الس�یاسات العموم�ة �لبالد
ٔ�كد التقر�ر �ىل ٔ�ن د�ن اخلزینة واصل : �ىل مس�توى املدیونیة :ٔ�وال

حيیلنا �ىل رضورة التفكري يف ربط املدیونیة �متویل  وثريته التصا�دیة مما
إالس��ر �ملالیة العموم�ة، وتوج�ه ا��ن اخلار� واحلیلو� دون ٕاس�ت�دام 
املدیونیة حلاج�ات ال�س�یري، مع إاللزتام �ختاذ س�یاسة �ذرة ٕازاء املنحى 

 .التصا�دي ا�ي یعرفه ا��ن العمويم
لتقر�ر ٔ�ن �س�بة التحصیل جسلت �ىل مس�توى املوارد ٔ�كد ا :�نیا

�راجعا ملحوظا، مما یدفعنا ٕاىل املطالبة بتك�یف ا�هودات وتعز�ز املوارد 
 .ال�رشیة ليك �كون التحصیل يف املس�تق�ل يف مس�توى التطلعات
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خبصوص ما �اء يف التقر�ر حول ٕاصالح م�ظومة التقا�د، فٕاننا : �لثا
ق�ايس ا�ي ٔ�قرته احلكومة يف الفریق احلريك ٕاذ �س�تحرض إالصالح امل 

، فٕاننا �ملقابل نؤكد ٔ�ن جحم إالخ�الالت اليت یعرفها هذا النظام 2016س�نة
س�تظل يف ارتفاع ما مل خيضع ملسلسل ٕاصالح هیلكي معیق، وجتوید 

  .احلاكمة والتدبري
  الس�ید الرئ�س،

�ل�س�بة لقطاع التعلمي ا�ي نعتربه يف الفریق احلريك الرافعة أ�ساس�یة 
منیة �ق�صادیة وإالج�عیة ببالد�، واس�تحضارا �تلف �خ�الالت �لت 

والنواقص اليت عرفها القطاع، واليت ٔ�شار ٕا�هيا التقر�ر بتفاصیل ؤ�رقام يف 
�ایة أ�مهیة، فٕاننا �س�ل يف الفریق احلريك �دم حتق�ق ٔ�هداف مجمو�ة من 

يل، وكذ� غیاب الربامج التعاقدیة العامة يف خمتلف ٔ�صناف التعلمي العا
رؤیة واحضة متكن اجلامعات من �منیة ٔ��شطة التكو�ن املس�متر املقدم من 
طرفها، و�دم حتق�ق �ل الربامج املسطرة يف الرب�مج �س�تع�ايل، كام 
�س�ل ضعف يف ٕا�شاء واس�تغالل املدارس امجلا�اتیة، وغیاب ٕاطار م�ظم 

واخلصاص يف هی�ٔة لها، وظاهرة إالكتظاظ يف العامل القروي، والفائض 
  .التدر�س، وحمدودیة �رامج ا�مع �ج�عي

ومسامهة م�ا يف الفریق احلريك يف معاجلة هذه إالخ�الالت واقرتاح 
وصفة لٕالصالح، نقرتح جتس�ید خ�ار اجلهویة وس�یاسة القرب يف الس�یاسة 
التعلميیة، �رب نقل �خ�صاصات من املركز ٕاىل ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة 

لتكو�ن، وصیا�ة ٕاسرتاتیجیة لضامن مالءمة التكو�ن مع م�طلبات سوق وا
: الشغل، ووضع تق�مي موضوعي لربامج ا�مع �ج�عي مبكو�هتا امخلسة

ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة، و�ر�مج ت�سري والنقل املدريس و�ر�مج 
  .ملیون حمفظة يف ٔ�فق تصحیح اخ�الالهتا

  الس�ید الرئ�س،
طاع الصحي، وبناء �ىل ما قام به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ل�س�بة �لق

من حفص لعدة مس�شف�ات �ویة وٕاقلميیة �رب ربوع اململكة، فٕاننا يف الفریق 
احلريك نؤكد ب�ٔن املدا�ل أ�ساس�یة ٕالصالح املنظومة الصحیة تت�ىل يف 
ا ٕارساء �دا� حصیة جمالیا واج�عیا، مع رضورة ا�لجوء ٕاىل التعاقد خصوص

يف املناطق النائیة، قصد معاجلة �ا� اخلصاص اليت تعاين مهنا �ىل 
  . مس�توى املوارد ال�رشیة

ويف املیدان الفال� ٔ�شار التقر�ر يف ٕاطار الرقابة �ىل الرشكة الوطنیة 
ٕاىل �دم حتق�ق االتفاق�ات إالقلميیة املربمة يف " سو��وس" ل�سویق البذور 

�ل�س�بة ٕالنتاج و�سویق البذور، واىل �راجع ٕاطار ا�طط املغريب أ�خرض، 
، ولت�اوز هذه 2016 – 2015املسا�ة املنجزة �الل املومس الفال� 

إالشاكالت نقرتح يف الفریق احلريك رضورة، دمع الفالح الصغري الق�ناء 
  .البذور ا�تارة وأ�مسدة ب�ٔمثنة حمفزة ومدمعة

  الس�ید الرئ�س،
 اليت تت�ذها الوزارة ٕالصالح إالدارة �لرمغ من إالجراءات والتدابري

والوظیفة العموم�ة، فٕاننا يف الفریق احلريك، نالحظ ٔ�ن إالدارة الزالت تعاين 
من �دة ٕاخ�الالت، �ا وجب �ىل احلكومة والوزارات املعنیة بذل مزید 
من ا�هودات لبلورة �ٓلیات ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، متاش�یا 

س�تور، وما �س�تجیب لتطلعات �ال� امل� محمد السادس مع ٔ�حاكم ا�
نرصه هللا ؤ�یده، بغیة �لق املناخ املناسب ٕالنعاش و�شجیع �س��ر 

  .وا�هنوض ب�ٔوضاع املوظفني لتحفزيمه �ىل ٔ�داهئم ملها�م يف ٔ�حسن و�ه
  الس�ید الرئ�س،

 وانطالقا مما س�بق نؤكد يف الفریق احلريك �ىل رضورة متكني امجلا�ات
الرتابیة من الوسائل املالیة الالزمة والوسائل ال�رشیة املؤه�، بغیة تعز�ز 

  .دور امجلا�ات �ٓلیة ٔ�ساس�یة �لتمنیة احمللیة وتزنیل اجلهویة املتقدمة
  الس�ید الرئ�س،

خ�اما نؤكد يف الفریق احلريك ٔ�ن �رس�یخ قمي الشفاف�ة واحلاكمة وربط 
ا لبناء دو� احلق والقانون، ٕاذ ال املسؤو� �حملاس�بة خ�ارات ال حمید عهن
  .دميقراطیة بدون شفاف�ة ورقابة وحماس�بة

ويف أ��ري، جندد التنویه بعمل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي ال حما� 
س�یعزز ا�ور الرقايب وال�رشیعي ملؤسسة الربملان، ؤ�ملنا ٔ�ن �س�مثر هذه 

حتظى بتفا�ل ٕاجيايب من التقار�ر يف تعز�ز املهام ا�س�توریة �لربملان، ؤ�ن 
طرف احلكومة �دمة ملصل�ة الوطن واملواطنني حتت الق�ادة الرش�یدة 

 .لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .دقائق 7اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، يف �دود 

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  احلضور الكرمي،
ٕاهنا من ا�لحظات ا�س�توریة الهامة اليت یناقش فهيا جملس�نا املوقر 
التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�ي یعزز مبق�ضاها املبدٔ� 

ؤولیة �حملاس�بة حلظة �لفعل حتیلنا �ىل ما ا�س�توري الرايم ٕاىل ربط املس
تضمنته اخلطب امللك�ة السام�ة ا�ي ٔ�كد فهيا �ري ما مرة �اللته �ىل 

 16، 2011رضورة تفعیل هذا املق�ىض ا�س�توري ا�ي �اء يف دس�تور 
  .مرة

حلظة �مة و�امسة ٔ�ن خطب �ال� امل� ت�ٔيت يف س�یاق التفا�ل مع 
نه من حماربة الفساد و�س��داد و�ريها من قضا� الشعب وما یدافع ع 

القضا� اليت تؤرق�ا مجیعا وما ندافع كذ� من موقعنا �حزب س�یايس 
�شارك يف تدبري الش�ٔن العام عنه يف لك م�اس�بة من دا�ل هذه املؤسسة 
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  .ا�س�توریة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

حول ٕاذا اكن تقر�ر الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت 
قد تطرق لتدبري  2017و2016ٔ�عامل احملامك املالیة �رمس الس�ن�ني املالیتني 

العدید من القطا�ات فٕانين س�ٔق�رص يف مدا�� فریقي �ىل قطاع الص�ة 
وما شابه من اخ�الالت حناول دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار إال�ابة 

عاجلهتا وا�ي ال �ىل ما تضمنه العرض حماوال طرح بعض البدائل املمك�ة مل
  .�سمح يل رسد لكها �الل هذا احلزي الزمين الضیق

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
لقد دٔ�ب فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف العدید من املناس�بات 
التطرق ٕاىل ٕاشاكلیة تدبري قطاع الص�ة ح�ث توقف �شلك دق�ق عند 

موس ٔ�ن إالشاكلیة �خ�الالت احلق�ق�ة اليت یعا�هيا بعدما ت�ٔكد لنا و�ملل
احلق�ق�ة لهذا القطاع يه ضعف احلاكمة �ىل مجیع املس�تو�ت التدبريیة ويف 
خمتلف هیالك الوزارة اليت حتتاج الیوم ٕاىل مرشوع مارشال ٕالصال�ا، 
ذ� ٔ�ن املد�ر�ت ال�نیة ٔ�صبحت تد�ر �شلك تقلیدي یق�يض الن�ا�ة 

وسوء توزیع لٕالماكنیات  وإاللتقائیة، ح�ث ٔ�ن غیاب الت�س�یق ف� ب�هنا
املادیة وال�رشیة يف غیاب خریطة حصیة �س�تجیب �ل�اج�ات املل�ة 

ل التايل، ملاذا �لساكنة جتعل القطاع یعاين دامئا، �� وجب طرح السؤا
  عن اخلدمات املقدمة حلد �ن؟ املواطن مل �رض

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
رفق الصحي �لك سؤال حيتاج ٕاىل جواب وا�د هو ٔ�ن تد�الت امل

ٔ�نوا�ه �ش�تغل �شلك فوضوي وتف�قر ٕاىل اخلیط الناظم بني خمتلف 
مكو�ته ح�ث ٔ�ن اجلسم الصحي الیوم یع�ش اح�قا� �بريا، هذا اخلیط 
�سا�د �ىل فك شفرات هذا القطاع ا�ي یتكون من ٔ�طباء مبختلف 
ختصصاهتم، ممرضني، �ندسني، ٕاداریني، ٔ�عوان مكو�ت خمتلفة ٔ�صبحت 

یوم �ائقا ٔ�مام تطوره �� فٕانه �ام بلغت جمهودات السادة الوزراء ا��ن ال 
تعاق�وا �ىل تدبري القطاع لن �س�تطیعوا �ل إالشاكلیات املطرو�ة، ولن 
�سامهوا يف دمع املنظومة الصحیة ما دام إالح�قان هو اجلو السائد يف هذا 

املتاك� �ل�دمات القطاع وا�ي یؤ�ر �شلك �بري �ىل احلاكمة و�ىل الولوج 
  .الصحیة أ�ساس�یة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�مع هذا  2019ٕاىل  �2013ٔ�رقام حندد ٔ�مهیة ما مت رصده من س�نة 

القطاع �ىل اكفة املس�تو�ت جتعلنا نقف عند حق�قة ٔ�ن إالماكنیات 
املرصودة الب�ٔس هبا و�مة لتحسني ٔ�داء القطاع لو مت توظیفها توظیفا ج�دا 

ط اخلصاص وهذا ما توقفت عنده وثیقة مسار الثقة اليت طرح �راعي نق
فهيا حزب التجمع الوطين لٔ�حرار قطاع الص�ة لنقاش معويم واسع ح�ث 
ٔ�و�دت � بعض البدائل املمك�ة ملعاجلة بعض إالخ�الالت ذات الطابع 

  :إالس�تع�ايل و�لرجوع ٕاىل ما مت رصده جندها موز�ة �ىل الشلك التايل

 خصصت قوانني املالیة مزيانیة �مة : ملوارد املالیة�ىل مس�توى ا
ملیار درمه  16.5ملیار درمه وصلت ٕاىل  12.490ب  2013بدٔ�ت س�نة 

  .2019س�نة 

 2019م�صب س�نة  4500م�صب ٕاىل  4336: املوارد ال�رشیة 
�الل ست س�نوات ٕاهنا م�الغ �مة وموارد �رشیة  22.430ٔ�ي ما مجمو�ه 

هذا إالطار ما رصدته املراكز إالس�شفائیة  ٔ�كرث ٔ�مهیة دون ٔ�ن ن�ىس يف
م�صب مايل �الل هذه الفرتة رمغ لك ذ�  5140اجلامعیة واليت جتاوزت 

  .اخلصاص ال زال قامئا

 رمغ لك اجلهود املبذو� �الل فرتة : �ىل مس�توى إالس��ر
، واليت ٔ�دت ٕاىل توس�یع العرض الصحي ح�ث مت �شغیل 2016-2017

�ىل مس�توى أ�دویة  670بطاقة رس�ریة تصل ٕاىل  مجمو�ة من املس�شف�ات
اليت تعاجل أ�مراض املزم�ة �ىل و�ه اخلصوص مت ختف�ض ٔ�مثنهتا ح�ث 
الحظنا ٔ�ن لك مرشوع قانون مالیة نقرتح مجیعا �ىل ختف�ض مثن م�ل هذه 
أ�دویة واليت س�تكون �لكفهتا �الیة �ىل املواطن مما فامق ٔ�وضاع مؤسسات 

 .الت�ٔمني الصحي
  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا

اخلالصة ٔ�ن هناك جمهود مايل �بري وج�ار �رصده احلكومة �مع قطاع 
الص�ة هناك نیة جامعیة �لربملان �لك مكو�ته ٕالجناح لك املشاریع والربامج 
الهادفة ٕاىل ٕاصالح قطاع الص�ة ودمعه، ٕاذن هناك رغبة س�یاس�یة واحضة 

وجعل املواطن الساخط الیوم ال خيتلف �لهيا ٕاثنان من ٔ��ل دمع القطاع 
مؤكد�ن لمك ٔ�ن . �ىل الوضع الصحي �س�تف�د من العرض الصحي املقدم

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یدمع لك م�ادرة ٕاصالح�ة و�ىل رٔ�سها 
ا�ي �متىن ٔ�ن یليب إالح�یا�ات ا�تلفة  2025مرشوع خمطط الص�ة 

ين و�رب احملاور �لمنظومة الصحیة و�سامه يف حتسني العرض الصحي الوط
  .ٕاجراء 125حمور، ب  25الطمو�ة اليت اعمتد �لهيا واليت تصل ٕاىل 

ويف أ��ري وٕاذا كنا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندافع �ىل م�دٔ� 
ربط املسؤولیة �حملاس�بة ٕاال ٔ�ن م�ل هذه التقار�ر والضبابیة اليت تتعامل هبا 

رض �ىل ٔ�حصاهبا الیوم اخلروج يف التعاطي مع قضا� تدبري الش�ٔن العام تف
ٕاىل الرٔ�ي العام لتوضیحها وتوضیح جحم إالخ�الالت فهيا ٔ�ن م�ل هذه 
التقار�ر ختلق مع أ�سف ارتبااك �بريا �ىل مس�توى تدبري الش�ٔن العام، 
واح�قا� �بريا خصوصا �ىل مس�توى إالدارة اليت یبدو ٔ�هنا اس�تقالت من 

عامل مع القضا� املطرو�ة �لهيا وهو ما ٔ�داء وظیفهتا وجهرت إالبداع يف الت
�لق در�ة �برية من الر�ود دا�لها مما اكن � أ��ر اليسء ٔ�داء املرفق 
العمويم و�لتايل جيب التعاطي حبذر مع هذه التقار�ر �ىل املس�توى 
إال�اليم، اكنت هذه مدا�� فریق�ا �راك لبايق مكو�ت جملس�نا املوقر 

  .ملطرو�ة �لنقاشم�اقشة �يق املواضیع ا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا
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  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  شكرا الس�ید املس�شار 

  .دقائق 7، يف �دود ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :عبیدااملس�شار الس�ید ابو �كر 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ثري ان��اه امجلیع �لظرف�ة �ق�صادیة و�ج�عیة اليت تعرفها ال بد ٔ�ن �ٔ 
بالد�، �ىل اعتبار ٔ�ننا يف ٕا�رتنا لهذا الوضعیة نضع امجلیع فا�لني س�یاس�یني 

  . واق�صادیني واج�عیني ٔ�مام مسؤولیاهتم التارخيیة
نعم، ٕان الوضع �ج�عي العام �ملغرب یتخبط يف ٔ�زمة تت�ىل �لعیان 

من �الل مؤرشات ومظاهر ومسلك�ات وحوادث تنحو يف مجملها یوم�ا 
حنو إالقرار بوضع اج�عي حمتقن، قد ینعكس سلبا �ىل الوضع الس�یايس 
و�ق�صادي، ما مل یمت اح�واءه �شلك �ٓين ومس�تع�ل �رب �رامج اج�عیة 

  .و�منویة ٕاسرتاتیجیة لها ام�داد يف الزمن �ىل املس�تویني املتوسط والبعید
ا الیوم ٔ�مام جتلیات لهذه أ�زمة تظهر يف شلك مظاهر جممتعیة م�نو�ة ٕانن

وم�عددة و�دیة �لجمیع، اكنت ٔ��رز سامهتا �روز ٔ�شاكل اج�عیة تن��ق بني 
كقضیة (الف�نة وأ�خرى يف شلك اح��ا�ات جمالیه ذات بعد �وي 

عاد و�رفع شعارات مطلبیة ذات ٔ�ب) احلس�مية، جرادة، زا�ورة واوطاط احلاج
اج�عیة خمتلفة ولكهنا م�اكم�، اكنت معربا حق�ق�ا �لساكنة حبجم �خنراط 
فهيا ومس�تقطبة �لرٔ�ي العام الوطين وا�ويل واكحسة للك مواقع التواصل 

  .�ج�عي
كام ٔ�ن عودة �روز ظاهرة الهجرة �ري الرشعیة و�شلك �لين 

ة ٔ�عطت صورة قامتة و�س�تقطاب للك ف�ات ا�متع و��ساع رقعهتا اجلغراف�
عن �نعاكسات السلبیة �لس�یاسات املتبعة طی� عقد من الزمن �ىل 
الوضع �ج�عي، وهو ما شلك لنا يف الفریق �شرتايك �قوس خطر لن 
�س�تطیع املقاربة أ�م�یة لو�دها �ل معضالهتا، بل یتطلب أ�مر تد�ل 

  .لك أ�طراف املعنیة �رؤیة مس�تق�لیة �جعة و�ا��
ويف ظل هذا الوضع، ی�ٔيت تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف ال�س�ة 
احلالیة لهذه الس�نة، مؤكدا ما ٔ�رش� ٕالیه سابقا من فشل �لس�یاسات 
العموم�ة وانعاكساهتا السلبیة، وهو ما جيعلنا نطالب م�دئیا �لتزنیل احلق�قي 

ح�و� �رخس  وإالجرايئ ملبدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة وا�ي نعتربه مطلبا
�عث لٔ�مل يف ٔ�وساط قمي ا�و� ا�ميقراطیة ومد�ال النفراج اج�عي 

  .املواطننياملواطنات و 
لقد ت�ىن الس�ید رئ�س ا�لس أ��ىل �لحسا�ت جحم �خ�الالت �لك 
مسؤولیة ومطلب رضورة توفر إالرادة الس�یاس�یة �لحكومة قصد ف�ح نقاش 

يت تعرفها املالیة العموم�ة، وهو �ل�س�بة معیق وممثر حول لك إالشاكلیات ال
لنا مطلب مس�تع�ل نطالب به احلكومة ٕاىل تفعی� ملا �شلك من فضاء 
حق�قي �لحوار الوطين يف ٔ�مسى جتلیاته، ح�ث تتدا�ل املسؤولیة 

  .الس�یاس�یة مع املسؤولیة الوطنیة
لقد تضمن التقر�ر دعوة رصحية �لحكومة لتحسني جودة املالیة العموم�ة 

كذا �س��ر العمويم من �الل وضع تصور �دید لالس��ر العمويم، و 
ین�ين ٔ�ساسا �ىل معایري الن�ا�ة واملردودیة واحلاكمة، ويه دعوة نعتربها 
�مك� �لحوار الوطين القادر �ىل حتق�ق أ�هداف و�ىل رٔ�سها العدا� 

ح�دها �رب �ٓلیة �ج�عیة والفائدة ا�متعیة واليت متر �رب جتمیع اجلهود وتو 
ت�س�یقة �جعة، ٕ�سرتاتیجیة واحضة تقطع مع وضعیة ال�ش�ت و�ريم ٕاىل 
تقلیص الفوارق واحلد من مظاهر الفقر والهشاشة املمتدة �ىل طول خریطة 

  . الوطن
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن نعلن عن حتفظنا عن 
حلكومة �ختاذ ٕاجراء توس�یع الو�اء مطلب ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا

الرضیيب قصد تقلیص جعز اخلزینة العتبارات جتد ٔ�ساسها يف �ون املطلب 
�اء �اما ومف�و�ا �ىل لك ت�ٔویل، وهو ما قد ینعكس سلبا �ىل املواطنني 
واملقاو� يف نفس الوقت، ونعترب ٔ�ن �كر�س م�دٔ� العدا� اجلبائیة والرضی��ة 

لك س�یاسة رضیبة وهو ما �س�تدعي ف�ح نقاش یعد املد�ل أ�سايس ل
  .وطين ببعد �شاريك �شمل لك املعنیني �ٔ�مر

كام نعتقد ٔ�ن حرص ٔ�زمة الصندوق املغريب �لتقا�د وتدهوره �مج عن 
وترية الرتق�ة يف الوظیفة العموم�ة جمانب �لمنطق، مع العمل �ىل اعتبار ٔ�ن 

بیعیة يف الوظیفة الصندوق عند ت�ٔس�سه اكن یضع معطى الرتق�ة الط 
العموم�ة و�لتايل فٕاننا حنرص ٔ�زمة الصندوق املغريب �لتقا�د يف غیاب بدائل 
�جعة �كون لها ٔ��ر ٕاجيايب �ىل مردودیة وفعالیة الصندوق، وهو ما یتطلب 
�نف�اح �ىل الت�ارب العاملیة الناحجة واس�تلها�ا وأ��ذ مبا خيدم الصندوق 

  .واملتقا�د
  املس�شار�ن احملرتمني، السادةالس�یدات و 

  الس�ید الرئ�س،
 -و كام هو �ال لك التقار�ر السابقة  -ٕان يف التقر�ر ا�ي بني ٔ�یدینا 

نقف حبرية و دهشة ٔ�مام معض� احلاكمة اجلیدة، و يه معض� مشرتكة بني 
�ل املؤسسات العموم�ة واخلاصة مبا فهيا صندوق إالیداع والتدبري ومك�ب 

ذا بنا جندها معض� شام� تتقامسها لك املكو�ت، الرشیف �لفوسفاط، وإ 
مما �س�تدعي �نتقال مبطلب حتق�ق احلاكمة ٕاىل الشق ا�ي ی��غي ٔ�ن 

  .�كون ف�ه
  الس�ید الرئ�س،

اليت تعرف اخ�الالت  (SONACOS)هناك ٔ�زمة حق�ق�ة، ويه ٔ�زمة 
�برية البد من ٕاجياد �لول �جعة لها ٕالنقاذ الفالح املغريب من هذا 
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  .س�هتتار�
خ�اما، الس�ید الرئ�س، �كون الیوم ٔ�مام ام��ان حق�قي �شكك يف 

، �ىل اعتبار جحم 2011مصداق�ة تزنیل م�دٔ� احملاس�بة اليت �رسها دس�تور 
�خ�الالت وفظاعهتا واليت تعرتي س�یاساتنا العموم�ة املكرسة لهدر املالیة 

ا�ا �اما العامة �شلك فوضوي ٔ��ين بال حس�ب وال رق�ب، تعطي انطب
�ارما سلبیا عن الفا�ل الس�یايس، تدمع يف العمق التو�ات العدم�ة اليت 

  .�ريم ٕاىل التقلیل م�ه �رب ال�شهري وال�شویه
ٔ�مام ما تضمنه التقر�ر من نقائص، جند ٔ�نفس�نا ملزمني ٔ��لبیة ومعارضة 
وفا�لني اق�صادیني واج�عیني �ىل حتمل املسؤولیة اكم� وا�فع حنو بدائل 

ق�ق�ة معلیة �ىل املس�توى �ق�صادي والتمنوي، تنعكس ٕاجيا� �ىل ح 
اجلانب �ج�عي، مكرسة م�دٔ�ي العدا� �ج�عیة والكرامة إال�سانیة، 
ٔ�نه �لك وضوح س�نكون م��اوز�ن من ق�ل املواطنني ا��ن مازالوا 

  .یضعون ٔ�ملهم يف مؤسسات ا�و� �لهنوض ب�ٔوضاعهم
  .سشكرا لمك الس�ید الرئ�

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .دقائق 6اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف �دود 

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اجللسة �مس فریق�ا وذ� مبناس�بة  ���رشف الیوم ِب�َ�اول اللكمة يف هذه

م�اقشة تقر�ر الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، ويه فرصة ل�ش�ید 
��ور الهام واحملوري �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقویة م�ظومة احلاكمة 

  .سساتیة ببالد�واملراق�ة املؤ 
 الس�ید الرئ�س،

نظرا ��ور الهام �لت�ارة اخلارج�ة يف بناء م�ظومة اق�صادیة قویة قادرة 
�ىل حتق�ق منو �بت ودامئ، ٔ�حضى العامل یع�ش �ىل ٕایقاع مجمو�ة من 
التحوالت �سرتاتیجیة تت�ىل ٔ�ساسا يف احلرب الت�اریة بني القوى 

حامئیة وتغريات ب��ویة يف م�ظومة  العظمى، وما نتج عن ذ� من تدابري
الت�ارة العاملیة، متهّد لنظام اق�صادي �املي �دید، و�ىل س��ل املثال ال 

  ".احلزام والطریق"احلرص، املبادرة الصی��ة املسامة 
ْج ا�لیربايل اكخ�یار صائب م�ذ �س�تقالل،  �ْت بالُد� ا�هن� وقد تََب�

س�یج اق�صادي م�نوع، ح�ث بلغت وا�ي �لق �القات اق�صادیة دولیة و� 
ويه من بني ٔ��ىل املعدالت % �80س�بة انف�اح �ق�صاد املغريب حوايل 

 .املس�� �املیا

ومن جتلیات هذا �نف�اح �ق�صادي، ٕا�رام املغرب اتفاق�ات التبادل 
م�طقة التبادل احلر "حول  KIGALIدو�، ٕاضافة التفاق�ة  65احلر مع 

 ".القاریة إالفریق�ة
َخْم من االتفاق�ات ف�ح الباب الق�صاد� ٔ�مام سوق واسعة تضم  هذا الز�

، واليت KIGALIٔ�كرث من ِملیار�ن ونصف ُمس�هت� بعد تفعیل اتفاق�ة 
 .َس�َشّلكِ ا�ل�ِبنَة أ��رية لالندماج إالفریقي لالق�صاد الوطين

اعیة هذا �ٕالضافة لت�ين بالد� مجمو�ة من �سرتاتیجیات والربامج القط
اليت هتدف ٕاىل تقویة العرض التصد�ریة لبالد�، وجعل �ق�صاد الوطين 
ٔ�كرث انصهارا مع م�طلبات املنظومة الت�اریة العاملیة، و�اصة ف� تعلق �ملهن 

 .كرتونیة واملبتكرةلالعاملیة، �صنا�ة الس�یارات والطريان والصنا�ات االٕ 
 الس�ید الرئ�س،

مثر كثريا إالماك�ت الهائ� اليت ی���ه هذا ٕاننا نعترب ٔ�ن بالَد� مل �س� 
�نف�اح الك�ري ملنظوم�نا �ق�صادیة، وهو ما ٔ�كده التقر�ر الس�نوي 

، ح�ث ٔ�شار ٕاىل تفامق جعز املزيان �2017لم�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 
ملیار درمه س�نة  188.7ٕاىل  2016ملیار درمه س�نة  184.9الت�اري من 

ملیار  26.6ملیار درمه نظرا لزتاید الواردات ب 3.8، بفارق قدره 2017
  .ملیار درمه 22.8درمه، يف �ني جسلت الصادرات منوا یناهز 

يف �ني حتسن مزيان أ�داء ح�ث انتقل جعز حسابه اجلاري، من 
من الناجت ا�ا�يل % 3.6ٕاىل  2016من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نة % 4.2

 .2017اخلام س�نة 
تطور املتنايم �لتصد�ر ا�ي ُحقَِّق �الل س�نة كام یؤكد التقر�ر، ال 

ملیار درمه،  248.5وارتقى ٕاىل % 10.1ح�ث جسل منوا ب�س�بة  2017
ملیار درمه لتصل قمية  4.1وذ� راجع ٕاىل تطور قطاع الس�یارات ب 

 4.6ملیار درمه، وم�یعات الفوسفاط ومش�تقاته ب  58الصادرات ٕاىل 
انب تطور ٔ�داء املهن العاملیة �لمغرب ملیار درمه، جب 44ملیار درمه لتبلغ 

 .وقطاع الفال�ة والصنا�ات الغذائیة
يف وقت جسلت ف�ه مداخ�ل �س��رات أ�ج�بیة املبارشة ش�به 

 ).ملیار درمه 25حوايل (اس�تقرار يف مس�تو�هتا 
ولك هذا یدعوننا مجیعا �لعمل ٔ�كرث بغیة تطو�ر ب��ة الت�ارة اخلارج�ة 

 .ا�س والت�س�یق بني الس�یاسات القطاعیةالوطنیة وضامن الت�
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا نُالحظ ٔ�ن ���َر اتفاق�ات التبادل احلر اكن وال �َزال حمدودا �ىل 
یة املقاوالت، وذ� �س�ب �ْرِجتالیة اليت طبعت املفاوضات،  �َمنیة وتَنافُس�ِ

ين، وغیاب دراسات اْسِ�ْرشاِف�ة حول �ٓ�ر االتفاق�ات �ىل �ق�صاد الوط
وهو ما یفرس �شلك �بري وجود �لل معیق وِب�ْ�وي دامئ �ىل ُمس�توى 

  .املزيان الت�اري
كام ٔ�ن احلكومة مل تُباِرشْ معلیات ت�ٔهیل ال�س�یج الصناعي ٕاال بعد 
وع يف تفعیل اتفاق�ات التبادل احلر، مما نَتَج عنه ُم�افَسة �ري ُم�اكِف�َة  الرش�
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لٔ�سواق اليت فَ�ََحْهتا هذه االتفاق�ات، وُصعوبة ُولوج املنتو�ات الوطنیة 
 .ِ�َس�َب َ�لْق َحواِجز �َْري ُمجر�یة

ٕاضافة لت�دي ا�رتاق خمتلف احلدود الوطنیة من ق�ل ش�باكت 
ا�هتریب سواء يف اجلنوب ٔ�و �رب الثغر�ن احملتلني س��ة وملیلیة، وهنا ندعو 

 .احلكومة لتدبري اس�رشايف وحممك �ل�دود �ق�صادیة ببالد�
ٕان املبتغى العام من اتفاق�ات التبادل احلر، ل�س يف التوق�ع �لهيا و�ٓ�ر 

-ذ� ا�یبلوماس�یة، لكن يف جوهرها ا�ي جيب ٔ�ن �كون راحب
، ويف مصل�ة لك أ�طراف وذ� �ىل لك أ�صعدة  (Win-Win)راحب

  .و�اصة الت�اریة و�ق�صادیة
یعهد ٕا�هيا التق�مي وهبدة املناس�بة، ف�حن ندعو الع�د �ٓلیة وطنیة 

العام للك اتفاق�ات التبادل احلر، والعمل �ىل   (Monitoring)والت��ع
رصد لك �خ�الالت وضامن تصحیحها، ٔ�ن بعضها ٔ�دى ٕاىل اند�ر 
ِهتا واليت اكنت تَ�ْشط دا�ل السوق ا�ا�يل وما �ََرت�ب عنه  قطا�ات ِ�ُرم�

وة طمي الِقَمي، وفُرص الشغل والرث�   ..من َحتْ
 .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ميكن لمك �سلمي مدا�لتمك لضمها �لحصی� الو�ئق�ة �لم�لس
  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل، يف �دود س�تة دقائق

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  �شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس 

�سعدين �مس فریق�ا يف �حتاد املغريب �لشغل يف هذه ا�لحظة 
ا�س�توریة، اليت �سمح �لوقوف عند العمل املهم ا�ي یقوم به ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت ٔ��ىل هیئة �لرقابة يف تدبري املالیة العموم�ة، ٔ�ن ٔ�تفا�ل 

ٔ�ساس�یة ملؤسس��ا  ا�ي نعتربه د�امة 2017-2016مع مضامني تقر�ر 
ال�رشیعیة يف ممارسة الرقابة املالیة، وا�ي ميك�نا من تق�مي الس�یاسات 
العموم�ة ومساء� احلكومة يف جمال تدبري املالیة العموم�ة و�رس�یخ ثقافة 
احملاس�بة وحماربة الریع وتعز�ز متوضع الربملان يف سريورة املراق�ة الفعلیة، 

لربملان من الرقابة الس�یاس�یة ٕاىل الس�یاسة طموح�ا يف ذ� �رتقاء بدور ا
  . الرقابیة �ىل املال العام

  الس�ید الرئ�س،
لقد ٔ��ر هذا التقر�ر العدید من القضا� احملوریة واملالحظات اجلوهریة 
يف ا�ال �ج�عي، اليت نتقامس �لها يف �حتاد املغريب �لشغل، ولطاملا 

املؤسسة ال�رشیعیة ٔ�و �ار�ا ومن �رب� عن مواقف�ا ٕازاءها، سواء دا�ل 
  : ٔ�مه هذه القضا�

حمدودیة ٔ��ر الربامج و�سرتاتیجیات القطاعیة �ىل التمنیة بصفة  -
  �امة وٕا�داث فرص الشغل بصفة �اصة؛ 

غیاب الن�ا�ة واملردودیة يف اخ�یار الربامج واس�هتداف �منیة  -
جماالت الرتاب  مس�تدامة �س�تف�د مهنا اكفة الرشاحئ �ج�عیة و�رب خمتلف

  الوطين؛

ا�اطر النامجة عن اس�تدامة املدیونیة العموم�ة ووتريهتا  -
  التصا�دیة، و�ٓ�رها الوخمية اق�صاد� واج�عیا؛

فشل املقاربة �نفرادیة �لحكومة يف معاجلة ٕاشاكلیة التقا�د، �رب  -
ما مسي زورا ٕ�صالح نظام املعاشات املدنیة، وحتمیل املتقا�د�ن من 

ال احلالیة واملق�� تبعات اخ�الالته الب��ویة والهیلكیة، وقد س�بق أ�ج�
لالحتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ندد �ملقاربة احملاس�باتیة والتق�وقراطیة املعمتدة من 
طرف احلكومة، و�اض مبعیة احلركة النقابیة نضاالت تدعو ٕاىل معاجلة 

ار البعد مشولیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د، معاجلة ت�ٔ�ذ بعني �عتب
  .وهو نفس �جتاه ا�ي سارت �لیه جلنة تقيص احلقائق. �ج�عي

  الس�ید الرئ�س،
لقد خصت احملامك املالیة يف مراق�هتا لٔ��زة العموم�ة قطا�ات ح�ویة 
واسرتاتیجیة ذات طبیعة اج�عیة، مهت �ٔ�ساس التعلمي والتكو�ن 

عي ببالد� انتاكسة والص�ة العموم�ة، يف وقت یعرف ف�ه الوضع �ج�
  .حق�ق�ة، ما �س�تدعي الرفع من جنا�ة الفعل العمويم

فعالقة �لرب�مج �س�تع�ايل �لرتبیة والتكو�ن، وا�ي رافق�ه مح� 
�روجيیة �رؤیة م�اكم� قاب� لٕالجناز يف ظرف و�زي، �روم ٕا�ادة الثقة يف 

، وصلت ٕاىل املدرسة العموم�ة لتكون فعال مدرسة الن�اح ومدرسة احلداثة
  .�د اعتبار هذا ا�طط م�ثاقا وطنیا �نیا �لرتبیة والتكو�ن

فقد وقف التقر�ر �ىل تفاو�ت مالیة كربى بني الغالف املايل املرصد 
ا�ي تعهدت ا�و� ب��ف�ذه وما خصص �لفعل �لرب�مج، ح�ث رصدت 

ة، كام اع�دات اس�ت��ائیة ٔ��دت مزيانیة ا�و� دون بلوغ أ�هداف احملدد
�شف العدید من �خ�الالت اليت شابت �س�یري بعض ا�ٔاكدميیات 
اجلهویة اليت خضعت �لمراق�ة، من ضعف يف ٔ�داء �ام التنظمي واحلاكمة 
املنوطة هبا، و�دم ا�س�ام تنظميها إالداري، و�دم ق�ام املد�ر�ت إالقلميیة 

ما فامق دیون  ٕ��داد خطط العمل وتقار�ر إالجنازات الس�نویة وما ٕاىل ذ�،
  .هذه ا�ٔاكدميیات اليت تؤدهيا س�نو� املزيانیة العموم�ة

وخبصوص العرض الرتبوي العمويم رصد التقر�ر كذ� العدید من 
إالشاكالت اليت تعرفها املدرسة العموم�ة من ق�یل ضعف مس�تو�ت ب��ات 

بة �س�تق�ال، وارتفاع �س�بة الهدر، و�دم تعممي التعلمي أ�ويل، وتفامق �س� 
  . �كتظاظ، ما ٔ�دى ٕاىل جعز الرب�مج عن بلوغ أ�هداف املسطرة

أ��ىك هو اس�مترار جعز احلكومة يف معاجلة إالشاكلیة التعلميیة اليت 
تق�يض م�ظورا مشولیا �ر�كز �ىل املقاربة ال�شار�یة ویضع العنرص ال�رشي 
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  .اكمةيف صلب إالصالح بقدر ما جيیب عن املضامني الرتبویة وٕاشاكلیة احل
يف جمال �ٓخر ال یقل ٔ�مهیة، رصد كذ� ا�لس العدید من 
�خ�الالت الهیلكیة يف �س�یري املؤسسات �س�شفائیة تتعلق �لتخطیط 
�سرتاتیجي والربجمة واحلاكمة �س�شفائیة وتدبري اخلدمات الطبیة 

  .والفو�رة وحتصیل املداخ�ل وكذا أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة
الالت اليت تنخر قطاع الص�ة وتف�ح ا�ال �لوبیات الفساد تلمك �خ�

اليت تتاجر بص�ة املواطنني واليت س�بق �لعدید من التقار�ر الوطنیة 
  .وا�ولیة ٔ�ن رصدهتا

  الس�ید الرئ�س،
ال یفوتنا ٔ�ن نتقامس كذ� مضامني التقر�ر خبصوص صندوق ال�سك 

نیة �لیه، �رامك رصیدا �ج�عي �حساب �لخزینة تصعب الرقابة الربملا
ملیار درمه، ٔ��دث هبدف متویل �رامج ا�مع �ج�عي ٕاال ٔ�ن  8.5یفوت 

  :العدید من �خ�الالت تطبع تدبريه
  �دم حتصیل مجیع املساهامت املتعلقة ببعض الربامج؛ -
  غیاب �ٓلیات لت�دید املس�تف�د�ن؛  -
  علومايت؛ غیاب �ٓلیات الق�ادة والتقومي والقصور يف النظام امل -
�دم جنا�ة مقاربة �س�هتداف ��ل لرفع ا�مع يف ٕاطار تفك�ك نظام  -

املقاصة، ٕاذ�ا� لتوصیات البنك ا�ويل، ٕاضافة ٕاىل حمدودیة �ٓلیات الت��ع 
  .والتق�مي، ما یؤكد مالحظات �حتاد املغريب �لشغل هبذا الش�ٔن

هذا وميكن تعممي هذه املالحظات �ىل لك الربامج اليت تد�ل يف 
ملیون حمفظة، ت�سري، دمع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ونظام : إالطار

ومازالت �شوبه العدید من  2012املسا�دة الطبیة ا�ي مت تعمميه س�نة 
إالشاكالت الب��ویة، ومهنا طبعا �دم فعالیة ا�لجنتني الساهرتني �ىل 

  .د�نٕاصالح هذا النظام، ما ٔ�دى ٕاىل �ردي اخلدمات املقدمة ٕاىل املس�تف�
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكن تقر�ر ا�لس أ��ىل تضمن العدید من املعطیات المكیة 
والك�ف�ة، ف�حن ن�ساءل عن مصري هذه التقار�ر بغض النظر عن ا�الفات 
اليت لها طابع ج�ايئ، فهنا� خمالفات واخ�الالت ال تعدو ٔ�ن �كون 

اليت جيب �ش�ٔهنا توصیات هتم الطابع إالداري وكذ� الطابع التنف�ذي، و 
ٕا�داد مساطر ال �ري، ولكهنا تظل ح��سة الرفوف احلكوم�ة، مما 

  .�س�توجب ٕا�داث مقاربة �لت��ع والتق�مي من ٔ��ل تفادي ذ�
  .وشكرا الس�ید الرئ�س، ؤ�س�سمح عن الوقت

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .دقائق 5فریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف �دود لاللكمة ا�ٓن �

 :�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعالاملس 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البدایة ٔ��رشف �لتد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
عرض الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي �ج�عي، ملناقشة 

  . لس اجلهویة �لحسا�تاتضمن �الصات معل ا�لس أ��ىل وكذ� ا�
وی�ٔيت هذا النقاش يف س�یاق تفعیل م�دٔ� التاكمل بني املؤسسات 

  .2011ا�س�توریة ا�ي �رسه دس�تور 
س وهبذه املناس�بة ال �سعين ٕاال الشكر والتنویه �لس�ید رئ�س جمل

أ��ىل �لحسا�ت، ومن �ال� �لك السادة القضاة وأ�طر العاملني ٕاىل 
�انبه، وا��ن اس�تطاعوا ٕاجناز �ام �برية وكثرية يف نفس الوقت، ح�ث مت 

�مة رقابیة يف م�دان املراق�ة ل�س�یري أ��زة العموم�ة  32ٕاجناز ما یفوق 
  .عموم�ة كذ�وتق�مي الربامج العموم�ة ومراق�ة اس�ت�دام أ�موال ال

والبد يف هذه املناس�بة، من ال�ت�ٔ�ید ٔ�ن مؤسسة ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت مكؤسسة �لحاكمة اس�تطاعت بفعل مواردها ال�رشیة ٔ�ن تلعب 
دورا دس�تور� اكمال يف حامیة املال العام ويف تعز�ز مك�س�بات املغرب يف 

ابیة �ىل تدبري جمال احلاكمة واملیثاق وحسن التدبري، مما �رزت �ٓ�ره إالجي
  .املؤسسات العموم�ة و�ىل تطو�ر كفاءات ا�ٓمر�ن �لرصف

  :وهنا البد من ٕا�راز حق�ق�ني ٔ�ساس�ی�ني
أ�وىل، ٕان معظم التد�الت ا�لس أ��ىل وا�الس اجلهویة 
�لحسا�ت، �رخس ق�ا�ات �اطئة �ى ا�ٓمر�ن �لرصف، تعتربها ذات 

املال العام ومسا�دة ا�ٓمر�ن ٔ�هداف عقابیة ٔ�كرث مهنا ٔ�هداف محلایة 
�لرصف يف حتسني م�اجه وطرق التدبري، رمبا �لف�ات س�یاس�یة وٕا�الم�ة 
وحىت انت�ابیة، جتعل الرٔ�ي العام الوطين الیوم والنخب الس�یاس�یة تتلقى 
القرارات العقابیة �نتظاریة ٔ�قوى ؤ�كرث من ا�هود املبذول لتحسني 

  .ومسا�دة ا�ٓمر�ن �لرصف
ٕاننا ندعو ا�لس ٕاىل �لق و�دة ٔ�و �لیة �لتواصل لوضع ؤ��� ف

�رامج �لتحس�س والتكو�ن لفائدة ا�ٓمر�ن �لرصف، حىت ال تبقى صورة 
  .ا�لس أ��ىل، �البة �لهيا سوء الطبیعة العقابیة

�نیا، خبصوص املبادئ ا�س�توریة املتعلقة �لتاكمل بني املؤسسات 
، وحىت �كون هدف 2011لكة لس�نة ا�س�توریة اليت �رسها دس�تور املم

ٕاغناء املسار ا�ميقراطي لبالد� من �الل التحري واملناقشة حول تزنیل 
الس�یاسات العموم�ة ورصد اخ�الالهتا، فٕان ا�ٓلیات ا�س�توریة تف�ح �ٓفاقا 
�برية ٔ�مام املؤسسات ال�رشیعیة، ٕاال ٔ�ن املؤسسة ال�رشیعیة يف �ا�ة ٕاىل 

كون مؤه� يف جماالت الرقابة املالیة، وهو ما تطو�ر مواردها ال�رشیة لت
یق�يض وضع �لیة �لتكو�ن مشرتكة بني ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 

  .واملؤسسة ال�رشیعیة
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كام ٔ�ن ٔ�طر وموظفي امجلا�ات الرتابیة يف �ا�ة ٕاىل التكو�ن املس�متر يف 
هذا ا�ال، ح�ث �كون هذه املؤسسة املنتخبة مؤه� ملوا�بة ا�الس 

ویة �لحسا�ت وقادرة �ىل حتق�ق املراق�ة ا�اتیة ق�ل اخلضوع لعملیة اجله
  .التف��ش واملراق�ة

  حرضات الس�یدات والسادة،
حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، وبناء �ىل هاتني 
احلق�ق�ني، فٕان الغایة من ٕا�داث ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ل�ست يه 

هتامات والعقاب، بل يه �رش�ید وحتسني تدبري املتابعات واملالحقات واال
املال العام وحامیته، حىت حتقق أ�هداف التمنویة وإالسرتاجتیة و�ق�صادیة 

  .وطنیا و�ىل صعید امجلا�ات الرتابیة
ؤ��ل ذ�، مفن أ�وىل ٔ�ن تتعزز �ام هذه املؤسسات احملوریة مبهام 

الواقع ٔ�ي أ�طر  التكو�ن والتحس�س لفائدة ا�ٓمر�ن �لرصف، حبمك
  . واملوظفني

البد ٔ�یضا ٔ�ن تقوم هذه املؤسسة بدور اس�شاري بطلب من احلكومة 
ٔ�و الربملان ٔ�و بطلب من ا�ٓمر�ن �لرصف، وهذا ٕاجراء اس��ايق س�ميكن من 
جتاوز ٔ�خطاء كثرية وجتنب املؤسسات العموم�ة الك�رية من هدر إالماكنیات 

  .والوقت ٔ�یضا
  الس�ید الرئ�س أ�ول،

كنا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، قد ا�رت� احلدیث يف 
قوانني املالیة مث الیة ف� یتعلق حبصی� تنف�ذ حمور وزارة �ق�صاد وامل

م�ظومة إالنعاش �ق�صادي وتدبري مجمو�ة القرض الفال�، لكن وا�تنا 
یاس�یا بل صعو�ت لتكو�ن ق�ا�ات موضوعیة، ٕاال ٔ�ننا ال �رید نقاشا س� 

  :نقاشا �لمیا وتق�یا، ؤ��� �ك�في ب�سجیل اخلالصات التالیة

ملیار درمه ميثل �س�بة  136ارتفاع ٕاجامل نفقات املوظفني الفعلیة ٕاىل  -
 من الناجت ا�ا�يل اخلام؛ % 12.7

جسل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�هود ا�ي بذ� من طرف ا�و�  -
ار منوذج �منوي ار�كز ٔ�ساسا �ىل ، يف ٕاط2000جبمیع مكو�ته م�ذ س�نة 

�س��ر العمويم، ومكن �لتايل من الرفع �شلك ملموس من مس�توى 
 الب��ات التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة �لبالد؛

ملیار درمه  918.5ارتفع احلجم إالجاميل ملدیونیة القطاع العام من  -
  .2017ملیار درمه مع خمت س�نة  970ٕاىل  2016س�نة 

�ل هنا دعوة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �لمزید من التعبئة يف اخلتام �س
قصد �س�تفادة من الفرص اليت ی��حها انف�اح املغرب �ىل أ�سواق 
العاملیة، وذ� ب�ٔسس �رب تنو�ر وجتوید العرض التصد�ري والرفع من �س�بة 
�ندماج �ق�صادي والز�دة يف القمية املضافة احمللیة لصادراتنا مع ٕایالج 

  .بعد اجلهوي وأ�مهیة القصوى لبلوغ هذه أ�هدافال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

 4ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف �دود 
  .دقائق

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .السالم �لیمك

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  زراء،السادة الو 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 

-2016ملناقشة التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�يت 
، وال �سعنا يف هاته املناس�بة ٕاال ٔ�ن نقف ��رتام وتقد�ر �لمجهودات 2017

ا�لس أ��ىل وا�الس اجلهویة �لحسا�ت، وندعو  املبذو� من طرف
�لمزید من العمل والكشف جبرٔ�ة عن �خ�الالت يف التدبري املايل العمويم 
و�اصة يف بعض إالدارات واملؤسسات العموم�ة الكربى وبعض امجلا�ات 

  .الرتابیة
  .ونظرا لضیق الوقت س�نق�رص �ىل بعض القطا�ات، ونبدٔ� �لتعلمي

لتعلمي تعترب من إالشاكالت الوطنیة الكربى وال نعتقد يف ٕان قضیة ا
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن بعض التدابري احلالیة س�تكون لها بدون 
شك ا�ٓ�ر إالجيابیة �ىل التعلمي كام �اء يف التقر�ر، واحلال ٔ�ن لك 
الوصفات العالج�ة ملنظومة التعلمي ا�هتت �لفشل، و�ٓخرها الرب�مج 

، وقد جسل التقر�ر ٔ�مه أ�عطاب 2012-2009تع�ايل �س� 
  و�خ�الالت، ون�ساءل يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل وماذا بعد؟

ٕان ٕاصالح التعلمي � لكفة س�یاس�یة ومالیة، وال ميكن ٔ�ي �اقل الیوم 
ٔ�ن یطمنئ ملس�تق�ل املنظومة التعلميیة يف ظل مؤرشات معلیة تعمتد �ىل 

  .س�یاسة الرتق�ع
نقص املوارد ال�رشیة ٔ�صبح ظاهرة ب��ویة �متزي هبا نظام�ا التعلميي، 

مت تعی�هنم �ٔ�قسام التعلميیة دون اس�تفادهتم من  55.000التوظیف �لتعاقد 
التكو�ن، مما س�یؤ�ر بصفة م�ارشة �ىل جودة العملیة الرتبویة، �لام ٔ�ن 
 احلكومة السابقة قامت بفصل التكو�ن عن التوظیف ومعدت ٕاىل

  .�س�تغناء عن أ�طر املكونة رمغ احلا�ة املل�ة لها
ٔ�ما خبصوص قطاع الص�ة، فٕان املشلك دامئا يف التخطیط 
إالسرتاتیجي والربجمة واحلاكمة �س�شفائیة وتدبري اخلدمات الطبیة 
وأ�دویة واملس�تلزمات الطبیة وكذا الفو�رة وحتصیل املداخ�ل، لكن ال ميكن 

ت واليت �شلك �ائقا حيول دون تقدمي �دمة حصیة معاجلة هاته �خ�الال
معوم�ة �جلودة املطلوبة، دون ٕاجياد �ل مالمئ ٔ�مه حمدد تدبريي 

  .اس�شفايئ، ٔ�ال وهو العنرص ال�رشي
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ومك من مرة طالبنا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �اله�م ب�ٔوضاع 
ة وتق�یة، وطالبنا بف�ح املوارد ال�رشیة من ٔ�طباء وممرضني ؤ�طر �لمیة ٕاداری

املعاهد واملدارس واللكیات ذات �س�تقطاب احملدود لسد اخلصاص 
  .املهول يف املوارد ال�رشیة

ٔ�ما خبصوص الصندوق املغريب �لتقا�د، ح�ث جسل التقر�ر، ومع اكمل 
أ�سف اعمتد �ىل �الصات ا�راسات �كتواریة يف املوضوع، دون 

احلق�ق�ة اليت سامهت يف تدهور ٔ�وضاع البحث يف أ�س�باب واخللف�ات 
هذا الصندوق، ومل یبحث يف أ�س�باب واخللف�ة اليت تغیب رئ�س احلكومة 
السابق واحلايل عن اج��ات ا�لس إالداري �لصندوق ا�ي ینعقد �ارج 
�ٓ�ا� القانونیة وعن م�ٓل إالصالح الشامل ملنظومة التقا�د اليت ما ف� ممثلو 

  .س إالداري املطالبة هبا لس�نوات طوالاملوظفني يف ا�ل
ٕان إالرادة الس�یاس�یة املمتث� يف الت�يل التدرجيي عن الوظیفة العموم�ة 
�لحفاظ �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة وٕالرضاء املؤسسات املالیة ا�ولیة 
بدٔ�ت �شلك �يل �ملغادرة الطوعیة وصوال ٕاىل توق�ف التوظیف يف بعض 

نقص املناصب املالیة يف الوظیفة العموم�ة لس�نوات  القطا�ات العموم�ة،
م�تالیة، التوظیف �لتعاقد وحتویل معاشات املتعاقد�ن ٕاىل صندوق �ٓخر، 
�دم �ح�فاظ �ملناصب املالیة يف قطا�ات الوظیفة العموم�ة اليت حيال 
ٔ�حصاهبا �ىل التقا�د، هاته إالجراءات س�تقلص ح� من �دد ال�ش�یطني 

  .الصندوق، وس�تؤدي ح� ٕاىل ٕافالسه املسامهني يف
ٕاصالح "ٕاذن ما اجلدوى من حتمیل املوظفني لو�دمه ملا مسي هبتا� ب 

يف احلكومة السابقة، �لز�دة يف �ق�طا�ات، الز�دة يف " صندوق التقا�د
  .س�نوات العمل، والنقص يف املعاشات

 51.8، 2017خبصوص املدیونیة، �س�ل فقط ارتفاع لس�نة وا�دة 
مكدیونیة، والغریب ٔ�ن يف نفس الس�نة اكینة  2017لیار درمه يف س�نة م 

ملیار درمه، اكینة �راجع يف ٔ�سعار  9.5ز�دة يف املوارد واملسا�دة اخلارج�ة 
بعض املواد أ�ساس�یة يف أ�سواق العاملیة، اكینة نقص يف اخنفاض املقاصة، 

اكهل  ومع ذ� احلكومة قامت ٕ�جراءات رضی��ة، زادت من ٕاثقال
  .املواطنني
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .ا�هت�ى الوقت، شكرا

اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو يف �دود 
  .دقائق 4

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

هود الك�ري ا�ي بذلته احملامك املالیة مب�لسها ال �سعنا ٕاال ٔ�ن حنيي ا� 
�مة وقرار قضايئ، وقرار  684أ��ىل ؤ��زهتا اجلهویة، فٕاجناز ما �زید عن 

ت�ٔدیيب وإال�ا� �ىل املتابعات ٔ�مر ال �س�هتان به، و�متىن ٔ�ن �سا�د ذ� 
الیة �ىل �رسیع وترية إالصالح يف جمال تدبري وٕانفاق املزيانیة والترصف يف امل

  .العموم�ة
ٕان هذا الفعل حيمل ثقافة �دیدة �متىن ٔ�ن ت�ٔ�ذ جمراها، فهو وتقار�ره 
یعترب ٔ�داة �لربملان من ٔ��ل ال�رسیع والتدق�ق يف وظیف�ه الرقابیة وكذ� يف 
وظیف�ه التق�ميیة �لس�یاسات العموم�ة، ويه يف نفس الوقت ٔ�داة حمفزة 

، �سا�دمه يف اختاذ �لك �لحكومة و�خلصوص الس�یدات والسادة الوزراء
ٕاجراء القرارات الس�یاس�یة اليت جتعلهم یتغلبون �ىل إال�راهات والضغوطات 

  .واملشالك اليت یعانون مهنا دا�لیا و�ارج�ا
لن ن��اول �ل ما ورد يف هذا التقر�ر، س�نق�رص �ىل قطاع نعتربه ٔ�مه 

  . القطا�ات ؤ�خطرها ومس�تع�ل �دا یتعلق �لرتبیة والتكو�ن
من �الل . ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�مهیة قصوى لهذا القطاعٔ�عطى 

التقر�ر ميكن لنا ٔ�ن �س�ل �ون ا�طط �س�تع�ايل لوزارة الرتبیة عرف 
، اكن من املمكن تفادهيا، و�متىن لها �دة اخ�الالت معیقة وتعرثات ال مربر

  .ٔ�ن �كون هذا التقر�ر ٔ�داة لتفادي املشالك يف املس�تق�ل
ملوارد ال�رشیة، جسل ٔ�ن هناك موارد مالیة ٔ�و ختصیص فعىل مس�توى ا

مبعىن ٔ�ن % 25مزيانیة ا�و� م�الغ خضمة �دا مل ینفق مهنا ٕاال يف �دود 
  .هناك جعز يف الوصول ٕاىل أ�داء

�ىل مس�توى التطور املس�ل يف تعممي ا�متدرس وحتسني ظروف 
ظ اس�مترار ال�سجیل، جسل التقر�ر حتس�نا مكیا، ولك�ه يف نفس الوقت الح

مؤسسة مزمع ٕاجنازها مضن  1164تدهور الطاقة �س��عابیة يف ٔ�صل 
، هناك قصور وت�ٔ�ري يف ٕاجناز املرشوع 286أ�هداف، ومل ینجز مهنا ٕاال 

كام ٔ�ن ا�طط مل حيقق . ا�ي خصص � املغاربة من أ�موال اليشء الك�ري
ما اكن �لیه �ٓمال  تغطیة مجیع امجلا�ات القرویة �ٕال�داد�ت املؤه�، وهو

  .معزومة �دا ولكهنا مل تتحقق
نفس الرتاجع عرفه اس�تغالل املؤسسات التعلميیة يف وضعیة مرتدیة، 
مازال الرتدي قامئا دا�ل مؤسساتنا يف العامل القروي، �هیك عن التعلمي 

هذا التعلمي أ�ويل ا�ي نعتربه رها� ٔ�ساس�یا يف املنظومة الرتبویة . أ�ويل
ي الزتم ا�طط مضن ٔ�هدافه بتحق�ق �س�بة توفريه �ملدارس �لك، وا�

، مل یتحقق هذا 2015، �ىل ٔ�ن یمت تعمميه يف %�80بتدائیة ب�س�بة 
  .الهدف كذ�

ویعترب التوظیف �لتعاقد لتغطیة اخلصاص يف املدارس مغامرة حق�ق�ة، 
جيب ٔ�ن تتوقفوا عندها، وف� خيص قدرات نظام�ا التعلميي �ىل 

  .قطاب و�ح�ضان مفازالت حمتا�ة ٕاىل جمهودات �برية�س�ت
وهكذا فٕان ا�لس أ��ىل �لحسا�ت یعترب ٔ�ن ا�طط �س�تع�ايل مل 
حيقق مجیع ٔ�هدافه، كام ٔ�نه مل �كن � الت�ٔثري املرتقب �ىل م�ظومة الرتبیة، 
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حبمك ٔ�ن تصاممي احلكومة وا�طط �س�تع�ايل مل ی�ٔ�ذا بعني �عتبار 
ف بعض القوا�د أ�ساس�یة ٕالجناح ٔ�ي س�یاسة معوم�ة، وهو ما و�شلك اك

یضع الربملان واحلكومة ٔ�مام مسؤولیهتام وما یتطلب ذ� من املبادرة 
واحلرص �ىل اختاذ لك التدابري لضامن ٕاجناح الرؤیة إالسرتاتیجیة لقطاع 

، اليت صدرت عن ا�لس أ��ىل �لرتبیة 2030الرتبیة الوطنیة يف ٔ�فق 
�ن، وما یتطلبه من دمع اكف يف مس�توى ال�رشیع والقرارات والتكو 

احلكوم�ة املوا�بة لتنف�ذه، مع ال�شدید �ىل املراق�ة والتق�مي وفقا ٔ�حاكم 
  .ا�س�تور

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

طیب، �س�متع ا�ٓن ٕاىل تد�الت الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة، 
  .دق�قة �89لضبط  وذ� يف �دود احلزي الزمين ا�صص هلم،

وس�ٔعطي اللكمة �لسادة ٔ�عضاء احلكومة �لتتابع حسب مراس� الس�ید 
د�سمرب،  17الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين املؤر�ة يف 

واليت ٔ��رب فهيا الرئاسة ٔ�یضا ب�ٔنه س��وب عن ثالثة وزراء، وز�ر ا�ا�لیة، 
  .اقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةوز�ر �ق�صاد واملالیة ووز�ر الط

ؤ�ول مدا�� �لحكومة ختص وزارة ا�ا�لیة، یتفضل الس�ید الوز�ر 
دق�قة خمصصة لهذا  17ا�ي س��وب عن الس�ید وز�ر ا�ا�لیة يف �دود 

  .القطاع

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :ين، الناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان وا�متع املد

  .�سم هللا الرمحن الرحمي وامحلد � رب العاملني
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احلارضون يف هذه اجللسة

ة ملناقشة البد يف البدایة من شكر ا�لس �ىل ختصیص هذه اجللس
عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول ٔ�عامل احملامك 

  .2017و 2016املالیة والتقر�ر الس�نوي �لم�لس عن س�يت 
ٔ�شكر ٔ�یضا الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت والقضاة ا��ن 

  .قاموا ٕ�جناز هذا التقر�ر، ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة �لغة �ل�س�بة ٕالینا
اذ الشكر تیعكس ق�ا�ات احلكومة ��ور أ�سايس لهاذ ؤ�یضا ه

ا�لس مكؤسسة �لیا �لرقابة، التفا�ل معها والتعاطي ٕ�جيابیة مع املضمون 
  .ؤ�یضا أ��ذ بعني �عتبار املالحظات

يف نفس الس�یاق، نؤكد يف احلكومة �ىل التعاون املس�متر والبناء مع 
یة مبا خيدم حتسني ٕاطار تدبري ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�دواره أ�ساس� 

  .الفعل العمويم

فٕان ا�الس  - ار الس�ید الوز�ر ٕاعتذؤ�بلغمك  -هيم وزارة ا�ا�لیة  ف�
اجلهویة �لحسا�ت تقوم مبراق�ة �س�یري امجلا�ات الرتابیة وهیئاهتا طبق املواد 

  .من القانون املتعلق �حملامك املالیة 147و 118
ا�ت ٔ�فرد �زي هام لعدد من �خ�الالت تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحس

املرتبطة �ل�س�یري وتدبري شؤون امجلا�ات الرتابیة، و�ل�س�بة ٕالینا فٕان 
الوزارة وزارة ا�ا�لیة مبجرد توصل بتقار�ر ا�الس اجلهویة �لحسا�ت تقوم 
بفحصها، تقوم بعد ذ� ٕاما ٕ�یفاد جلنة من املف�ش�یة العامة لٕالدارة الرتابیة 

ات الرتابیة املعنیة ٔ�و ٕاصدار توصیات ٕاىل رؤساء ا�الس من ٔ��ل �لجام�
تفادي أ�خطاء وتقومي الوضعیة، ؤ�یضا فٕان يف احلاالت اليت تتعلق ب�ٔخطاء 

  .جس�مية یمت العمل �ىل اختاذ تدابري ت�ٔدی��ة وم�ابعات قضائیة
وهنا البد من الت�ٔ�ید ٔ�ن تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ال توضع �ىل 

تقر�ر �لم�لس  115ٕاىل �ایة الیوم راه  2003-2002رفوف، م�ذ حوايل ال
حمك قضايئ هنايئ  28أ��ىل �لحسا�ت حتال �ىل القضاء، ولغایة الیوم 

صدر، راه اك�ن م�ابعات قضائیة وهذا جزء من البناء ا�ميقراطي املؤسسايت 
ٔ�یضا الیوم د�ل بالد�، ما تیوقعش الت�اهل د�لها، ووزارة ا�ا�لیة ٔ�كدت 

ٔ�نه يف احلا� ا�يل تتكون خمالفات �س�یطة راه تیوقع الت�اوز د�لها بتدابري 
حملیة، ولكن عندما یتعلق أ�مر ب�ٔخطاء جس�مية یمت اختاذ تدابري ت�ٔدی��ة 

  .واملتابعات القضائیة الالزمة
مت يف هذا الصدد ٕاصدار العدید من ا�ور�ت وهنا ٔ�قف عند 

  :املالحظات أ�ساس�یة
ال تعمري وتدبري ا�ال، هنا ٔ�ثريت مالحظات تتعلق بصعو�ت ٕا�داد ٔ�و

و�ئق التعمري، وهاذ أ�مر مرتبط �لتوسع العمراين الرسیع ا�ي عرف�ه 
بالد� يف الس�نوات أ��رية، وهاذ أ�مر یق�يض ٔ�ساسا وضع �ر�مج 

یع تنف�ذي مرفوق بربجمة مالیة، املسامهة يف �اكلیف ٕاجناز التجهزيات و�شج 
  . توطني املرافق العموم�ة يف املناطق ذات الك�افة املرتفعة

ٔ�یضا النقطة اليت تعلقت بعدم ا�رتام املق�ضیات املتعلقة ٕ�جناز 
التجزئات السك�یة، هنا البد من إالشارة ٔ�ن ال�سمل ا�هنايئ ملشاریع 

  .التجزئات العقاریة خيضع ملسطرة قانونیة حمددة
ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت و�اصة بعض إالشاكل ا�يل تثار يف تقار�

القضا� املرتبطة بعملیة ال�سمل ا�هنايئ ٔ�شغال التجزئة و�ريها، البد هنا من 
مراجعة املق�ضیات القانونیة املنظمة ��، راه اك�ن مق�ضیات قانونیة ما 
ميكن لناش نت�اوزها، �اصها �راجع، حىت ی�س�ىن امجلا�ات الرتابیة اختاذ 

لرضوریة ملبارشة العملیات د�ل ال�سمل د�ل التجزئات حىت يف إالجراءات ا
  .�ا� �دم مطالبة ا�زئ هبا

ٔ�یضا ف� یتعلق ٕ��ادة هیلكة أ�ح�اء الناقصة �لتجهزي، تعمل وزارة 
ا�ا�لیة �ىل موا�بة امجلا�ات املعنیة ٔ�ثناء بلورة مشاریع اتفاق�ات ٕا�ادة 

یاغهتا وحتدید اجلدو� الزم�یة ٔ�و يف الهیلكة، سواء يف بلورة املشاریع وص 
مر�� تنف�ذ املشاریع، ولكن يف ٕاطار �خ�صاصات املو�و� �لوزارة، ما 
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  . ميكن لهاش تت�اوزها
�ىل �ٔ يف تقر�ر ا�لس ا ت�ىل مس�توى �ين، املالحظات اليت �اء

�لحسا�ت املتعلقة بتدبري مشاریع امجلا�ات الرتابیة، هنا ال بد من إالشارة 
ىل ٔ�ن �ل امجلا�ات �درت ٕاىل وضع �راجمها وتنف�ذها من ٔ��ل ٕا�ادة إ 

الهیلكة د�ل العمل �ىل املس�توى احلرضي ٔ�و القروي ف� یتعلق بتقویة 
الب��ات التحتیة، تدارك اخلصاص يف املرافق العموم�ة، الرفع من مس�توى 
�اذبیة املدن، �لق فرص �لشغل، ت�سري حركة السري و�ريها من 

  .یاتاملق�ض 
التد�ل د�ل وزارة ا�ا�لیة هيم ٔ�ساسا تقدمي املسا�دة التق�یة وتوفري 
ا�مع املايل ٕالجناز هذه املشاریع، وهنا ال بد من إالشارة ٔ�ن �الیا االتفاق�ات 
املربمة تنص �ىل ٕا�داث جلان �لت��ع یرتٔ�سها السادة الوالة والعامل، وتعقد 

  .ٔ�شهر 3اج��اهتا لك 
لت��ع وتق�مي الربامج  2011و 2008تني، دوریة ینا�ر ٔ�یضا هنا� دوری 

  .د�ل التمنیة الرتابیة
  :اش�نو هو ال�شخیص؟ ال�شخیص �شف ما یيل

هنا� ت�ٔخر يف ٕا�داد ا�راسات �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة : ٔ�وال
  يف �رامج الت�ٔهیل احلرضي؛

 ت�ٔخر يف اس�تكامل تنف�ذ �دد من الربامج؛: �نیا
 ة العقار؛صعو�ت يف تعبئ

  .ضعف القدرات د�ل املوارد ال�رشیة ونقص ال�شاور حملیا
هنا البد من القول ٔ�ن هاذ الصعو�ت ل�ست �لسه�، وتفعیل دور 
ا�ل�ان احمللیة ا�يل یرتٔ�سها السادة الوالة والعامل مكن من جتاوز ٔ�و التغلب 

  .�ىل هذه الصعو�ت يف ح�هنا
ات ٕا�داد �رامج معل هنا� مس�توى �لث، �دم م�ارشة ٕاجراء

امجلا�ات، هذه مالحظة ٔ�ثريت فعال، لكن ی��غي إالشارة ٔ�ن هذا 
  .اخ�صاص ذايت د�ل امجلا�ات الرتابیة، طبقا ملق�ضیات القوانني التنظميیة

امجلا�ات يف هذا إالطار مس�تق�، و�خ�صاص املوجود عند العامل 
هتا ٔ�� اكن موضوعها �س�ت��اء امجلا�ات د�ل املشور اليت ال �كون مداوال

قاب� �لتنف�ذ ٕاال بعد مصادقة وز�ر ا�ا�لیة ٔ�و من یفوض �، �س�ت��اء 
هاذو البايق يه فقط امجلا�ات، فقط �خ�صاص د�ل الوالة هو الت�ٔشري، 

  .ٔ�ما إال�داد د�ل الرب�مج اخ�صاص د�ل امجلا�ات الرتابیة
یة، هنا ال بد من املالحظات اليت ٔ�ثريت حول حتصیل املداخ�ل امجلاع 

إالشارة ٔ�ن تطو�ر م�ظومة اجلبا�ت احمللیة �لقة �مة يف مسار 
ازدواج�ة : إالصال�ات، لكن �ىل ٔ�رض الواقع توا�نا حتد�ت �برية

التدبري، اجلبا�ت احمللیة بني وزارة املالیة ومصاحل امجلا�ات الرتابیة، ضعف 
ضعف املوارد ال�رشیة  تبادل املعلومات والتواصل بني أ�طراف املعنیة،

وضعف التكو�ن املس�متر لفائدة املعنیني بذ�، ؤ�ح�ا� هنا� ٕاشاكلیات 
معلیة ٕاجرائیة، اكنعدام عنونة و�رقمي الشوارع ؤ�زقة امجلا�ات الرتابیة، وهذا 

انعكس فعال �شلك سليب �ىل جحم و�س�بة حتصیل امجلا�ات الرتابیة 
  .ملواردها اجلبائیة

يل تثارت، ما كنجیوش ا�ٓن �ش نقولو يه �ري هذه إالشاكلیات ا�
  .موجودة

وضعت الوزارة منوذج لهیلكة  2013يف : إالجراءات اليت اختذت
إالدارة اجلبائیة احمللیة مع مناذج و�ٓلیات �لتدبري من ٔ��ل رفع قدرات 

  امجلا�ات يف هاذ ا�ال؛
�ات ٔ�یضا مت اع�د ٕاطار لالف��اص ٔ�و م�ثاق لالف��اص ا�ا�يل �لجام

الرتابیة، وهنا اكنت التجربة يف لك من سال، �ٓسفي، اجلدیدة، وا�ٓن 
 التو�ه هو تعممي هذه التجربة �ىل امجلا�ات الرتابیة الراغبة يف ذ�؛

ٔ�یضا مت ٕاطالق دراسة مشلت حتدید إالماكنیات اجلبائیة احمللیة وتعب�هتا 
طن�ة من طرف امجلا�ات الرتابیة، ووضع �� �ر�مج معل مشل مدن 

 وا�ار البیضاء والر�ط؛
 ٔ�یضا اكن هنا� �ر�مج �كویين؛

ٔ�یضا الفكرة اليت طرحت حول ٕالغاء البايق اس�ت�الصه الغري القابل 
�لتحصیل، هنا احلكومة راه دارت مرشوع قانون صادقت �لیه ملیون 

ملیون درمه وز�دة من ٔ��ل ٕاعفاء هاذ  500، ملیار و1.200.000
 ن ذوي ا��ل الضعیف واملتوسط؛مهنم م% 80امللزمني، 

ٔ�یضا ٕارساء نظام معلومايت فعال، هذا وا�د من العنارص إالجراءات 
اليت اختذت يف هاذ ا�ال مبا �شلك �ٓلیة �لت��ع والتق�مي وضامن تقاطع 

  .البیا�ت بني املتد�لني، مث تعز�ز العمل املشرتك ب�هنم
�ت ٔ�وال ما یتعلق مس�توى �امس، ٔ�ثري يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا

  :بتدبري املرافق امجلاعیة
ضعف جتهزي أ�سواق أ�س�بوعیة ونقائص �ىل : ٔ�وال، ما هيم أ�سواق

  :مس�توى رشوط �س�تغالل، الوزارة ٔ�طلقت دراسة واكن من نتاجئها
ٕا�داد �ر�مج وطين م�عدد الس�نوات، تقوم الوزارة �الیا �ٕالهناء د�لو، 

ي مكر�� ٔ�وىل يف ٕاطار الرشاكة مع سوق ٔ�س�بوع 200و�شمل حوايل 
القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، وهيدف هذا الرب�مج ٕاىل حتسني وتدبري هذا 
املرفق وتقویته وحتسني موارده وا�رتام رشوط الوقایة والص�ة، ٕاىل �ريها 

  .ملیون درمه 57وصل ٕاىل  2018من إالجراءات، م�لغ ا�مع يف 
ة يف ا�ازر، نعم ی��غي هنا مس�ٔ� املالحظات حول الرشوط الصحی

الت�ٔ�ید ٔ�یضا �ىل ما ٔ�ثري من مالحظات حول �خ�الالت اليت تعرفها 
مجمو�ة من ا�ازر، ٔ�مهها تقادم الب��ة التحتیة واف�قادها �لتجهزيات الرضوریة 

  . وغیاب الصیانة، مما یؤ�ر �ىل جودة اخلدمات
ي اخنرطت يف ٕاجناز هنا الوزارة يف ٕاطار �رامج التمنیة والت�ٔهیل احلرض 

مشاریع لت�ٔهیل هذه املرافق ٔ�و ٕاجناز جمازر �دیدة، وهاذ الس�نة مت 
ملیون درمه، فضال عن إالجراءات املت�ذة يف ٕاطار خمطط  117ختصیص 

املغرب أ�خرض بني وزارة الفال�ة والصید البحري بت�س�یق مع وزارة 
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  .ا الصددا�ا�لیة، وهنا� معل من ٔ��ل ٕا�داد وثیقة مرجعیة يف هذ
ف� هيم ا�مع الق�ناء شاح�ات جمهزة لنقل ا�لحوم، وصل ا�مع هاذ 

  .ملیون درمه 4.64الس�نة 
�ىل مس�توى النقطة السادسة واملتعلقة بعقود التدبري املفوض ملرافق 
النظافة، ٔ�وال القانون التنظميي �لجام�ات م�ح اخ�صاص �لجام�ات، خول لها 

بري مرافق النظافة، ومتارس امجلا�ات الرتابیة اخ�یار منط التدبري املفوض لتد
  . سلطة �امة �لمراق�ة املالیة والتق�یة ومراق�ة لك ما یتعلق به

هنا ٔ�شري ٔ�ن الوزارة تقوم يف ٕاطار اخ�صاصاهتا بدور الت�س�یق بني 
املتد�لني، موا�بة معل امجلا�ات الرتابیة يف هذا الصدد وتقدمي املسا�دة 

مى عقود منوذج�ة لتدارك النواقص اليت ظهرت يف التق�یة من �الل ما �س
  .اجلیل السابق يف هاذ ا�ال

وهنا مت توج�ه دور�ت ٕاىل السادة والة وعامل ٔ�قالمي اململكة، ٔ�یضا 
تفعیل معل جلان الت��ع مع ٕا�داث مصاحل دامئة �لمراق�ة، ؤ�یضا متت 

تب دراسات �س�تعانة، يف ٕاطار الرب�مج الوطين �لنفا�ت املزنلیة، مباك
خمتصة من ٔ��ل تقدمي اخلربة واملسا�دة التق�یة الرضوریة �لق�ام مبهام الت��ع 

  .واملراق�ة لهذه العقود
والوزارة يف هذا الصدد تعمل �ىل ت��ع توصیات ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت وٕادرا�ا يف ا�ور�ت ٔ�و يف العملیات د�ل املراجعة د�ل 

  .العقود د�ل التدبري املفوض
النقطة أ��رية والسابعة هتم املناز�ات القضائیة املتعلقة �مجلا�ات 

  : الرتابیة
تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عرفت وجود مالحظات �مة يف هذا 
ا�ال، وقد رصد التقر�ر التطور الهام احلاصل يف املنظومة القانونیة املتعلقة 

  :الحظاتمبناز�ات امجلا�ات الرتابیة، ورصدت هنا بعض امل
�دم تعیني الو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة، كام هو معلوم �ل : ٔ�وال

الو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة حمل املسا�د القضايئ �لجام�ات الرتابیة 
  .مبق�ىض القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة

ته يف هاذ الصدد �درت هذه الوزارة ٕاىل ٕا�داد وتوق�ع قرار تعی��ه ؤ��ال 
�ىل أ�مانة العامة �لحكومة قصد ال�رش �جلریدة الرمسیة، وتضمن القرار 
مجمو�ة من ا�ٓلیات واملق�ضیات الكف�� �متكني الو�یل القضايئ �لجام�ات 
الرتابیة من الق�ام مبهامه يف موا�بة م�از�ات امجلا�ات الرتابیة ومؤازرة هذه 

 القانونیة؛أ��رية دا�ل ا�ٓ�ال، وطبقا �لرشوط والقوا�د 
هنا� صعو�ت تتعلق �ٕالحصائیات اليت تبقى �س��ة ٕاىل �دود �برية 

  .�لنظر �لتطور املس�متر لهذه املناز�ات
�ل�س�بة لوزارة ا�ا�لیة تعمتد إالحصائیات الواردة �ىل السلطة 
احلكوم�ة امللكفة �لعدل خبصوص �دد ملفات تنف�ذ املف�و�ة �ى احملامك 

زارة تعمل �ىل حث رؤساء جمالس امجلا�ات الرتابیة �ىل إالداریة، وهنا الو 
رصد �ع�دات املالیة الاكف�ة لتنف�ذ أ�حاكم ا�هنائیة، �ش ما یوقعش 

  .ٕاشاكل يف هاذ املس�ٔ�
كام یمت العمل �ىل عقد اج��ات ت�س�یق�ة دوریة مع وزارة العدل حلرص 

ؤ�ظهرت التجربة ٔ�مهیة امللفات التنف�ذیة املف�و�ة �ى احملامك إالداریة، 
التنف�ذ �لرتايض لهذه أ�حاكم، حبیث �ادة ما یمت تنف�ذها �ىل ٔ�شطر مع 
خفض املبلغ احملكوم به، التنازل عن تعویضات ٔ�و غرامات الت�ٔ�ري ٔ�و 

  .الغرامات ا�هتدیدیة
هنا� مالحظة التقر�ر خبصوص �عتداء املادي ا�ي �شلك اجلزء 

الوزارة ت��ه امجلا�ات ٕاىل .. ة خبصوص �دما�ٔكرب من امللفات القضائی
رضورة ا�رتام مسطرة �زع امللك�ة من ٔ��ل املنفعة العامة، والوزارة اختذت 
بعض إالجراءات هتم نقل امللك�ة بعد ٔ�داء التعویض والتدبري الوقايئ 

  .�لزنا�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :لسةالس�ید عبد امحلید الصو�ري، رئ�س اجل 
اللكمة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، وس�یقد�ا الس�ید الوز�ر امللكف 

  .�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين، الناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
�لنیابة عن الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، جتدید الشكر ٔ�ود ٔ�یضا 

�لم�لس �ىل ختصیصه هذه اجللسة وت�ٔ�ید تعاون احلكومة مع ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت و�اصة وزارة �ق�صاد واملالیة، �لنظر لكون توصیات ا�لس 

الیة لها دور يف ما خيدم حتسني ٕاطار تدبري املالیة العموم�ة وحتق�ق جنا�ة وفع
  .إالنفاق العمويم �لشلك املطلوب

املدیونیة �رتبط ٔ�وال، . ٔ�وال، هناك ٔ�س�ئ� ٔ�ثريت يف ما یتعلق �ملدیونیة
مبس�توى جعز املزيانیة وكذا ب�س�بة ا�منو املس�� لالق�صاد الوطين، مبعىن 
عندما �كون �س�بة العجز مرتفعة، ف�الرضورة املدیونیة �رتفع، ٔ�ن املوارد 

ك �كون �ري اكف�ة �متویل املشاریع �س��ریة وإالصال�ات ا�اتیة �ٓنذا
  :الرضوریة، لكن هنا ی��غي مالحظة ما یيل

، مؤرش مدیونیة اخلزینة �راجع من 2008ٕاىل  2000ٔ�وال، يف الفرتة من 
ٕاىل  2009من . 2008ٕاىل  2000، هذا من �ام %45ٕاىل % 68.1
فرق ما بني ارتفاع  س�نو�، ٔ�ن% 3.3هاذ املؤرش اكن كريتفع ب  2013

جحم املزيانیة وبني �س�بة ارتفاع جحم املدیونیة وبني �س�بة املدیونیة من الناجت 
 68تناقصت من  2008ل  2000ال�س�بة د�لها من . ا�ا�يل اخلام

س�نو�، ٔ�ي % 3.3اكنت ترتتفع ب  2013ٕاىل  2009، ولكن من %45ل
  .اكن وا�د �رتفاع �بري% 58ٕاىل حوايل  45.4من 

ٕاىل ا�ٓن املؤرش د�ل ارتفاع �س�بة املدیونیة من  2014ن من س�نة لك
الناجت ا�ا�يل اخلام بدا ت��قلص، حبیث املتوسط د�ل الس�نوات السابقة 
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، مبعىن �ون ما تدار�ش %0.2 2017، يف %0.9اكن هو 2016 -2014
س�نو� % 3.3وبق�نا �اد�ن ب 2013- 2012إالصال�ات املالیة الالزمة يف 

، كنا �ادي نوصلو ٔ�زید %70نت�اوزو العتبة اخلطرية ا�يل يه  كنا �ادي
، واكن �ٓنذاك الس�یادة �ق�صادیة املالیة د�ل البالد �ادي �كون %80من 

 . ل�ست فقط �ددة بل غنفقدوها
ولهذا ی��غي تقد�ر ٔ�مهیة إالصال�ات املالیة اليت ٔ�جنزت ومك�ت من 

ش�ید النفقات العموم�ة وحتسني اس�تعادة التواز�ت املا�رو اق�صادیة، و�ر 
دون ا��ساب % 7.7املداخ�ل، حبیث ٔ�ن �س�بة العجز ا�يل اكنت 

، ولك %3.8 2017ٔ�صبحت ا�ٓن س�نة  2012مداخ�ل اخلوصصة س�نة 
ملیار د�ل ا�رمه، وهذا ما مكن من التحمك  9نقطة جعز تقدر حبوايل ب

ات اليت قام هبا يف �س�بة املدیونیة د�ل اخلزینة العموم�ة، ؤ�ظهرت ا�راس
صندوق النقد ا�ويل ٕاىل م�ا�ة هذا ا��ن وقابلیته لالس�مترار دون جتاوز 

  %.70سقف 
  :ف� هيم مدیونیة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة

ٔ�وال املدیونیة د�ل هاذ املؤسسات رضوریة الس��راهتا ا�يل مرتبطة 
  ب�ٔوراش �برية ونوعیة، هذا املس�توى أ�ول؛

اين مدیونیة املؤسسات العموم�ة يف السابق اكنت �رتفع املس�توى الث
، ولكن إالصال�ات اليت 2016و 2015ٕاىل قار� ما بني % 10س�نو� ب

و�كرس ما بني % 6اكن �رتفاع  2017و 2016اختذت بعد ذ� ما بني 
ق�ل ذ� حشال اكن ارتفاع مدیونیة املؤسسات العموم�ة؟ . 2017و 2016

ارتفا�ات �برية، الیوم تدارت ٕاصال�ات، لكن ، اكنت %31اكن �رتفع ب
  ٔ��ن تذهب هذه املدیونیة؟ هاذ �س��رات فني �متيش؟ 

، 1999كمتيش ٔ�وال يف املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، 
د�ل الساكنة د�ل العامل القروي هام ا�يل عندمه الضو واملا، الیوم % 39
99.%  

 1800یة لطرق الس�یارة �ملغرب، الیوم �نیا، �متيش �لرشكة الوطن 
  .�یلومرت د�ل الطرق الس�یارة �ملغرب

كمتيش �لمك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة، وا�يل تدارت ف�ه 

  . �س��رات �برية ا�يل ا�ٓن ت�شوفو ا�ٓ�ر د�لها
 7كمتيش �لواك� املغربیة �لطاقة املس�تدامة، وا�يل ا�ٓن املغرب رحب 

  .لتبعیة الطاق�ة د�لو �ل�ارجالنقط يف تقلیص ا
كمتيش �لرشكة الوطنیة �لنقل اجلوي واخلطوط امللك�ة املغربیة ا�يل يه 

ا�ٓن فا�ل ٔ�سايس يف الس�یاسة إالفریق�ة �لمغرب، كمتيش لصندوق ا�متویل 
 10.000الطريق وا�يل متك�ا فقط يف العامل القروي من ٕاجناز ٔ�زید من 

 �11.000یلومرت، الیوم اكینة  1.000 اكنت 95ق�ل . �یلومرت د�ل الطرق
  .�یلومرت

و�متيش �لواك� اخلاصة طن�ة البحر أ�بیض املتوسط وا�يل جعل من 
  .�ة الشامل د�ل طن�ة قطب د�ل إالقالع الصناعي

هنا فني �متيش الربامج �س��ریة الطمو�ة، ولكن حشال د�ل ا�و� 
 53يف املقابل . ل ا�رمهملیار د� 115كتضمن يف هاذ �س��رات؟ 

  . ملیار د�ل ا�رمه ا�يل يه �ري مضمونة
هنا البد من إالشارة لوا�د املعلومة ٔ�ساس�یة ٔ�و معطى ٔ�سايس �ل�س�بة 

ولكن حشال د�ل  115هاذ ا�یون ا�يل ارتبطت �الس��رات : ٕالینا
ملیار د�ل ا�رمه، الضعف، وهذا  �300س��رات ٔ�جنزت؟ ٔ�زید من 

من بعد فاش غهنرض �ىل الفوسفاط فقط ٔ�نه من . اليشء �موا�د 
س�نوات �مينح �لخزینة د�ل  10املؤسسات ا�يل عندها مدیونیة، الفوسفاط 

من العم� % 20 2017يف . ملیار درمه 62ا�و� ٕاما ٔ�ر�ح ٔ�و �عائدات 
  .الصعبة �ات من ا�مع الرشیف �لفوسفاط

�س��رات العموم�ة يف املغرب  ف� یتعلق �الس��رات العموم�ة،
فا�ل ٔ�سايس يف حتق�ق نتاجئ �برية هتم الكهربة القرویة، املاء الصاحل 
�لرشب، فك العز�، حتسني م�اخ أ�عامل، رفع �اذبیة بالد� لالس��رات 

ٔ�نه فاش تتد�ر اس��رات معوم�ة كت�دث ب��ات ا�يل كت�ذب . الكربى
ملیار درمه د�ل �س��رات  256، 2018- 2012اس��رات ٔ�ج�بیة، فهاذ 

يف الوالیة  114ق�ل هذاك التارخي حشال؟ . أ�ج�بیة ا�يل �ات �لمغرب
  .فقط 114، 2012احلكوم�ة ا�يل س�بقت يف 

وهنا ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن �س�بة ٕاجناز �س��رات العموم�ة وا�يل 
رو لالس��ر، حشال كنقر % 59اكنت  2012تثارت هاذي يف املناقشة يف 

  %.80وصلنا ل�س�بة ٕاجناز د�ل  2017ولكن يف . م�ه% 59كنجزو 
ملیار درمه، وهذا  72اكنت  2016اس��رات املقاوالت العموم�ة يف 

  .وا�د اليشء �م
�ملقارنة مع % �8.5ات وا�د املالحظة، �الش يه �راجعت �يش 

  ؟2015
 l’autorouteالس�ب هو ٔ�ن بعض املشاریع ا�هتت، فاش ت�شوفو 

ا�يل شدات م�اطق ٔ�خرى، فاش  l’autorouteحىت لبين مالل وال 
�ی�هت�ي هذاك املرشوع راه ا�هت�ى، ما جت�ش تقول لیا �الش ما رفعت�ش 

  .هذاك �س��ر؟ �لعكس نضجت بعض املشاریع �س��ریة
املس�توى د�ل إالجناز د�ل �س��رات  2017وهنا ٔ�شري ٔ�نه يف س�نة 

ملیار درمه، وهذا وا�د املعطى ارتبط جبوج  61ن ح�ث القمية العموم�ة م
د�ل أ�مور، ٔ�مهها ٕامتام ٔ��لب مكو�ت �ر�مج الطرق الس�یارة، ؤ�یضا 
هنا� الت�ٔخر يف ٕاجناز ٔ�شغال الش�باكت �ل�س�بة لرشكة الناظور غرب 

  .املتوسط
ملیار  99جحم �س��رات واملقاوالت العموم�ة س��لغ  2019يف 

  .وهذا وا�د التطور �بري درمه،
إالمدادات، �ات وا�د املالحظة، �الش كتد�رو إالمدادات؟ 
�لعكس ٕاىل ما در�ش إالمدادات �لمؤسسات العموم�ة �اصمك �ساءلو�، 
�الش؟ ٔ�ن هذه إالمدادات ٕاىل ٔ��ن ذهبت؟ ذهبت ٔ�وال لقطاع الرتبیة 
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اكز �س�شفائیة ملیار، �لص�ة �لمر  4والتكو�ن �لتعلمي �لقطاع �ج�عي 
ملیار، املك�ب  2.3ملیار، �لفال�ة املاكتب اجلهویة لالس��ر الفالح�ة  2.5

ملیار، املك�ب الوطين �لسكك  2الوطين �ل�دمات اجلامعیة والثقاف�ة 
  .ملیار درمه، ٕاىل �ري ذ� 1.9ملیار درمه، اجلامعات  1.9احلدیدیة 

ٔ�ساس�یة، ويف �ا�  مبعىن هاذي ٕامدادات مرتبطة بقطا�ات اج�عیة
  .�دم الق�ام بذ� �ٓنذاك ی��غي مساءلتنا

 8ٕاىل  2016املسامهة إالجاملیة د�ل املؤسسات العموم�ة وصلت يف 
  %.98ملیار د�ل ا�رمه ب�س�بة ٕاجناز د�ل 

ف� یتعلق ٕ�صالح ٔ�نظمة التقا�د، البد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن تقر�ر ا�لس 
  :أ��ىل �لحسا�ت قدم �دد من املعطیات

ٔ�وال ٔ�كد ٔ�مهیة إالصالح املق�ايس، ما خصناش نتعاطاو �نتقائیة مع 
التقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، �یفام اح�ا، فاش تیعطینا ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت مالحظة كنقولو غمنش�یو نفذوها، كذ� فاش �ا تقر�ر 

ما  ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ؤ�شاد �ٕالصالح ا�يل تدار لنظام التقا�د
نقولوش لیه ما عند�ش الصح، ما تعاطاوش �نتقائیة، هذا راه مس�ٔ� د�ل 

�الش؟ ٔ�ن هاذ إالصالح مكن من ضامن املعاشات د�ل . املوضوعیة
�ادي ميش�یو �ش �سحبو املعاشات  2021م�قا�د اكنوا يف  400.000

د�هلم، اكنو �دد�ن ٔ�ن ال جيدوا ش��ا، فٕالصالح نقد، نعم اكنت ف�ه 
اءات صعبة، ولكن مكن من ضامن �س�متراریة د�ل املعاشات، و�ٓنذاك ٕاجر 

ما �اد�ش یت�اس�بو الناس ا�يل تی��قدو� د�  2021فاش اكنت غتجي 
غت�اسب احلكومة، �الش ما اختذا�ش إالجراءات الالزمة �ش تضمن 
وصول املعاشات �لناس، ومعه در� ٕاجراء د�ل القانون معاشات املس�تقلني 

یون املغاربة ما عندهومش معاشات یتدرجو يف هاذ النظام، وراه املل  10
املراس�مي صادقت �لهيا وتدار ٕاجراء الرفع من احلد أ�دىن من املعاشات ٕاىل 

م�قا�د هاذ الس�نة  74.000درمه، وامحلد �، وصلنا لیه راه  1500
  .اس�تفادو من ذ�

، 2027 ولكن ٔ�یضا التقر�ر قال راه هاذ اليش عندمك �ري حىت ٕاىل
  .خفاص یتدار ٕاصالح ا�يل �س�تمكلوه

املزيان الت�اري، املالحظات ا�يل تثارت ی��غي هنا الت�ٔ�ید، نعم عند� 
جعز هیلكي يف املزيان الت�اري هذه مالحظة ٔ��رها ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، ولكن إالجراءات والس�یاسات ا�يل اختذت، هاذ العجز تغطیة 

، حشال تنصدرو؟ حشال تیغطي لنا من 2012الواردات �لصادرات يف 
، %57، الیوم تنغطیو %47هذاك اليش ا�يل ت�س�تورد؟ ما اك�ش تیفوت 

تدرات ٕاجراءات، تدارو موا�، تدارت م�اطق صناعیة، تدارت 
ولهذا . ٕاسرتاتیجیات قطاعیة، ولكن واش هاذ اليش اكيف؟ �ري اكيف

رض التنافيس املالحظة ا�يل تدارت معقو� د�ل رضورة حتسني الع
هنا . �لمغرب ورضورة تطو�ر ا�ٓلیات د�ل ٕانعاش املنظومة �ق�صادیة

  ٔ�ش�نو دارت احلكومة؟

قانون املراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل تضمن ٕاصال�ات مرشوع : ٔ�وال
  نوعیة؛
هیئات الواك� املغربیة لتمنیة راجعت القوانني د�ل �دد من : ا�نی

  ادق �لهيا؛�س��رات والصادرات راه تص
رفعت من الوترية د�ل �ش�تغال ود�ل دمع املقاوالت الصغرى : �لثا

 400يف �دود  2015- 2013واملتوسطة، حبیث وصل ملر�� اكن يف 
  .ملیون درمه 750ٕاىل  2020- 2015ملیون درمه، د� يف 

اس��ر معويم ا�يل ارتفع وتنذ�رو فاش اكنت عند� ٔ�زمة املالیة العموم�ة 
د�ل املزيانیة د�ل ا�و�، % 25هبطنا �س��ر العمويم ب  2013يف 
ملیار درمه نقصت، ومشاو الناس تی��قدو واكن عندمه احلق، تیقولو  15

  . �ادي جنریو �ىل العامل ما بقا�ش صفقات معوم�ة
الیوم ما يش فقط هباذك إالصال�ات رجعنا وترية �س��ر العمويم ل 

ملیار درمه زائد اس��رات  73، د� وصل ل ملیار درمه ا�يل اكن 60
املؤسسات العموم�ة و�ريها، وهاذ اليش عنرص ٔ�سايس �مع املقاوالت 
وال�شغیل، واملؤرش الهام هو مؤرش د�ل م�اخ أ�عامل البنك ا�ويل، ا�ٓن 

نقط يف هاذ الس�نة، والبد  9، رحبنا 60حسن تصنیف املغرب ٕاىل الرتبة 
لس �لتعاون د�لو يف ٕاطار ا�ورة �س�ت��ائیة هنا من الشكر د�ل ا�

لصدور القانون اخلاص بصعو�ت املقاو�، ا�يل اكن عندو ت�ٔثري �ىل هذا 
  .أ�مر

يف العجز د�ل املزيانیة، املالحظات ا�يل تثارت، هنا البد من إالشارة 
حول العجز املزياين، �ش ما نبقاوش نقولو  2016املعطیات اخلاصة ب 

�م د�ل معلومات �ري حصی�ة ٔ�و تضلیل ٔ�و كذا، راه اك�ن قانون هذاك ال
د�ل التصف�ة هو ا�يل تیعطي معطیات دق�قة، وراه �قش�توه ٔ�نه �ا من 
بعد التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ومت �ع�د د�لو وف�ه 

اف��اص املعطیات، ٔ�نه ما اك�ن ما ختيب راه اكینة التقار�ر تتجي وراه تیدار 
  .�لاملیة العموم�ة من طرف ا�و�

ف� یتعلق بصندوق ال�سك �ج�عي وا�يل �شارت بعض 
ملیار د�ل ا�رمه د�ل  13املالحظات، ٔ�وال هذا وا�د إالجناز �بري، راه 

ی�مي هاذو وصلهم، هذا  155.000النفقات، فاش تنقولو دمع أ�رامل راه 
ٕاجراء مايل، حتویل مايل وصل لهاذیك ٕاجراء مايش شعار قلناه هنا، هذا 

أ�رس، فاش تنقولو دمع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، هذا وا�د إالجراء 
ملیون د�ل ا�رمه، فاش تنقولو ا�مع د�ل  150وصل لهاذوك أ�ش�اص 

مالیني د�ل  7ملیار درمه،  1.6النظام د�ل رام�د �ش تیوصل �� 
ٔ�لف  800مراض املزم�ة، ٔ�كرث من ملیون د�ل ا�ٔ  2الكشوفات ٔ�كرث من 

ٔ�لف د�ل داء  140د�ل ٔ�مراض السكري ا�يل تتكفل هبم ا�و�، ٔ�كرث من 
یعين هاذي ٕاجنازات �ىل أ�رض ما ميك�ش تقول �ن .. السل، ٔ�كرث

ميكن تقول لیا رفع من الوترية ولكن . صندوق ال�سك �ج�عي ما جنزش
بعد الصندوق، نطوروه هاذي  هذا ٕاجناز اك�ن ما ق�ل الصندوق وما
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  .مسؤولی��ا
 80ملیون و 2ٔ�لف طفل يه  700نفس أ�مر يف �ر�مج ت�سري واش 

ٔ�لف طفل؟ راه �اصنا �شوفو �ىل أ�رض احلا� د�ل �خنراط د�ل 
  .أ�رس من ٔ��ل ا�مع د�ل �خنراط يف هذا ا�مع وك�شوفو أ��ر

جام�ة،  400يف هذیك الهدر املدريس يف املناطق ا�يل مطبق فهيا 
تقلص ٕاىل ٔ�دىن املس�تو�ت، البالیص ا�يل ما مطبقش فهيا �يق املس�تو�ت 

ملیار ا�رمه م�ني �ادي جتي؟  2ملیار د�ل ا�رمه،  �2الیة، وهاذي 
ملیار درمه يف ٕاطار  2الناس ا�يل عندمه مداخ�ل �لیا، الرشاكت الكربى، 

�لفقراء، �ىل �الف هذیك ملیار درمه  2املسامهة التضام�یة وكمتيش 
الصورة ا�يل ترتوج د�ل هاذ احلكومة �ات �ش هذوك أ�غنیاء �زیدومه 

�ىل العكس هو ا�يل وقع، �شوفو هاذ اليش . وهذوك ا�يل التحت نرضبومه
  %.2.5يف قانون املالیة، وهذوك ا�يل الوسط نقصنا هلم يف الرضیبة 

عموم�ة، نعم اك�ن اخ�الالت، فلهذا احلمك �ىل أ�داء املرتبط �ملالیة ال
�اصنا نطورو العمل، ولكن يف نفس الوقت اك�ن تقدم اكینة ٕاجراءات، 

  .اكینة ٕاجنازات ا�يل تتظهر ا�ٓ�ر د�لها �ىل ٔ�رض الواقع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

والتمنیة القرویة واملیاه اللكمة �لس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري 
والغا�ت، وس�یلقهيا الس�ید محو ٔ�و�يل، اكتب ا�و� امللكف �لتمنیة القرویة 

  .واملیاه والغا�ت

الس�ید محو ٔ�و�يل، اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري 
  :والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت امللكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  احملرتم، الس�ید
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�� بدوري �ادي نتطرق �لمحتوى د�ل تقر�ر ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت ا�يل هو ت�سعى �ش حيسن أ�داء د�ل املؤسسات واملرافق 

  .العموم�ة
الرشكة الوطنیة لتوزیع " (سو��وس"ويف هذا الصدد أ�مر یتعلق ب 

هو ٔ�وال " سو��وس" �ات وا�يل تفا�ل معها التوصیات ا�يل). البذور
تتطرق لت�ٔمني خمزون البذور، من طبیعة احلال اكن وا�د ا�هود وتنفذت 

د�ل امللیون د�ل الق�اطر د�ل  1.8هاذ التوصیة هاذي حبیث وصلنا ل 
  .البذور ا�تارة وا�يل يه تتوزع يف مجیع م�اطق اململكة

فظة أ�صناف، و�لطبع هناك هناك كذ� توصیة ت�شمل تنویع حم
تتفا�ل " سو��وس"تطور ف� خيص أ�صناف واجلینات د�ل البذور ا�يل 

معها و�لطبع تزتول أ�صناف ا�يل يه جتاوزات الصالح�ة د�لها، والس�� 

  .يف اجلودة د�لها ويف املردودیة د�لها وتق�ين ٔ�صناف �دیدة
التصنیع، �لطبع اكن جتمید هناك توصیة ف� خيص تقویة وحتدیث معلیة 

ٔ�ن اكنت يف القامئة د�ل  2008ما ق�ل " سو��وس"د�ل �س��ر د�ل 
اخلوصصة، ففي ما بعد ذ� اكن وا�د �ك�یف ف� خيص التصنیع والس�� 

  .الغرب� ومعاجلة البذور، واق�نت الرشكة معدات �دیثة لهذا الغرض
و�رش�ید ش�باكت التوزیع، التوصیة ا�يل مرتبطة �لتخطیط الت�اري 

�لطبع هاذ املس�ٔ� كذ� مت التنف�ذ د�لها ٕاىل �د معني، حبیث ٔ�ن رشكة 
يه عندها �دمة معوم�ة، مفا ميك�ش �كونو ند�رو وا�د " سو��وس"

الرتش�ید يف توزیع البذور يف م�اطق �ئیة وبنفس ا�مثن ا�يل �یق�نیو هبا 
ايل هاذي عندها الفاتورة د�لها، املزار�ني قرب املیناء بنفس ا�مثن، و�لت

  .ويف بعض أ�ح�ان یصعب �م�ثال لهاذ النوع د�ل التوصیة
هناك توصیة كذ� كتقول ٔ�ن �اص �كون ٕارشاك إالرشاد الفال�، 
فاك�ن رشاكة ا�ٓن مع املك�ب الوطين لالس�شارة الفالح�ة �ش ميكن 

ارة، ميكن نقول لمك �كون معل تواصيل مع املزار�ني الس�تعامل البذور ا�ت
د�ل املزار�ني الفال�ة ا�يل ك�س�تعملو البذور % 11اكنت  2008من 

  %. 24ا�تارة، وا�ٓن اكینة 
هناك بعض التوصیات ا�يل يف طور التنف�ذ، م�ال التبعیة الس�ترياد 

يف احلق�قة ك�س�تورد املغرب بذور د�ل وا�د اجلیل . البذور من اخلارج
 �یتفرق �ىل الفال�ة، حبیث ٔ�ن يف املغرب ا�يل هو مايش اجلیل ا�يل

ا�يل �ميكن ٔ�نه املزار�ني ك�شار�و يف ) la multiplication(�یكون إالكثار 
إالنتاج د�ل هاذ البذور هاذي، والبذور أ�خرى ا�يل ميكن مرتبطة 
�لبحث الزراعي فا�لس إالداري د�ل البحث الزراعي وافق وصادق �ىل 

  . كن البحث واس�ت��اط بذور �دیدة يف هاذوا�د الرب�مج �ش مي
من " سو��وس"تنویع أ��شطة و�ن التنویع، اك�ن كذ� التوصیة ل واك

طبیعة احلال كتقوم بتوزیع كذ� زریعة الشمندر والبطاطس وكذ� بعض 
  .أ��شطة كتوزیع أ�مسدة واملبیدات

 ف� خيص الرفع من قدرات التخز�ن، هاذ املس�ٔ� هاذ مرتبطة من
طبیعة احلال �ٕالماكنیات وإالع�دات ا�يل كتوفر عن الرشكة، واك�ن وا�د 
ا�هود كثري يف املناطق وال س�� يف املناطق الزراعیة الك�رية اكلشاویة 

مفناطق كثرية من هاذ النوع هاذو �یمت وا�د ا�هود ... والغرب وسا�س
ال الزرا�ة احلبوبیة ٕاضايف �ش ميكن لنا نوا�و هاذ اليش لصاحل بطبیعة احل

  .ا�يل يه زرا�ة ٕاسرتاجتیة ف� خيص البالد د�لنا
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة �لس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة 

  .املدینة
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الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري، وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
  :اسة املدینةوس�ی وإالساكن

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ننا نعترب توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
مسامهة م�ا وم�طلقا هاما ٔ��ل ٕا�ادة النظر يف بعض �ٓلیات املنتوج 

ٔ�لف درمه، وتلتقي متاما مع  250ٔ�لف درمه و �140ج�عي برب�جمیه 
ا�شغالنا لتطو�ر مقارب��ا بغیة حتسني ظروف تزنیل رشوط ٕاجناز هذ�ن 

  .الرب�جمني
هذا وق�ل ٔ�ن ٔ�واف�مك ببعض التدق�قات والتوضی�ات، وبعد ٕاقرار ٔ�ن 
هناك �لفعل نقط ضعف وبعض �خ�الالت جيب جتاوزها، ی��غي الت�ٔ�ید 

  :ك�س�بات د�هلمب�ٔن هاذ الرب�جمني عندمه امل 
 2016و 2012ٔ�وال التقلیص د�ل العجز السكين ا�يل اخنفض ما بني 

 و�دة؛ 400.000ٕاىل  800000تقریبا من 
ٔ�رسة يف  390.000ومك�ت الربامج من الولوج ٕاىل السكن لفائدة 

 س�نوات تقریبا؛ 10غضون 
من هذه أ�رس �ادیة �ىل ٕاطار ��شها اجلدید  %70كام ٔ�ن ٔ�كرث من 

 د العدد د�ل ا�راسات اس�تطالعیة؛حسب وا�
كام ٔ�ن إالعفاءات الرضی��ة مك�ت من �شجیع �س��ر �رشاكة قویة 

وكذا �لق م�اصب شغل  %96من طرف القطاع اخلاص، ب�س�بة تقریبا 
ٕاضاف�ة سا�دت �ىل �كو�ن وا�د القطاع د�ل إالنعاش العقاري املنظم يف 

 وايئ مازال طاغي �لیه بقوة؛وا�د القطاع �ىل لك احلال، إالنعاش العش
وبقي بني النفقات الرضی��ة إالجاملیة ا�يل ا�و� خبصوص هذا الرب�مج 

 170ملیار درمه، فقد مت �سجیل قمية مضافة تقدر ب  23املقدرة ب 
ملیار  32وكت� ٔ�جور تقدر ب�ٔكرث من  2017و 2010ملیار درمه ما بني 

حمرك لوا�د العدد د�ل  درمه، وتنعرفو ب�ٔن هذا القطاع �ىل لك �ال
  .القطا�ات أ�خرى

  :ٔ�ما ف� خيص املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل
املالحظة أ�وىل غیاب دراسات ق�لیة ٕال�داث �ٓلیات ٕانتاج السكن 
�ج�عي، جيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن الضغط ا�ميوغرايف ا�ي تعرفه املدن 

حلاج�ات �ىل اكن من ن��جته احلمتیة �زاید ا %60وا�ي یفوق ا�ٓن 
السكن، أ�مر ا�ي ٔ�دى ٕاىل اع�د �دة �رامج سك�یة و�ىل و�ه 

  .سكن 200.000اخلصوص �ر�مج د�ل 
ويف ظل هذه، ا�يل عندو املزا� د�لو ولكن مل �س�تجب ٕاىل لك 
التطلعات املنتظرة، ويف ظل هذه الوضعیة �درت ا�و� ٕ�جناز تق�مي لهذا 

تق�ميیة اليت ٔ�سفرت عن �لق �ر�مج �دید الرب�مج، اك�ن وا�د ا�راسة 

  .درمه �250.000لسكن �ج�عي د�ل 

ٔ�ما ف� یتعلق �ملالحظة الثانیة بعدم توضیح الغا�ت وصعوبة تعا�ش 
�ٓلیات ٕانتاج السكن �ج�عي ف� ب�هنا وكذا �دم توافق أ�هداف مع 

ی��ة، هناك الولوج طبیعة �ح�یا�ات و�ع�د الغري املالمئ �لحوافز الرض 
ٕاىل م�توج سكين ذي القمية العقاریة املنخفضة، املرشوط مبس�توى ا��ل 

 �250.000ٕالضافة ٕاىل �دم امللك�ة، يف �ني ٔ�ن السكن �ج�عي د�ل 
درمه مرشوط بعدم التوفر �ىل امللك�ة فقط، كام یت�ىل الفرق ما بني 

قاریة املنخفضة مو�ه املنتو�ني يف �ون املنتوج السكين ذي القمية الع
  .�ري الالئقعنیة بربامج القضاء �ىل السكن �ٔ�ساس ٕاىل أ�رس امل 

خبصوص �دم كفایة املواصفات املعامریة و�دم دقهتا وضعف إالدماج 
ا�ايل ی��غي ��رتاف وإالقرار ٔ�ن هناك رضورة د�ل املزید من ا�هودات 

املنتو�ني من ح�ث اجلودة، لتحق�ق حتمك ٔ�فضل وجنا�ة ٔ�كرب �ل�س�بة لهذ�ن 
ويه املس�ٔ� اليت تطرق�ا لها ؤ�ساسا بغیت نؤكد ب�ٔن مجیع ��شغاالت 
�ذیناها بعني �عتبار يف وا�د اخلطة قدم�اها يف ٔ�كتو�ر املايض ٔ�مام 

النقط بغیت  3وال  2ا�لس الوطين لٕالساكن، وا�يل تت�ٔكد �ىل وا�د 
  :نذ�رها

رض السكين �رب الرب�مج سكن یعزز بلورة �رامج لتنویع وجتوید الع
ال�سك �ج�عي وأ��ذ بعني �عتبار اخلصوصیات احمللیة مع اس�هتداف 
املدن الصغرية واملتوسطة، و�ك�یف املنتو�ات مع خصائصها وم�حها 
ام�یازات مو�ة ٔ�ساسا �لمس�تف�د ول�س �لمنعش، وكذا توج�ه الفا�لني 

اطق أ�كرث خصاصا والف�ات ٔ�كرث العموم�ني لتك�یف تد�الهتم يف املن
  .اح�یا�ا

كام نصت �ارطة الطریق �ىل وضع �ر�مج ملناطق تعمري �دیدة ذات 
  .بعد اسرتاتیجي، قصد �ك�یف العرض العقاري

كام ٔ�وصت اخلطة ٕ�عطاء ٔ�مهیة قصوى ملس�ٔ� اجلودة، وما ميكن لنا ٕاال 
املهنیني ا�يل  نعربو �ىل وا�د النوع من �رتیاح �لتعاون ا�يل اك�ن مع

حق�قة هاذ القضیة د�ل اجلودة و�س�تدامة، خصوصا يف جمال السكن 
  .�ج�عي تعطاها وا�د أ�مهیة �برية

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  .والبحث العلمي

ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن الس�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،
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  السادة الوزراء،
�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم مبجمو�ة من التوضی�ات ذات الص� بتقر�ر ا�لس 

  .�لحسا�ت خبصوص قطاع الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي أ��ىل
لكن ق�ل ذ� ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن اشكر ا�لس �ىل التقار�ر اليت 
�رصدها بصفة دامئة واليت یقوم بواسطهتا بتق�مي الس�یاسات العموم�ة املتعلقة 
مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، واليت نعتربها طبعا و�ئق 

نرتمسها وحناول ما ٔ�مكن ٔ�ن �س�تف�د مهنا من ٔ��ل جتوید ٔ�داء  ٔ�ساس�یة
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، وهذا طبعا م�دٔ� دس�توري �م 
�دا �ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ویو�ه طبعا النقد كام یو�ه رمبا حىت بعض 

بیة التو�ات الكربى اليت ميكن ٔ�ن �س�مثر يف س��ل �رتقاء مبنظومة الرت 
  .والتكو�ن والبحث العلمي

من �ح�ة �نیة، طبعا اس�متعت ٕ�معان ٕاىل مدا�الت السادة 
املس�شار�ن واملس�شارات ف� یتعلق هبذا التقر�ر، و�اصة ٔ�نه انصب �ىل 

  :نقاط ٔ�ساس�یة 4
وكذ�  2017- 2016ظروف ا�خول املدريس واملهين واجلامعي : ٔ�وال

ذ� إالداریة والرتبویة يف التعلميني ما یتعلق �ملعطیات البیداغوج�ة وك
أ�سايس والثانوي، مث التكو�ن أ�سايس واملس�متر �جلامعات، ؤ��ريا طبعا 

  .2012-2009تق�مي الرب�مج �س�تع�ايل 
  : مالحظات ٔ�ساس�یة ق�ل ا�خول ٕاىل صلب اجلواب 3ٕاال ٔ�نه �ي 

نوع من  املسا� أ�وىل يف تد�ل السادة املس�شار�ن واملس�شارات فهيا
الربط بني تق�مي هاته النقاط أ�ربع اليت حتدثت عهنا وتق�مي الس�یاسة 
العموم�ة املتعلقة مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، و�اصة الرب�مج 

، ٔ�نه وردت مجمو�ة من أ�س�ئ� ومجمو�ة من 2021-2017احلكويم 
ما ورد يف تقر�ر  التعق�بات ومجمو�ة من املدا�الت اليت ال متس �لرضورة

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ولكن تصب يف تق�مي أ�داء احلكويم، وطبعا 
هذا اعطیناه وق�و ف� یتعلق مبناقشة قانون املالیة وكذ� رمبا اكن وقت 
اكيف يف الغرف�ني من ٔ��ل �سط إالجراءات احلكوم�ة ذات الص� بتجوید 

رقام، وا�د العدد د�ل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ��ٔ 
أ�ش�یاء وردت �ىل لسان السادة املس�شار�ن واملس�شارات ما عندهاش 
�القة م�ارشة بطبیعة التقر�ر ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، ووزعنا من 

ٕالعطاء نظرة مفص� عن �كتظاظ، عن  -يف تقد�ري  -الو�ئق ما �كفي 
�كو�ن املدرسني و�ري ذ� من الهدر املدريس، عن البنا�ت التعلميیة، عن 

أ�ش�یاء ذات الص� بتق�مي م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي يف 
ٕاطار م�اقشة قانون املالیة والرب�مج احلكويم وأ�س�ئ� العادیة وما ٕاىل 

  .ذ�
ٔ�� فقط س�ٔق�رص �ىل النقاط الواردة طبعا يف تقر�ر ا�لس أ��ىل 

  .ٔ�جوبة �لحسا�ت واليت قدم�ا �ش�ٔهنا
ف�� �ىل املس�توى أ�ول وهو املتعلق بظروف ٕا�داد وسري ا�خول 

كام تعلمون  -، ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هاذ ا�خول 2017-2016املدريس
عرف �سجیل مجمو�ة من إال�راهات والت�د�ت اليت انعكست �ىل  -

رتبیة ظروف ٕا�داده �اصة ف� یتعلق ٕ��ا� مجمو�ة �برية من ر�ال و�ساء ال
والتعلمي �ىل التقا�د، اليشء ا�ي ٔ��ر �لفعل يف ا�خول املدريس ويف 

وا�ي عرف، كام  2017-2016التخطیط ويف إال�داد ��خول املدريس 
س�بق ؤ�ن �سطنا ذ� ٔ�مام هاته الق�ة ق�ة الربملان، صعو�ت مجة حق�قة يف 

هذا اخلصاص طبعا يف ٔ�طر . 2017-2016تدبري ا�خول املدريس 
لتدر�س �خلصوص ٔ�دى ٕاىل ارتفاع �دد أ�قسام املك�ظة �س�ب إالق�ال ا

  .�ىل ا�متدرس ورضورة توفري مقعد للك تلمیذ يف الفصول ا�راس�یة
طبعا من ٔ��ل جتاوز هاته الوضعیة جل�ٔت احلكومة ٕاىل التكو�ن يف ٕاطار 
النظام أ�سايس ٔ�طر أ�اكدميیات اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن لتدارس 
هذا اخلصاص، وتعلمون �ىل ٔ�ن هناك جمهودات �برية �دا بدلت يف س��ل 
توظیف ٔ�طر تغطي اخلصاص املهول ا�يل عرف�ه املنظومة الرتبویة ووصلنا 

س�نوات أ��رية، والیوم عند�  3مدرس ومدرسة يف غضون  55.000ل
  .مدرس ومدرسة 15.000قریبا املباراة ا�يل �ادي ��ذو فهيا حوايل 

راء ا�ي مت وهاذ ا�هود الك�ري ا�يل بذل يف املناصب املالیة هاذ إالج
من  2018-2017اخلاصة ٔ�طر هیئة التدر�س مكن ابتداء من دخول 

يف التعلمي  2018-2017تقلیص �س�بة �كتظاظ ح�ث تقلصت يف 
، يف الثانوي %7.2، يف الثانوي إال�دادي ٕاىل %�7بتدايئ ٕاىل �دود 

 14خنفاض وصل �ىل التوايل �ل�س�بة �لنقط املئویة ، �%5.1الت�ٔهیيل ٕاىل 
  .2017- �2016ىل التوايل مقارنة ��خول املدريس  17و 34و

طبعا هذا عندو وا�د �نعاكس �بري �دا �ىل اجلودة د�ل التكوینات 
حصیح ٔ�ن ا�لس أ��ىل . و�ىل التحمك يف مسارات التعمل �ل�س�بة لٔ�ساتذة

ت ٔ�یضا �ىل لسان مجمو�ة من املس�شار�ن ٔ��ر قضیة التكو�ن ؤ�ثري 
واملس�شارات، لكن دعو� نت�دث عن واقع أ�مر ما يه ا�هودات اليت 
بذلت يف س��ل �كو�ن هذا العدد الهائل من ٔ�طر الرتبیة والتكو�ن ابتداء 

ٕاىل الیوم؟ ما ميك�شاي نقولو ب�ٔي �ال من أ�حوال ٔ�نه ل�س  2017من 
فقط ٕاىل ٔ�نه يف هاته الق�ة هنا �لضبط كنا ٔ�� �شري هنا . هناك �كو�ن

د�ل سد اخلصاص  نت�دث عن رضورة توفري م�اصب مالیة ٕالدماج الناس
ٕاطار �ربوي ا�يل خضعو  10.000نظام�ة ود�ل �ر�مج ال �ري ود�ل الرتبیة 

لتكو�ن و�ذاو ٕا�ازة �ربویة، هذو لكهم ا�ٓن اندجمو يف ال�س�یج، و�لتايل ما 
�كو�ن عندمه جتربة ومع ذ�  عندمهش التكو�ن، عندمهميك�ش نقولو ما 

الوزارة طبعا �كوینات ٔ�خرى قصرية املدى و�لتناوب من ٔ��ل الرفع  ت�رجم
  .من املردودیة د�ل هاذ املدرسني واملدرسات

طبعا الوزارة تتوفر �ىل م�ظور خلریطة مدرس�یة �ىل املدى القصري 
ات د�ل مدريس ود�ل كذ� �ىل نظام �لم�ااكة �سمح �رصد التوقع

مدرسات يف املس�تق�ل، ولكن فرق بني التوقع وما بني ما ختصص من 
  .م�اصب مالیة لفائدة القطاع ليك یليب احلاج�ات احلق�ق�ة جلودة التكو�ن
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ف� یتعلق �لفجوة طبعا ت�س�لوها مجیع وكنتو ت�سجولها ٔ�یضا ٔ�نمت بني 
وكذ� احلاج�ات اليت ميكن ٔ�ن مطالب الوزارة ف� یتعلق �ملناصب املالیة 

توفرها وزارة املالیة ميكن �س�ل �ري هاذ املعطى د�ل هاذ الس�نة ا�يل �زلنا 
ٔ�لف، طبعا هذا س��عكس سلبیا �ىل ا�خول املدريس  15ٕاىل  20من 

املق�ل، �متناو ٕان شاء هللا وعند� و�د ٔ�نه �ادي تبدا جمهودات �برية �دا 
ب املالیة ا�صصة �ل�س�بة �لس�نة القادمة ٕان يف س��ل الرفع من �دد املناص
  .شاء هللا لتدارك هذا اخلصاص

ف� یتعلق �لتعلمي أ�سايس والثانوي طبعا �كفي ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�نه مت اختاذ 
مجمو�ة من التدابري وإالجراءات الهامة، وهو ما تعكسه إالجراءات ٔ�و 

املس�توى النتاجئ إالجيابیة املس��، ح�ث وصلت �س�بة ا�متدرس �ىل 
% 89ا�ٓن �ل�س�بة �لتعلمي �بتدايئ، % 99.5الوطين الرمق الرمسي هو 

�ل�س�بة �لتعلمي الت�ٔهیيل، �كفي % �65ل�س�بة �لتعلمي إال�دادي والثانوي، 
ند�رو وا�د النوع من املقارنة ما بني هاذ ال�س�بة ا�يل وصلنا لها الیوم مع 

س�تع�ايل ليك نعرف ٔ�ن ال�سب ا�يل اكنت مس�� يف بدایة الرب�مج �
  .هناك تقدم �بري �دا

حصیح ٔ�ن هناك ٕاشاكل �ىل مس�توى اجلودة، وهذا نقر به مجیعا، 
ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن مجمو�ة من إالجراءات املوا�بة و�اصة مهنا م�ال التكو�ن 
د�ل الرب�مج ا�ي ٔ�طلق�ه احلكومة ؤ�رشف �لیه الس�ید رئ�س احلكومة 

ملس�تق�ل، ٕا�داث إال�ازة الرتبویة يف م�ارشة ا�يل هو �كو�ن مدريس ا
ٔ�س�تاذ لك س�نة،  20.000املؤسسات اجلامعیة، وا�ي �س�هتدف �كو�ن 

، مع 2030ٔ�س�تاذ يف ٔ�فق  180.000و�ادي نوصلو ٕان شاء هللا حلوايل 
ٕا�داث املدارس العلیا �لرتبیة والتكو�ن وتعمميها �ىل خمتلف اجلامعات، هذا 

�ن أ�طر الرتبویة املؤه� ؤ�ن نقطع ٕاجراء الغرض أ�سايس م�ه هو �كو 
بصفة هنائیة مع إالجراءات السابقة د�ل التوظیف املبارش ود�ل التوظیف 

  .ٔ�یضا بدون �كو�ن ٔ�و رمبا قد ال �كون اكف�ا
وقد ٔ�ثريت هاته  -ف� یتعلق �لرب�مج الوطين لتعممي التعلمي أ�ويل 

متدرس �ىل املس�توى القضیة، فقط ٔ�ذ�ر �ىل ٔ�نه وصلنا الیوم �س�بة ا� 
، هذا ٕاجراء ورافعة ٔ�ساس�یة %50الوطين �س�بة التعلمي أ�ويل وصلت ٕاىل 

، وقد انطلق �ر�مج �م �دا لتعممي 2030-2015يف الرؤیة إالسرتاتیجیة 
التعلمي أ�ويل، والس�نة القادمة ٕان شاء هللا، �ادي تعرف ٕا�داث حوايل 

�ر�مج لتكو�ن أ�طر قسم �دید �لتعلمي أ�ويل وكذ� ٕاطالق  4000
  .الرتبویة املؤه� الكف�� �لرفع من جودة هذا النوع من التكو�ن

�لكمتو �ىل القضیة د�ل الهدر، ؤ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل قضیة �مة 
�دا، �ر�مج ت�سري ا�راسة اليت ٔ�جنز�ها واليت، ٕان شاء هللا، من املقرر 

�ال، ٔ�عطتنا ٔ�نه �س�بة العودة ٔ�ن تعطي نتاجئها �شلك م�طور قریبا ومس�تق 
من ا��ن انقطعوا عن ا�راسة، % 37ٕاىل املدرسة وصلت ٕاىل حوايل 

وهذا رمق �م �دا ی��غي ٔ�ن �س�تحرضه، فني ما نتلكمو �ىل الهدر املدريس 
نتلكمو �ىل إالجراءات املوا�بة اليت متكن من العودة ٕاىل املدرسة مرة 

اء الرتبیة الغري النظام�ة ٔ�و ٔ�خرى، من �الل مجمو�ة من الربامج، سو 
مدرسة الفرصة الثانیة ٔ�و �رامج حمو أ�م�ة ٔ�و �ريها، �ش �كون عند� 

  .وا�د النظرة يش شویة فهيا وا�د النوع من التوازن
ف� یتعلق �لنقطتني، النقطة الثانیة والثالثة املتعلقة بتق�مي الرب�مج 

صات ا�لس أ��ىل �س�تع�ايل، فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن �ال
�لحسا�ت طبعا م�شورة وعرف�اها مجیع، فقط ٔ�شري ٕاىل بعض العوامل 
ا�ا�لیة ا�اتیة وكذ� العوامل اخلارج�ة اليت �الت دون حتق�ق هذا 

  .الرب�مج من مجمو�ة من أ�هداف اليت رمسها
ف�بني �لفعل، ٔ�نه الوزارة حىت يه دارت تق�مي دا�يل وهذا �م �دا، 

تق�مي دا�يل وتق�مي �ار�، �دم وجود توازن بني الطمو�ات �كون 
تدبري، ؤ�كرث  130مرشوع،  26وأ�هداف املسطرة �لرب�مج �س�تع�ايل 

مؤرش، هذا تیعطینا وا�د التو�ه �م �دا، وهو ٔ�نه البد ٔ�ن  300من 
  .نت�ىل بنوع من الواقعیة يف �رجمة املشاریع ويف ربطها بقدراتنا التدبريیة

الهیلكة الوظیف�ة لٔ�اكدميیات اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن مل كذ� 
�كن �سمح لها، حق�قة، مل �كن �سمح لها �لوفاء �اللزتامات املوضوعیة 
امللقاة �ىل �اتقها، �دم تدق�ق ٔ�ولو�ت إالجناز �لشلك الاكيف وغیاب دفا�ر 

ضعوه يف ٕاطار مساطر إالجناز �ل�س�بة �مو�ة من املشاریع، هذا طبعا تنو 
النقد ا�ايت، ضیق اجلدو� الزم�یة احملددة لتنف�ذ الرب�مج �س�تع�ايل ٔ�دى 
ٕاىل �س�تع�ال يف �رجمة مجمو�ة من املشاریع يف غیاب ٕاماكنیة ت��ع إالجناز 

  .�شلك دق�ق �ىل مس�توى الواقع
هناك ٔ�یضا عوامل �ارج�ة م�ل ضعف الس�یو� النقدیة يف الس�ن�ني 

معر الرب�مج �س�تع�ايل، ضعف القدرات إالجنازیة �ى أ��ريتني من 
العدید من املقاوالت اليت ٔ�فلست، مع اكمل أ�سف، و�دید من املزود�ن 
وماكتب ا�راسات، واليت د�لت طبعا يف ٕاطار مفاوضات �برية �دا مع 

  .اجلهات ا�تصة من ٔ��ل �سویة وضعیهتا
ىل مس�توى البنا�ت، هناك ٔ�یضا صعو�ت يف اق�ناء أ�رايض �اصة �

  .تتعرفو هاذ اليش تنعرفوه مجیع، اليشء ا�ي ٔ��ر �ىل �ٓ�ال إالجناز
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري، ف� تبقى من الوقت، ٕاىل بعض نقط القوة ٔ�نه ما ميك�ش 
نقولو ٔ�ن الرب�مج �س�تع�ايل مل حيقق ٔ�هدافه بصفة هنائیة ؤ�نه يف وضعیة 

ون هناك نقد، ی��غي ٔ�ن �كون اكرثیة ٔ�و ما ٕاىل ذ�، النقد ی��غي ٔ�ن �ك
هناك صعو�ت حنددها، وی��غي ٔ�ن �كون هناك ٕاجراءات ٔ�یضا حتققت 

  :ی��غي ٔ�ن �مثهنا ؤ�عطي بعض أ�م��
حققت مشاریع الرب�مج �س�تع�ايل ذات البعد البیداغو� �س�بة 

�ىل مس�توى ا�ٔاكدميیات  %�76ىل املس�توى الوطين، %74ٕاجناز بلغت 
بیة والتكو�ن، و�ىل مس�توى املد�ر�ت إالقلميیة �لرتبیة اجلهویة ملهن الرت 

  .التكو�ن
عرفت وترية ٕاجناز املشاریع البیداغوج�ة ٔ�حتدث عن الشق 
البیداغو�، حصیح هناك ٕاشاكل �ىل مس�توى املؤسسات و�ىل مس�توى 
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، 2012و 2011الب��ات، الشق البیداغو� تطور ٕاجيابیا �اصة بني س�يت 
ريتني من تطبیق الرب�مج �س�تع�ايل، ح�ث تظهر یعين يف الس�ن�ني أ��

  .نقطة �ل�س�بة �ل�انب البیداغو� 12و 10ا�ٓ�ر، �س�بة التطور ما بني 
هناك جمهود �بري �دا ٔ�یضا �ىل مس�توى ت��ع ؤ�جرٔ�ة الرب�مج 
�س�تع�ايل رمغ الصعو�ت وإال�راهات �لتزنیل املیداين �لمشاریع من �الل 

يشء ا�ي مكن من تعز�ز العمل مبقاربة املرشوع، هذه املتابعة ا�امئة، ال
�مة �دا، و�رس�یخ مهنجیة التعاقد وٕاشا�ة ثقافة املسؤولیة �حملاس�بة، ؤ�� 

ٕاذا اكن من �الصة ی��غي ٔ�ن . ٔ�حل �ىل هاته النقطة �شلك �بري �دا
�س�ت�لصها من الرب�مج �س�تع�ايل ربط املسؤولیة �حملاس�بة وكذ� 

من ٔ��ل ٕاجناز املشاریع، ٔ�ن هذه نقطة معقدة ومعقدة  ت�س�یط املساطر
  .�دا

ف� یتعلق بقطاع التعلمي العايل، طبعا ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه التعلمي العايل یقدم 
التكو�ن أ�سايس یقدم التكو�ن املس�متر، ولوال �رامج التكو�ن املس�متر اليت 

�ات سوق تقوم هبا اجلامعات ملا اس�تطعنا ت�ٔهیل املقاوالت ليك توا�ب �اج 
  .الشغل، ٔ�نه التكو�ن أ�سايس ال �كفي لو�ده

حصیح ٔ�ن هذا النظام حيتاج ٕاىل ٕا�ادة نظر ؤ��ذ� بعني �عتبار 
املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وحنن بصدد، راه تتعرفو ب�ٔننا 

ٔ�كتو�ر املايض ملتقى وطين خضم لتق�مي ا�منوذج البیداغو�  3و 2عقد� يف 
العايل، سواء تعلق أ�مر �لتكو�ن أ�سايس ٔ�و �لتكو�ن املس�متر  يف التعلمي

  .وحنن بصدد أ�جرٔ�ة
ف� یتعلق �لنظام البیداغو� و�اصة ما ٔ�شار ٕالیه �ال� امل� 
خبصوص املؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح لكیة ا�ٓداب، ولكیة 

�اول احلقوق و�ريها، حنن بصدد منوذج بیداغو� �دید ٕان شاء هللا س�ن
ٔ�ن نعمل �ىل بدایة تنف�ذه ابتداء من الس�نة القادمة یتضمن هندسة 
بیداغوج�ة �دیدة �س�نة ت�ٔس�س�یة، مع الرتكزي �ىل الكفا�ت أ�ساس�یة من 
لغات و�ارات ح�اتیة �ل�س�بة مجلیع الطلبة، �ٕالضافة ٕاىل ربط التكوینات 

  .حباج�ات سوق الشغل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید وز�ر الص�ة

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید ٔ��س ا�اكيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدة والسادة الوزراء، 
ٔ��رشف �حلضور ٔ�مام جملسمك املوقر لتقدمي تعق�ب وزارة الص�ة �ىل 

 23ئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت یوم العرض ا�ي ٔ�لقاه الس�ید الر 
 .ٔ�مام جمليس الربملان 2018ٔ�كتو�ر 

وق�ل تقدمي التوضی�ات الالزمة حول املالحظات �رشفين ٔ�ن ٔ�ؤكد 
ٔ�مام جملسمك املوقر ٔ�نه مبناس�بة لك �مة من املهامت الرقابیة املتوالیة اليت 

ا�ت �ىل مس�توى �رشها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة �لحس
خر مصاحلنا ٔ�ي �د ل�سهیل معل القضاة دالعدید من املصاحل الصحیة مل ت

والت�اوب إالجيايب مع مالحظاهتم ومدمه �لرشو�ات والو�ئق الالزمة، 
و�ٕالضافة ٕاىل �س�ري لك ٕاماكنیاتنا لالس�ت�ابة لتوصیات ا�لس أ��ىل 

س�باقني ٕاىل عرض امللفات �لحسا�ت، فٕاننا ال نتواىن يف املبادرة لنكون 
والتقار�ر �ىل ٔ�نظار ا�لس الختاذ ما �راه م�اس�با يف ٕاطار �خ�صاصات 

  .املو�و� �
وال یفوتين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن العدید من إال�راهات اليت توا�ه 
القطاع الصحي لها طابع مزمن وب��وي، ازدادت �دته مع �زاید الطلب �ىل 

" رام�د"وصا بعد تعممي نظام املسا�دة الطبیة اخلدمات الصحیة، خص
وتوس�یع العرض الصحي، مما جعل اخلصاص يف املوارد ال�رشیة �خلصوص 

  .�زید ا�سا�ا
هذا التذكري ل�س من �ب التنصل من مسؤولیاتنا، بل لت�ٔ�ید عزم�ا 
�ىل جعل التخطیط ینصب �ىل تدارك هذا اخلصاص �رب ٕاعطاء أ�ولویة 

ال�رشیة والبحث عن �لول م�اس�بة وم�نو�ة لتوفري العنرص لتعز�ز الكفاءات 
ال�رشي الصحي و�س�ري لك ٕاماكنیاتنا لتوفري اخلدمات الصحیة �لمرتفقني، 
مبا يف ذ� رشاء اخلدمات �ى القطاع اخلاص لفائدة املعوز�ن كام هو 

  .الش�ٔن �ل�س�بة لتصف�ة ا�م ملرىض القصور اللكوي املزمن
  الس�ید الرئ�س،

  ات والسادة،الس�ید
غشت  17بعد �رش التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت یوم 

موسعا مبقر وزارة  ااج�� 2018ٔ�كتو�ر  16، �رٔ�ست خشصیا بتارخي 2018
الص�ة حرضه اكفة مسؤويل القطاع �ىل الصعید املركزي واجلهوي، مت 

ابري �ال� تدارس املالحظات والتوصیات الواردة يف التقار�ر وكذا التد
  . الالزمة لتفعیلها

ٔ�كتو�ر  18ويف هذا الس�یاق ٔ�عطینا تعل�تنا مبوجب رسا� مؤر�ة يف 
لاكفة املسؤولني لوضع خمططات معل جبدو� زم�یة حمددة لتفعیل  2018

  .التوصیات، مع مد� بتقار�ر دوریة متك�نا من ت��ع تنف�ذها
ووضع الربجمة ويف ٕاطار تفعیل التو�ات إالسرتاتیجیة لوزارة الص�ة 

ٔ��دت  la programmation triennale (2019 -2021( الثالثیة،
املد�ر�ت املركزیة لوزارة الص�ة �رامج معلها لهذه الفرتة، ويه �رامج �ر�كز 
�ىل رؤیة ٕاسرتاتیجیة بعیدة املدى ويه �رامج كذ� ل�ست معودیة، بل 

�ىل مس�تواها مجیعا،  عرضیة هتم لك املد�ر�ت ال�ن اليت مت الق�ام �لتغیري
  .الیوم �ش�تغل �شلك يف ٕاطار الت�س�یق ول�س �ىل شلك جزر معزو�
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ین�ين كذ� هاذ ا�طط الثاليث �ىل س�یاقات الص�ة العاملیة اليت 
اخنرط فهيا املغرب من �الل ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، وبطبیعة احلال 

لس أ��ىل ٔ��ذا بعني �عتبار التدابري الكف�� بتفعیل توصیات ا�
�لحسا�ت، مع العمل ٔ�ن الوزارة تتو� تدعمي قدرات وصالح�ات 
املد�ر�ت اجلهویة �لص�ة لتنخرط يف ٕاطار تعاقدي مع إالدارة املركزیة من 

  .ٔ��ل تفعیل ٔ�م�ل �لمخططات، �لرفع من مس�توى اخلدمات الصحیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس املالحظات اليت ركز �لهيتفا�ال مع 

  :ىل خبصوص قطاع الص�ة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قدم حلرضا�مك ما یيلٔ��ا
خبصوص التخطیط إالسرتاتیجي والربجمة، ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن الت�ٔطري القانوين 
یلزم توفر لك �ة �ىل خمطط �وي لعرض �ال�ات كام ینص �ىل ذ� 

املتعلق �ملنظومة الصحیة وعرض العال�ات،  34.09القانون إالطار رمق 
وهذا ا�طط �شلك ٔ�داة لتخطیط وتنظمي عرض العال�ات �ىل املس�توى 
اجلهوي، وحيدد التوقعات املرتق�ة من املؤسسات الصحیة وتوزیعها ا�ايل 

  .وكذا التوقعات املرتق�ة يف ٕا�داد املوارد ال�رشیة
مي �س�شفايئ �ىل رضورة ٕا�داد من �ته ینص املرسوم املتعلق �لتنظ

لك مركز اس�شفايئ ملرشوع املؤسسة �س�شفائیة �ىل ٔ�ن �كون مطابقا 
  .�لمخطط اجلهوي لعرض العال�ات

و�لتايل فٕاننا يف وزارة الص�ة حریصون �ىل اس�تكامل توفر لك اجلهات 
الصحیة �ىل خمططات �ویة و�ىل ٕا�داد لك املراكز �س�شفائیة ملرشوع 

سة طبقا حلاج�ات املدروسة واملتوافق �ش�ٔهنا، وذ� لضامن تدبري املؤس 
  .ٔ�م�ل �لمؤسسات الصحیة �لنظر �لموارد املتوفرة

وخبصوص احلاكمة �س�شفائیة، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وضع وتفعیل 
هیئات ا�مع وال�شاور دا�ل املراكز �س�شفائیة یعترب من ٔ�ولو�ت 

هود املبذو� �الیا من ٔ��ل تدارك هذا حتسني احلاكمة، ف�إالضافة �لج 
النقص احلاصل يف بعض املس�شف�ات وا�ي مرده �ٔ�ساس ٕاىل نقص يف 
املوارد ال�رشیة، فٕاننا يف ٕاطار التو�ات إالسرتاتیجیة بصدد وضع 
املیاكنزيمات الرضوریة لتجوید احلاكمة �س�شفائیة من �الل ٕاجراءات 

  :ٔ�مهها
یة من ٔ��ل جتمیع املوارد و�مثني ٕا�داث ٔ�قطاب اس�شفائیة �و 

ا�هودات وحتسني الت�س�یق، و�لتايل �رش�ید النفقات �ىل غرار التجربة 
 سطات؛ -ا�منوذج�ة جلهة ا�ار البیضاء

 ٕا�داد النصوص املنظمة ملوا�بة ٔ�جرٔ�ة هاته املیاكنزيمات؛
م�ابعة تفعیل الرشاكة مع القطاع اخلاص، �رب �رسیع رشاء اخلدمات 

والش�به الرس�ریة من القطاع اخلاص، سواء من املس�شف�ات  الرس�ریة
العموم�ة من �الل تد�الت �لقطاع اخلاص �ملس�شف�ات العموم�ة 

  .تد�الت الطبیة ٔ�و اجلراح�ة ٔ�و �ملؤسسات اخلاصة

وقد رشعت وزارة الص�ة م�ذ س�نوات يف رشاء اخلدمات العامة عن 
 لی�س�ىن �لمسؤولني احمللیني طریق املناو� مث اخلدمات ا�لو��س�تك�ة، وذ�

الرتكزي �ىل املهام الرئ�س�یة �لمؤسسة الصحیة واملتعلقة ٔ�ساسا بتقدمي 
العال�ات، كام مت توس�یع املناو� ل�شمل تدبري النفا�ت الطبیة وتوفري 

  .املوارد ال�رشیة
وخبصوص تدبري اخلدمات الطبیة وأ�دویة واملس�تلزمات الطبیة، جتدر 

، �لهنوض 2025الص�ة ٔ��دت خمططا شامال يف ٔ�فق  إالشارة ٔ�ن وزارة
د�امات ٔ�ساس�یة هتم تنظمي وتطو�ر عرض  �3لقطاع الصحي من �الل 

العال�ات هبدف حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة، تقویة الربامج 
الصحیة الوطنیة و�رامج حماربة أ�مراض مث تطو�ر حاكمة القطاع و�رش�ید، 

  .ختصیص املوارد واس�تعاملها
ويف ٕاطار دمع الولوج �ل�دمات الطبیة املتخصصة يف املناطق النائیة 
واملناطق اليت تعاين من اخلصاص من املوارد ال�رشیة، ورغبة مهنا يف 
توظیف التقدم احلاصل يف �ٓلیات وتق�یات التواصل لتوفري اخلدمات الطبیة 
املتخصصة، قامت وزارة الص�ة بتطو�ر �دمة الطب عن بعد، ح�ث متت 

لت�ٔطري هاذ النوع من الطب عن  2.18.378ملصادقة �ىل مرسوم رمق ا
طریق اس�ت�دام التك�ولوج�ا �لكرتونیة بغرض ال�شخیص ٔ�و العالج ٔ�و 
م�ابعة املرىض عن بعد واملسامهة يف التكو�ن املس�متر �لمهنیني الطبیني، هاذ 

ز مرك 150املرشوع س�یؤدي يف هنایة الس�نة املق�� ٕاىل تغطیة ٔ�كرث من 
  .لكم 10حصي بعید عن املس�شف�ات �ىل أ�قل ب 

ورمغ اخلصاص الك�ري يف املوارد خصوصا ال�رشیة، وكام توحضه 
إالحصائیات الرمسیة، فٕان ٔ�داء وٕانتاج�ة املس�شف�ات العموم�ة عرف تطورا 
محمودا يف العدید من اخلدمات الطبیة ذات أ�مهیة �الل الس�نوات اليت 

  :ث �س�ل املعطیات التالیة ٔ�م��مشلها تق�مي ا�لس، ح�
، ٕاىل 2015س�نة  1.979.456تطو�ر ٔ��م �س�شفاء من 

، ز�دة �دد �س�شارات %6، ٔ�ي بتطور یناهز2017س�نة  2.094.590
، ٕاىل 2015اس�شارة س�نة  3.241.490الطبیة التخصصیة اخلارج�ة من 

  ؛%7، ٔ�ي بتطور فاق �س�بة 2017اس�شارة س�نة  3.476.116
�دد املرىض املصابني �لقصور اللكوي املزمن املس�تف�د�ن من ارتفاع 

، ٕاىل 2015مس�تف�د س�نة  �5185دمات تصف�ة ا�م دا�ل املس�شف�ات، 
 ؛%27، مما یعين تطور یفوق �س�بة 2017س�نة  6626

ارتفاع �دد العملیات اجلراح�ة �ىل القلب مبا فهيا لفائدة املعوز�ن، من 
  %.26، �ز�دة ب�س�بة 2017س�نة  1844ٕاىل  2015معلیة س�نة  1461

ويف ما یتعلق بتدبري أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة، فقد معلنا يف ٕاطار 
�امت رقابیة، �ىل �شخیص نقاط الضعف املتعلقة بتخز�ن وتوزیع أ�دویة 
�ىل خمتلف املصاحل الصحیة و�س�شفائیة، وحنن بصدد دراسة وتنف�ذ 

قة ملسلسل الرشاءات ومتویل بعض اخلیارات املتعلقة مبراجعة معی
املس�شفات مع ٕاماكنیة �س�تعانة يف ذ� بقدرات القطاع اخلاص يف توزیع 
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ٔ�كرث جنا�ة لٔ�دویة ضام� ال�س�یابیة ا�متو�ن وتفادي نفاذ ا�زون ٔ�و ضیاع 
ويف هذا الصدد مت �ع�د �ىل صفقات إالطار ملدة ثالثة . أ�دویة

  .رت�ت واس�ت�ابة ٔ�فضل �ل�اج�اتس�نوات من ٔ��ل عقلنة تدبري املش
وخبصوص تدبري مواعید الكشف و�س�شفاء، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن 

رهن ٕاشارة  2016وزارة الص�ة من ٔ��ل توفري �دمة ٔ�فضل وضعت م�ذ 
املواطنني نظاما رمقیا ٕالدارة املواعید وا�ي ميكن من ٔ��ذ املواعید �رب 

، مت م�ذ "مو�دي"تطبیق �نرتن�ت ٔ�و الهاتف، هاذ اخلدمة تمت �رب 
 5.751.341جحز  2018ٔ�كتو�ر  12ٕاىل �ایة  2016انطالقها يف ینا�ر 

، فعال حنن �سعى ٕاىل الرفع %15ٔ�ي  856.375مو�د فهيا عن بعد فهيا 
من هذه ال�س�بة، یعين التعرف �ىل اجلودة د�ل اخلدمات و�ىل تفادي لك 

ذه ال�س�بة د�ل أ��ذ موا�د ما ذ�رمت ف� یتعلق �حملسوبیة، �رب الرفع من ه
  .عن بعد

و�شري هباذ اخلصوص ٔ�ن هذا التطبیق ميكن يل نقول لمك كذ� ب�ٔنه 
: هاذ التطبیق املعلومايت يف ٔ��ذ املواعید متكن من حتق�ق ٔ�مر�ن هامني

�سا�د �ىل ضامن �دا� ٔ�كرث وشفاف�ة يف الولوج ٕاىل �دمات الصحیة من 
  .بیق ت��ع تطور ا�ٓ�ال د�ل املواعید�ة، ومن �ة ٔ�خرى ی��ح هذا التط 

و�ىل ذ�ر �ٓ�ال املواعید �الل الشهر أ��ري، يف الشهر أ��ري املعدل 
شهور و�ام رمبا هناك  3یوم، ذاك ال�م د�ل  13د�ل ا�ٓ�ال هو شهر و

یوم هناك ختصصات ا�يل تیكون فهيا  13بطبیعة احلال هو معدل شهر و
. ام وال يش �ا�ة راه �االت معزو��ٓ�ال �برية ولكن ميل ت�شوفو �

یوم، ٔ��ذا بعني �عتبار مجیع  13املعدل الیوم يف الشهر أ��ري هو شهر و
  . التخصصات

هاذ ا�ٓ�ال د�ل املواعید ميك�نا من تد�ل إالدارة الصحیة لربجمة 
امحلالت الطبیة وأ��م اجلراح�ة �ملس�شف�ات �لتكفل �ملرىض املس�لني 

ٔ�شهر حسب  3اعید لكام جتاوزت هذه املواعید شهر�ن ٔ�و يف لواحئ املو 
  .�خ�صاصات

خبصوص تدبري املوارد املالیة �شري ٕاىل ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات من 
ملیون  790ملیار  14ٔ��ل الرفع من املزيانیة ا�صصة لوزارة الص�ة من 

، %�10.42ز�دة  2019ملیون س�نة  331ملیار و 16ٕاىل  2018س�نة 
 �4000دد املناصب املالیة ا�صصة لقطاع الص�ة مت تث��ته يفكام ٔ�ن 

  .2019و 2018م�صب �الل س�ن�ني م�والیتني 
ٕان املزيانیة ا�صصة لقطاع الص�ة �ىل عكس ما ذ�ر بعض 

% 6فه�ي مازالت متثل ٔ�قل من  2019املس�شار�ن رمغ الز�دة املهمة يف 
بعیدة عن �س�بة اليت تويص من املزيانیة العامة ��و�، ويه �س�بة ما �زال 

  %.12ٕاىل  10هبا املنظمة العاملیة �لص�ة ب
ورمغ ذ� فٕاننا نواصل دمع املراكز �س�شفائیة اجلامعیة واملراكز 

  .ملیار درمه �2.4س�شفائیة اجلهویة وإالقلميیة مبزيانیة �مة تصل ٕاىل 

ويف هذا الصدد نواصل متكني املس�شف�ات من التجهزيات الرضوریة، 
للك مس�شفى  IRMومكثال ختصیص �از الفحص �لرنني املغناط�يس 

  .�وي و�از ساكنري للك مس�شفى ٕاقلميي
ٔ�ن الوزارة تعرف  - كام ال خيفى �لیمك  -وخبصوص املوارد ال�رشیة 

ساس�یة اليت ا�ٔ لعنرص ال�رشي ا�ي یعترب ا�لبنة خصاصا �بريا ف� خيص ا
هنا ب�ٔنه انطالقا من توجهيات م�ظمة  یعمتد �لهيا القطاع، و�كفي التذكري

الص�ة العاملیة من ٔ��ل بلوغ ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة جيب توفري ما ال 
�سمة يف �ني ٔ�نه الیوم ال نتوفر ٕاال  �1000ين �لص�ة للك  4.45یقل عن 

  .�سمة �1000ين للك  1.51
ومن ٔ��ل تدارك هذا العجز، وكذا تقویة قدرات املهنیني، فٕان وزارة 

  :الص�ة اختذت العدید من إالجراءات نلخص ٔ�مهها ف� یيل
 مواص� املطالبة �لرفع س�نو� من املناصب املالیة ا�صصة �لقطاع؛

مواص� العمل �ىل تقویة الطاقة �س��عابیة ملؤسسات التكو�ن الطيب 
 وش�به الطيب �لرفع التدرجيي لعدد خرجيي هذه املعاهد؛

�شجیع احلوار �ج�عي، وكذا حتسني ظروف العمل من �الل 
 مواص� حتدیث تدبري املوارد ال�رشیة؛

التحسني من جودة التكو�ن املس�متر وأ�سايس وذ� من �الل م�ابعة 
 تعدیل نظام التكو�ن؛

 . حتسني ظروف معل موظفني وتعز�ز أ�عامل �ج�عیة
رة وق�ل اخلتام، جيب هنا ٔ�ن نتوقف قلیال لٕالشادة ��هوادت اجلبا

املبذو� من طرف �نيي الص�ة من ٔ�طباء وممرضني وتق�یني وٕاداریني، 
وا��ن �سامهون يف تعز�ز وحامیة حصة الساكنة �ىل الرمغ من اخلصاص 

  . وإال�راهات اليت یوا�ها هذا القطاع
وخ�اما، امسحوا يل ٔ�ن ٔ��دد شكري وام�ناين للك حرضات الس�یدات 

�ه�م ا�ي تولونه لقطا�ه الص�ة،  والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل
ا ٕالجياد یممتنیا ٔ�ن یعىن هذا القطاع احلیوي مبزید من ا�مع من ��مك، سع 

احللول الب��ویة �لمعضالت املزم�ة واملرتامكة، حىت ی�س�ىن لهاذ القطاع 
�سرتاتیجي الق�ام بدوره اكمال لضامن التكفل بص�ة املواطنني بصفة 

  .یة ال�رشیة بصفة �امة�اصة ويف تطور التمن 
ادة الرش�یدة وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه اخلري لهذا الب� أ�مني، حتت الق�

  .محمد السادس حفظه هللا لصاحب اجلال� امل�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يت س�یقد�ا اللكمة �لس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، وال
  .الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين، الناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

  رتمات،الس�یدات املس�شارات احمل
  السادة املس�شارون احملرتمون،

نیابة عن الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ا�ي یو�د 
�ارج ٔ�رض الوطن، ٔ�قدم هذا اجلواب املتعلق بتقر�ر ا�لس أ��ىل 

  .�لحسا�ت حول ا�مع الرشیف �لفوسفاط
 بلغ رمق معامالت مجمو�ة ا�مع الرشیف �لفوسفاط 2017يف س�نة 

، %90ملیار درمه من الصادرات، ٔ�ي ٔ�كرث من  44ملیار درمه مهنا  48.5
، و�رمجت هذه أ�رقام من �الل %75وبلغت �س�بة القمية املضافة �مو�ة 

  .%5.1املسامهة يف الناجت الوطين إالجاميل حبوايل 
ملیار درمه  62وقد سامهت هذه ا�مو�ة يف مزيانیة ا�و� ب�ٔكرث من 

ٔ�ر�ح ورضائب وقد بلغت مشاركة ا�مو�ة �رمس س�نة  �ىل شلك توزیع
من �ح�یاطات  %20من الصادرات الوطنیة و %17حوايل  2017

  .الوطنیة من العم� الصعبة
وشلكت صادرات الفوسفاط ومش�تقاته ٔ�مه الصادرات الوطنیة حنو 

، الهند %74، الربازیل %91، أ�رج�تني %80بعض ا�ول، م�ل نیجر� 
  .%82الد�ش ، البنغ72%

مرات  3ملوا�ة التنافس�یة الرشیفة طور ا�مع قا�دة زبنائه لتتضاعف 
دو�، وقد تطلب لك ذ� �دد من �س��رات  70مع توا�د جغرايف يف 

ملیار مهنا ��رمه املغريب لفائدة املقاوالت  49ملیار درمه،  �78هزت 
ملیون  18ن �لق الوطنیة، مبعىن هو قاطرة �لمقاوالت املغربیة مك�ت م

م�صب شغل وتطو�ر نظام ب�يئ صناعي وطين مبعیة  8100یوم معل و
  .مقاو� مغربیة 400

اجلهود �س��ریة م�واص�، هنا البد من الرتح�ب مبهمة ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، ٔ�وىص �ىل املس�توى الشق أ�ول ا�يل هو التخطیط �ىل 

املالحظات اليت توقف عندها  .املدى البعید واملتوسط أ��شطة املنجمیة
 69.00التقر�ر يف هذا ا�ال ف� یتعلق مبسطرة �زع امللك�ة وما هيم القانون 

مل یعد �سمح �لمجمع الرشیف �لفوسفاط ٕ�عامل مسطرة �زع امللك�ة، فهذا 
  .املشلك حتل

ف� یتعلق بربجمة إالنتاج �ىل املدى القریب، هنا ال بد من �سجیل ٔ�ن 
�ل ٕاجيا� �ىل املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ولهذا ا�مع یتفا

الغرض س�یعمل �ىل ٕا�ادة صیا�ة مسطرة اق�ناء أ�رايض املنجمیة، هیلكة 
سلس� التورید من �الل ٕا�شاء ٕادارة تنف�ذیة �دیدة، ٕا�شاء وتدعمي 
الو�دات املتخصصة يف التخطیط، وضع ٔ�دوات و�ٓلیات رمقیة م�قدمة يف 

 fleet management(و  )mine planning(املنجمي التخطیط 

system (زائد تعز�ز املراق�ة التق�یة التك�ولوج�ة.  
ف� یتعلق مبعاجلة الفوسفاط، ٔ�یضا املك�ب الرشیف �لفوسفاط س��فا�ل 
ٕاجيا� مع املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ولهذا الغرض س�یقوم 

ري خمزون الفوسفاط، ووضع �ٓلیات رمقیة بوضع مساطر معلیاتیة مالمئة لتدب
  .�لتخطیط وإالنتاج وتدبري ا�زو�ت وٕاجناز روابط ٕاضاف�ة �لتغذیة

�ىل مس�توى الصیانة واس�ت�دام معدات و�ٓلیات لالس�تغالل، ٔ�یضا 
س��فا�ل ٕاجيا� مع املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، املك�ب 

  :ولهذا سوف یقوم مبا یيل
  س�یاسة اق�ناء وجتدید املعدات وا�ٓلیات الصناعیة؛ٕاجناز وتوثیق 

�رسیع تطبیق �ر�مج حتسني معلیات الصیانة والتدبري الق�ادي �لكفاءة 
  .ال�شغیلیة

وف� یتعلق �لت�ٔثري الب�يئ لٔ��شطة املنجمیة هو احملور اخلامس، ٔ�یضا 
الحظات ا�لس أ��ىل م ف �لفوسفات س��فا�ل ٕاجيا� معا�مع الرشی

حسا�ت اليت ختص تقلیص الت�ٔثري الب�يئ لٔ��شطة املنجمیة، ولهذا س�مت �ل 
هك�ار س�نو�، ٕاطالق  600العمل �ىل �رسیع �ر�مج ٕا�ادة ت�ٔهیل املنامج 

�ر�مج �لبحث جبامعة محمد السادس م�عددة التخصصات التق�یة وٕاطالق 
  .الت�ارب لتق�یة الرتش�یح وتنق�ة ٔ�و�ال الغسل

  .ة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمح
ت�سمل مجموع التقار�ر املتعلقة جبواب القطا�ات احلكوم�ة الثالث ٕاىل 

  .الس�ید الرئ�س ٕالرفاقها بتقر�ر هذه اجللسة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح 
  .ةإالدارة والوظیفة العموم�

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

سعید بدوري �ملسامهة يف م�اقشة العرض ا�ي ٔ�لقاه الس�ید الرئ�س 
احلال ٔ�شكر الس�یدات والسادة  أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، وبطبیعة

املس�شار�ن �ىل لك املالحظات اليت ٔ�وردوها يف تد�الهتم خبصوص 
  .الوظیفة العموم�ة

يف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن مجیع املالحظات اليت وردت يف تقر�ر 
ا�لس أ��ىل يه مالحظات ال نتقامسها فقط يف الوزارة، ولكن يه 

�ذ ٔ�ول وه� تبني ٔ�هنا تؤكد الفرضیات اليت مالحظات ملا اطلعنا �لهيا م 
  .اش�تغلنا �لهيا يف ٕا�داد اخلطة الوطنیة ٕالصالح إالدارة
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وبطبیعة احلال البد ٔ�یضا من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مجیع �خ�الالت اليت 
تع�شها م�ظومة الوظیفة العموم�ة، وا�يل تفضلمت يف التد�الت د�لمك 

كزها أ�سايس يف ٔ�زمة ا�منوذج املتبع �ٕالشارة ٕا�هيا، يه اخ�الالت جتد مر�
س�نة، یعين م�ذ صدور النظام أ�سايس العام �لوظیفة  60يف بالد� م�ذ 
  .1958العموم�ة س�نة 

ٕاذن ف�حن لس�نا ٔ�مام اخ�الالت جزئیة �س�تدعي تد�الت جزئیة، 
ف�ویة، تق�یة، اح�ا ٔ�مام منوذج ا�هتت صالح�ته بعد التطورات امل�سار�ة، 

هوم الوظیف والوظیفة العموم�ة، انطالقا من الوترية امل�سار�ة اليت عرفها مف 
�لثورة التك�ولوج�ة والت�د�ت أ�خرى ا�يل م�علقة �ملنظومات د�ل 

ٕاذن . التكو�ن ود�ل املهن اجلدیدة والتطورات ا�يل حصلت يف هذا املیدان
هذا هذا منوذج ا�هتت الصالح�ة د�لو و�لتايل حيتاج ٕاىل مراجعة شام�، و 

ما الزتمت به احلكومة يف الرب�مج ا�يل قدم�و وهو املراجعة الشام� 
  .ملنظومة الوظیفة العموم�ة

كذ� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه �رد ما صدر هاذ التقر�ر �درت وزارة 
ٕاصالح ٕادارة الوظیفة العموم�ة ٕاىل تنظمي یوم درايس، اس�تدعت � 

ة حبضور قضاة ا�لس أ��ىل، املف�شني العامني لاكفة القطا�ات الوزاری
واكن هناك نقاش �م لتقامس املالحظات والتوصیات د�ل التقر�ر خبصوص 
الوظیفة العموم�ة يف املغرب، واخلالصات د�ل هاذ الیوم ا�رايس عززت 
�شلك �بري اجلهد ا�يل مقنا به ٕال�داد املقاربة اجلدیدة ٕالصالح إالدارة 

  .والوظیفة العموم�ة
ق �لوظیفة العموم�ة ميكن القول ب�ٔهنا ا�ٓن تن�ين �ىل ٔ�سس وف� یتعل

، وا�د املر�كز م�ديئ �دید مل )le paradigme(، عندها وا�د ة�دید
�كن یؤ�ذ يف �عتبار يف السابق وهو م�دٔ� اخلدمة العموم�ة وم�دٔ� املرفق 

ٔ�د�ل مفهوم اخلدمة  2011العام، بطبیعة احلال دس�تور اململكة يف 
املرفق العام، واح�ا بصدد وضع ا�لمسات أ��رية �ىل املیثاق العموم�ة و 

  .الوطين �لمرافق العموم�ة
ٕاذن ٔ�ي ٕاصالح ميكن ٕادما�ه يف الوظیفة العموم�ة ٔ�و ٔ�ي ٕاجراء ٔ�و 

  . تدبري ی��غي ٔ�ن یصب يف اخلدمة العموم�ة ويف تعز�ز املرفق العام
العموم�ة يه لكها التدابري ا�يل تتضمهنا اخلطة الوطنیة ٕالصالح الوظیفة 

  .�س�تجیب ملالحظات املتعددة ا�يل قد�ا التقر�ر
املالحظة أ�وىل ختص ٕا�ادة �عتبار ملنظومة القمي دا�ل املرفق 
العمويم، هذه مالحظة وتوصیة ٔ�ساس�یة ٔ�كد �لهيا التقر�ر، واح�ا بطبیعة 
احلال مقنا بوا�د العدد د�ل إالجراءات يف مقدمهتا ٕا�داد مرشوع مدونة 
أ��الق�ات والسلوك املهين اخلاص مبوظفي إالدارات العمويم وامجلا�ات 
الرتابیة واملؤسسات العموم�ة، وهذا املرشوع س�نقدمه قریبا �دا يف ا�لس 
أ��ىل �لوظیفة العموم�ة ليك نناقشه مع ٔ�عضاء ا�لس �لوظیفة العموم�ة 

  .ق�ل اع�ده مكرسوم
م�ة ا�يل ��شلك ٕاطار مرجعي مث هناك مرشوع م�ثاق املرافق العمو 

ا�يل �ی�دد القوا�د د�ل العمل د�ل املرافق العموم�ة مبا فهيا سلوك 
  .املوظفني واملامرسات إالداریة د�هلم

هناك ٕاجراء یتعلق بت�ٔهیل التواصل العمويم �ل�س�بة �لمؤسسات 
  .إالداریة

املرفق هناك �دد كثري من الت�ارب اليت تدعو ٕاىل تعز�ز قمي الزناهة يف 
  .العام

املالحظة الثانیة ٔ�یضا ا�يل تطرق لها التقر�ر وتتعلق ٕ�رساء �ٓلیات 
حتسني اجلودة يف اخلدمة العموم�ة، وهنا ميكن لنا نقولو ب�ٔن املرسوم املتعلق 
بت�دید �یف�ة إالشهاد �ىل مطابقة �سخ الو�ئق ٔ�صولها یندرج يف هذا 

  .�جتاه
و�رشها �رب البوابة الوطنیة  مث هناك تدو�ن مسطرة �زع امللك�ة

)Service-public.ma ( دمة ٕاداریة  26كام ٔ�ننا مقنا بتدو�ن و�رش�
  .).Business-Procedures.ma(م�علقة �ملقاو� يف موقع 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ا�هت�ى الوقت ا�صص، اللكمة �لس�ید الوز�ر املنتدب امللكف �ملغاربة 
  .ارج وشؤون الهجرةاملقميني �خل

الس�ید عبد الكرمي ابنوعتیق الوز�ر املندب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة 
  :والتعاون ا�ويل امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

سعید الیوم كذ� بدوري يف ٕاطار التفا�ل مع مالحظات ا�لس 
سا�ت، واليت تطرقت ٕاىل ٕا�دى ٔ�مه النقط أ�ساس�یة احملوریة، أ��ىل �لح 

  .ٔ�ال وهو العرض الثقايف املو�ه ٕاىل مغاربة العامل
ٔ�وال �ركزت هذه املالحظات وا�يل �ادي �سا�د� ٔ��ید يف جتوید هذا 
العرض الثقايف مادام ٔ�نه هناك ٕاسرتاتیجیة تعمتد يف ٕاطار التفا�ل مع مغاربة 

  : من املر�كزات العامل �ىل مجمو�ة
املر�كز أ�ول، هو حتصني هویة ملغاربة العامل، والعمل الثقايف جزء من 

  هذا التحصني؛
 �نیا ا�فاع �ىل مصاحلهم؛

و�لثا كذ� ٔ�ن �كون العرض الثقايف � �القة �لك �جهتادات 
 .وإالبدا�ات اليت یعرفها وطهنم أ�م

الت�س�یق، فقط جيب  بطبیعة احلال، هناك املالحظة أ�وىل هو �دم
 30وا�يل صدر يف  2.13.731ٔ�ن نذ�ر مجیعا ب�ٔن هناك اك�ن مرسوم 

وا�يل تی�ٔكد �ىل انطالق جلنة وزاریة �یرتٔ�سها الس�ید رئ�س  2013ش�ت�رب 
احلكومة وا�يل كتجمتع مرة يف الس�نة وا�يل كتكون وا�د معلیة نقاش 

بة العامل ومع قضا� ت�س�یقي ما بني لك املتد�لني ف� خيص التعاطي مع مغار 
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  .الهجرة، �ٓخر اج�ع اكن يف یولیوز املايض
ٕاذن هذه يه ا�ٓلیة د�ل الت�س�یق ا�يل كت�لینا ٔ�ننا دامئا �راجعو مجمو�ة 

  .من املر�كزات ا�يل كهتم التعاطي مع مغاربة العامل
التقر�ر تطرق كذ� ٕاىل صعوبة حتدید املزيانیة، يف املزيانیة هناك 

بنود املتعلقة �ملزيانیة ا�يل اح�ا بطبیعة احلال كنكونو وراء شطر�ن، اك�ن ال 
تنف�ذها وا�يل كتكون بنودها واحضة، واك�ن مجمو�ة من �ع�دات اليت 
�رصد ٕاىل املراكز الثقاف�ة، املراكز الثقاف�ة هو وا�د �خ�یار ٕاسرتاتیجي، 

ويف نفس  ٔ�ن التوا�د الثقايف معناه ٔ�نه غیكون مو�ه ٕاىل مغاربة العامل
الوقت �ادي �سا�د �ىل الع�ش املشرتك ما دام ٔ�نه يف ب�ان �س�تق�ال 
مجمو�ة من ا�ول غتعرف �ىل املنتوج الثقايف د�لنا و�ىل املرجعیات الكربى 

  .و�ىل رصید� التارخيي يف العطاء الفكري والثقايف
�ل يف �لتايل انطلقت هاذ املبادرة اجلیدة ا�ٓن املركز الثقايف د�ل مور

، بدٔ�ت أ�شغال يف مركز �ر�س 2016كندا ك�ش�تغل �شلك ج�د م�ذ 
، مركز ٔ�مسرتدام ا�هتت أ�شغال، ن��ظر فرصة 2019وغت�هت�ي يف ٔ�واخر 

ٕالعطاء انطالق�ه، الهدف م�ه هو ٔ�وال ٔ�ن �كون وا�د املنتوج ثقايف ٔ�وال 
ح �ىل �يق م�ف�ح �ىل مغاربة العامل ا�يل �ا�شني فذیك الب�ان، و�نیا م�ف�

الرشاحئ أ�خرى يف ب�ان �س�تق�ال وك�سا�د �ىل التالحق الثقايف و�ىل 
  .الع�ش املشرتك

بطبیعة احلال تنف�ذ هاذ الربامج �یتطلب ٕاجراءات مسطریة ما دام ٔ�نه 
�یخضع �لقوانني د�ل ا�ول ا�يل اح�ا غنف�حو فهيا هاذ املراكز، فك�كون 

االت التنف�ذ ما كت�رتمش وٕاما بعض الصعو�ت وكذ� �یكون ٕاما �ٓ�
  .املساطر كتكون معقدة

ٕاذن اح�ا هاذ الرب�مج قامئ ��س�مترو ف�ه ٔ�نه عندو رؤیة ٕاسرتاتیجیة، 
  �ري� املرسوم ا�يل �ینظم هاذ املراكز الثقاف�ة �الش؟

مؤسسات �ش هاذ املراكز �س�تافد ) fondations(جعلناه يف شلك 
�س�تق�ال، �ش ما یبقاش فقط  من اخلصوصیات د�ل �سهیالت ب�ان

مغريب، وهنا هاذ العمل ا�يك ا�يل اش�تغلنا �لیه �ادي  -متویل مغريب
حيدث وا�د املنعرج قوي ؤ�سايس يف التعاطي مع ب�ان �س�تق�ال ما دام 

يف ب�ان �س�تق�ال ك�س�تافد من �سهیالت ) les fondations (ٔ�ن 
ف�ة ببالد� ٔ�هنا تد�ر رشااكت مع �برية و�مة، وك�سمح كذ� �لمراكز الثقا

  .مؤسسات يف دول �س�تق�ال
مت إالشارة كذ� �ىل ٔ�نه �لفعل اك�ن غیاب وا�د الس�یاسة �شاوریة، 
اح�ا نعترب ب�ٔن لك الفا�لني ا�يل �یتعطاو مع مغاربة العامل هام ك�سامهو يف 

 عندها ا��ت) la fondation Hassan II( هاذ املرشوع الك�ري، م�ال
وعندها تعلمي ا�لغة العربیة، تبذل جمهود �بري يف هذا ا�ال هذا، اح�ا 
بطبیعة احلال ت�سا�دو مجعیات تعمل ا�لغة العربیة، �جمعیات مايش 
مكؤسسات قامئة معرتف هبا، و�لتايل كتكون يف ٕاطار التفا�ل مع ا�متع 

  .املدين

 2656ن عند� كذ� اجلامعات ا�يل �ینظموها الش�باب، وصلنا ا�ٓ 
مشارك،  500يف الس�نة، وصلنا ل  120شاب مس�تف�د، اكنت فقط 

والتفا�ل الثقايف هاد الش�باب �ادي �كونو جرس  حقوتنعربو يف ٕاطار التال
  .�دا، جرس ما بني جممتعات �س�تق�ال وما بني الوطن أ�م

فٕاذن ٔ�شار كذ� التقر�ر �ىل ٔ�نه غیاب الس�یاسة، اح�ا ك�س�هتدفو، 
 200مرسح�ة، هذه الس�نة وصلنا ل  15املرس�، اكنت م�ال يف العمل 

مرسح�ة كمتيش فقط ٕاىل ٔ�ور�، ا�ٓن انف�حنا �ىل ٕافریق�ا، �ىل اخللیج 
  .العريب، �ىل ا�ول العربیة، �ىل ٔ�مر�اك

جتوید املنتوج الثقايف، العرض الثقايف، هو ٔ�سايس نعتربه لبنة من ن فٕاذ
  .ة العامل وما بني الوطن أ�ملبنات تقویة ٔ�وارص التواصل ما بني مغارب

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا س�یدايت ساديت املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .شكرا ملسامهتمك ورفعت اجللسة

، يف ٕاطار املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة ا�لس: امللحـــــق
 .2017- 1620م�اقشة تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�يت 

مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة يف م�اقشة التقر�ر  - 1
- 2016الس�نوي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�يت 

2017. 
  .الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة
  الس�یدات والسادة الوزراء 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن
ق�ل الرشوع يف م�اقشة مضامني التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل 

نود يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن  ،�2016/2017ت، �رمس س�يت �لحسا
نتوقف عند أ�دوار والوظائف احلیویة اليت یضطلع هبا ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت دا�ل املشهد املؤسسايت ببالد�، من �الل املاكنة اليت خولها 

لك �ململكة �وم�ة العم یةيف مراق�ة تدبري املال حموري فا�ل ك 2011دس�تور 
تدعمي وحامیة م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة  عن  اس�تقاللیة وجترد، واملسؤول

�ٕالضافة ٕاىل �مة والشفاف�ة واحملاس�بة، �ل�س�بة ��و� وأ��زة العموم�ة، 
تحقق من سالمة العملیات املتعلقة مبداخ�ل ومصاریف أ��زة اخلاضعة ال 

، عند هاذاختالشؤوهنا، و  مي �یف�ة تدبريهاتق�ملراق�ته مبق�ىض القانون، و 
�ق�ضاء، عقو�ت عن لك ٕا�الل �لقوا�د الساریة �ىل العملیات 

  .املذ�ورة
اليت �شوب قدرة ا�لس �ىل ا�هاب  الصعو�تالثابت ٔ�ن تدارك و 
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�ىل اعتبار  ومس�تع��، بعیدا يف جمال حتریك املتابعة، ٔ�صبح رضورة مل�ة
ربط املسؤولیة �حملاس�بة، و  العامة، وختلیق احلیاةٔ�ن ٕاقرار م�ادئ احلاكمة، 

وٕارساء ٔ�سس املساء� والشفاف�ة يف تدبري املال العام من �الل الرقابة 
ریة يف احل مسا�ات اكف�ة من ا�لسختویل املالیة، جيب ٔ�ن تدفع يف اجتاه 

اليت نواقص ال و حىت ميكن من التغلب �ىل خمتلف إال�راهات هذا ا�ال، 
وحتد من جناعته وفعالیته بوصفه ركزية ٔ�ساس�یة تعرتض خمتلف مكو�ته 
  .حماربة الفساد و  و�امسة يف ورش الت�لیق

 حلكويمالفعل ا يف فریق أ�صا� واملعارصة يف هذا إالطار، �سائل
ا جيعل تقار�ر ا�لس مميف حماربة الفساد،  املوسوم �لرتدد وغیاب إالرادة

وقع ونفع، كام هو احلال أ��ىل �لحسا�ت لٔ�سف عبارة عن و�ئق بدون 
، وهو ما �شجع مؤسسات وهیئات احلاكمة لٔ�سف، مع ٕانتا�ات خمتلف

البعض �ىل ال�دي يف هنب وتبذ�ر املال العام، بل یصل أ�مر يف بعض 
  .أ�ح�ان ٕاىل �دم الت�اوب مع قضاة ا�لس وإال�ابة �ىل مالحظاهتم

  الس�ید الرئ�س،
املعارصة، ٕ�معان �لعرض ا�ي تقدم بعد ٔ�ن اس�متعنا يف فریق أ�صا� و 

، ٔ�مام مشكورا به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
لتقر�ر الس�نوي بعد دراس��ا � الس�یدات والسادة ٔ�عضاء الربملان مب�لس�یه، و 

اكمال، �ادت بنا ا�ا�رة ٕاىل اجللسات الرقابیة سواء أ�س�بوعیة ٔ�و الشهریة 
عرفت نقاشات �ادة بني اليت عقدها جملس�نا، و وكذا اج��ات ا�ل�ان اليت 

الفرق وا�مو�ات الربملانیة �اصة املنمتیة �لمعارضة من �ة، واحلكومة من 
، �بالد اليت هتم �ارض ومس�تق�ل�ة �نیة، حول خمتلف القضا� 

ل�س�تحرض اجلدل �ري الصحي و�ري السلمي ا�ي اكنت تفرضه �لینا 
جبم� من  الحظاتنا وانتقاداتنا لتدبريها الفاشل،احلكومة لكام �اولنا تدعمي م

تقار�ر ودراسات و�ٓراء املعطیات وأ�رقام وإالحصائیات املس�تقاة من 
واملندوبیة  ،اك�لس أ��ىل �لحسا�ت ،املؤسسات ا�ولیة والوطنیة

  ... والب�يئ،  و�ج�عيوا�لس �ق�صادي  ،السام�ة �لتخطیط
ٕاىل �كذیب لك ذ�، مدعیة ٔ�ن  حَ نَ ن جتَْ احلكومة، اعتادت �ٔ  لٔ�سف

س�یاساهتا املنهت�ة حققت نتاجئ تعتربها ج�دة �دا، ؤ�هنا قادرة �ىل معاجلة 
  .مجیع �خ�الالت اليت یعرفها املغرب، �اصة يف القضا� �ج�عیة

، �كذ�هباحتاول احلكومة واليت  اليت تصدح هبا لك التقار�ر، لكن احلق�قة
عاش، ا�ي یعرف تنايم وثرية �ح��ا�ات �شلك الواقع امل یعززها

هو جزء من هذا الواقع یؤكده الیوم هذا التقر�ر ا�ي  اوهخمیف، م�صا�د و 
�ل حمدودیة أ�رقام وا�الئل  ح�ث توحض، حنن بصدد م�اقش�ته الیوم

العموم�ة مل �س�تطع حتق�ق ٔ�هدافها، بل هناك بعض الربامج  الس�یاسات
" رام�د"یة �مة ومل حتقق ٔ�ي يشء یذ�ر، �ر�مج ٔ�هدرت �لهيا ٔ�رصدة مال 

  .�ىل س��ل املثال
  .احملرتم الس�ید الرئ�س

�لرجوع ٕاىل تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي یعد ٔ�ول تقر�ر 

املتعلق �ملالیة �زي  130.13یصدره ا�لس بعد دخول القانون التنظميي رمق 
، ما )2016/2017(املايل  التنف�ذ، نالحظ ٔ�نه �شمل س�ن�ني من التدبري

یعين ٔ�ن ا�لس معل �ىل ام�صاص الت�ٔ�ري الزمين ا�ي اكن موجودا يف 
جمال مراق�ة تنف�ذ قوانني املالیة، وهذا ما س�سا�د �ىل تعز�ز ا�ور الرقايب 
�لم�لس والربملان �ىل �د سواء، وميكن من مراق�ة تنف�ذ املزيانیة يف الوقت 

  .ل�س�یاناملناسب، ق�ل ٔ�ن یطالها ا
ؤ��ل م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 

وفق احملاور اليت  تناو� یتطلب م�ا دق�قة،موضوعیة و �لحسا�ت، بطریقة 
�ددها مك�ب جملس املس�شار�ن، �ىل ٔ�ن نتوقف �لتفصیل عند بعض 

  .ومل�اح�هالنقاط اليت �راها �لغة أ�مهیة، وذات ٔ�ولویة 
، مض 2016/2017قوانني املالیة لس�يت  ف�خصوص حصی� تنف�ذ

، كام صدر تقر�ر 2016التقر�ر الس�نوي ؤ�ول مرة تق�مي تنف�ذ مزيانیة 
ذا اكنت قوانني إ ، يف هذا إالطار، و �2017اص ب��ف�ذ مزيانیة س�نة 

� خضمة من أ�رقام ال �سا�د بتا� �ىل ��اطة ثالتصف�ة تقدم يف شلك ك 
ن التقر�ر الس�نوي متزي إ یة العامة ��و�، فالاكف�ة �ك�ف�ة رصف املزيان 

  .ب�رشحيها ورصد اخ�الالهتا وقدم �ش�ٔهنا املالحظات الرضوریة
، يف 2017و 2016وتت�ىل ٔ�مه �خ�الالت اليت عرفها تنف�ذ مزيان�يت 

ٕاىل حوايل  2016العجز املس�ل �ىل مس�توى املزيانیة، ح�ث وصل س�نة 
الناجت ا�ا�يل، ب�� توقعات  من % 4.1ملیار درمه ٔ�ي ب�س�بة  40.6

، وجسل جعز املزيانیة �راجعا طف�فا قدر %3.2قانون املالیة �ددهتا يف 
ملیون درمه، هذا يف الوقت ا�ي  37.843، حبوايل %13.87ب�س�بة 

  .ملیون درمه 32.969حتدثت ف�ه احلكومة عن ٔ�ن العجز س��لغ فقط 
 2016ل بني س�يت لكن يف حق�قة أ�مر، هذا التحسن ال�س�یط املس�

، ال �رجع ٕاىل جمهودات احلكومة، بل هو نتاج لتجسن مس�توى 2017و
املداخ�ل العادیة، �رب ارتفاع مساهامت بعض دول اخللیج، وكذا الز�دات 
الرضی��ة املفروضة �ىل املواطنني، و�لتايل فاملواطن ال�س�یط هو ا�ي 

 .یتحمل تبعات فشل احلكومة يف تدبري جعز املزيانیة
 ٔ�ما خبصوص د�ن اخلزینة، فقد نبه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره

ٕاىل خطورة تصا�د د�ن خزینة ا�و� والوصول هبا ٕاىل مس�تو�ت ق�اس�یة، 
ميكن حتملها، واليت س�تكون لها تبعات سلبیة يف املس�تق�ل �ىل الوضع  ال

اهز ما ین 2017ح�ث بلغ جحم ا�یون هنایة س�نة . �ق�صادي و�ج�عي
من الناجت ا�ا�يل اخلام، ٔ�ي ٔ�ن  % 65.1ملیار درمه، ب�س�بة  692.3

ملیار درمه، كام ٔ�ن مدیونیة  35خزینة ا�و� جسلت مدیونیة ٕاضاف�ة تفوق 
ملیار درمه،  277.7املؤسسات واملقاوالت العموم�ة ارتفعت ٕاىل ما یناهز 

  .من الناجت ا�ا�يل اخلام %26.1ب�س�بة 
ٔ�ن احلجم إالجاميل ملدیونة القطاع العام ارتفع من و�شري التقر�ر ٕاىل 

، ٔ�ي 2017ملیار درمه مع ممت  970ٕاىل  2016ملیار درمه س�نة  918.2
ملیار درمه يف ظرف س�نة وا�دة، لتواصل املدیونیة وتريهتا  �51.8ز�دة 
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ات لها �، وهذه املر�� �2017و 2010التصا�دیة �الل الفرتة ما بني 
 384,6ب تق�ميها، ح�ث انتقلت مدیونیة اخلزینة من دالالت س�یاس�یة وج

ملیار  534,1ملیار درمه، واملدیونیة العموم�ة من  692,3ملیار درمه ٕاىل 
ملیار  435,9ملیار درمه، ٔ�ي بتحمالت ٕاضاف�ة بلغت  970درمه ٕاىل 

  .ملیار درمه س�نو� 55درمه، مبعدل یناهز 
الث س�نوات جيابیة �الل الثإ ورمغ ٔ�ن املغرب جسل مؤرشات 

أ��رية، متثلت يف تنايم موارد املسا�دات اخلارج�ة وبرتاجع ٔ�سعار 
احملروقات يف أ�سواق العاملیة واخنفاض نفقات املقاصة، ح�ث �راجعت 

مع % 5,5ٕاىل  2012س�نة % �25,4س�هتا مقارنة �لنفقات العادیة من 
اها شارة واصل م��، ٕاال ٔ�ن املدیونیة كام س�بقت االٕ 2017هنایة س�نة 

التصا�دي، ما یدفعنا ٕاىل ال�سلمي ب�ٔن احلكوم�ني أ��ريتني ٔ�غرق�ا 
  .مؤسسات ا�و� يف دیون �برية، بدون التفكري يف �یف�ة ٕار�اعها

لك هذا � معىن وا�د، هو ٔ�ن الس�یاسات املنهت�ة �سري يف اجتاه 
من الناجت % 60 افالس ا�و�، ورهان تقلیص �س�بة املدیونیة ٕاىل 

ملقابل جند  ا، ٔ�صبح يف حمك املس�تحیل، ويف2021ا�ا�يل اخلام يف ٔ�فق 
وهو ما یتضح �مللموس  �لوضع املايل احلرج، ٔ�ن احلكومة �ري مكرثة بتا�

�الل قوانني املالیة يف تقدم�ا به من �الل رفضها لتعدیلنا ا�ي لطاملا 
ايم ٕاىل �سق�ف املدیونیة، تفاد� �ىل ٔ�مهیته، والر  كد�الس�نوات أ��رية، و�ٔ 

�لوقوع يف ٔ�زمة مالیة، لكن مطلبنا هذا رمغ ٔ�مهیته ومل�اح�ته اليت تؤكدها 
تعامل معه مبنطق ال  ٔ�رصت تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، فٕان احلكومة

  .أ�ذان الصامء
  الس�ید الرئ�س،

و �ري تنايم املدیونیة العموم�ة هبذه الوثرية ه لن خيتلف ٔ��د �ىل ٔ�ن
معقول وال مق�ول، وال ميكن مواص� تدبري مزيانیة ا�و� هبذه الك�ف�ة، وال 
بد من وقفة ت�ٔمل �لبحث عن �لول ٔ�خرى �ري �قرتاض، هذا ما ميكن 

  .ٔ�ن یصل ٕالیه لك من اطلع �ىل الوضع املايل ببالد�
لكن املثري يف أ�مر، هو ٔ�ن احلكومة تعزتم العودة ٕاىل جعز موازنيت 

، بعدما اكنت قد 2019يف س�نة  الناجت ا�ا�يل اخلام،من % 3.7ز یناه
، مما یعين ٔ�ن احلكومة �ري م�الیة �لوضعیة 2018س�نة  %�3ددته يف 

ويه ماضیة يف ٕاغراق البالد �لقروض، وبذ� س�تكون ، احلر�ة �لمدیونیة
   .لك املؤرشات �ق�صادیة تندر �خلطر

هامش  س�یؤ�ر �شلك �بري �ىلیة املدیون ٔ�ن تنايم  وال داعي �لتذكري
التحرك واملناورة �ل�س�بة �لحكومة القادمة، ٕاذ �س�یاس�تمك هاته سرتهنون 

أ�سايس ٕان  الت�ديالبالد وس�ترت�ون لها وضعیة مالیة حمر�ة، وس�یكون 
مل نقل الوح�د ملن س�ی�لفمك هو معاجلة مدیون��مك، اليشء ا�ي لن یمت ٕاال 

  : ٕ��دى الوس�یلتني
ض من النفقات مما یعين �ل�س�بة �لحكومة القادمة الت�يل عن ٕاما التخف�

�ر�جمها الس�یايس، ٔ�و ا�لجوء ٕاىل احلل الثاين املمتثل يف رفع الرضائب 

  . ل�سدید، دیو�مك احلالیة
 ال حما�ذ�، تدهور املؤرشات السالفة ا��ر س�یؤدي �الوة �ىل 

اد الوطين مما س�یرتتب مبؤسسات التنق�ط ا�ولیة ٕاىل مراجعة تق�ميها لالق�ص
  .عنه ارتفاع يف لكفة اقرتاضات املغرب

وجتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�ن هذا الوضع، ما كنا لندركه لوال تقر�ر ا�لس 
نالحظ �لحسا�ت، ٔ�ن احلكومة، عند ٕا�داد مشاریع قوانني املالیة،  أ��ىل

اك�زمات الربملان والرٔ�ي العام، ح�ث تتحمك يف املیومغالطة تتعمد متویه ٔ�هنا 
واملفاهمي وأ�رقام وحتاول ٕاخفاء مجمو�ة من احلقائق الصادمة، ضاربة عرض 

ال �شمل لك  ،احلائط م�ادئ الشفاف�ة والصدق�ة، فعجز املزيانیة م�ال
ؤ�ن مداخ�ل الرضیبة �ىل القمية  ،ا�یون املس�تحقة �ىل ا�و�، ال س��

ٔ�ن اخلزینة . هنائیةاملضافة والرضیبة �ىل الرشاكت ل�ست مداخ�ل صاف�ة و 
تعمتد املبلغ الصايف ا مطالبة ٕ�ر�اع جزء مهنا �لفا�لني �ق�صادیني، كام ٔ�هن

�لمداخ�ل اجلبائیة، ٔ�ي بعد خصم احلصة احملو� ٕاىل امجلا�ات احمللیة 
والرضیبة �ىل القمية املضافة والرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل، 

مح هنائیا �ٕالملام �ملس�توى احلق�قي �لضغط ويف نظر� هذه املقاربة ال �س
  .اجلبايئ �ىل امللكفني

  الس�ید الرئ�س، 
�ملائة من  20فٕاهنا متثل  ،�ل�س�بة �لحسا�ت اخلصوصیة �لخزینة

املزيانیة العامة لكن البعض مهنا �س�ل �شلك هیلكي ٔ�رصدة دائنة هامة 
مفداخ�ل . حلق�ق�ة�دا مما یطرح سؤ� حول مالءمة مداخ�لها مع �اج�اهتا ا

ملیار درمه ب�� رصیدها املرتامك  4.3م�لغ  2016هذه احلسا�ت بلغ �الل 
ملیار درمه، و�ملناس�بة جسل التقر�ر ٔ�ن بعض  122.7والقابل �لتحویل بلغ 

احلسا�ت اخلصوصیة مل یعد هناك مربر لوجودها ٔ�صال، وال حىت ٕاضفاء 
ال ی�ىش ومق�ضیات القانون  الطابع اخلصويص �ىل بعض معلیاهتا، وهو ما

و�لیه خترق احلكومة القانون عن . التنظميي اجلدید املتعلق بقانون املالیة
  .رصار ٔ�س�باب جمهو� ؤ�غراض �ري واحضةإ س�بق 

وخبصوص املصاحل املسرية بطریقة مس�تق� ف�و�د يف وضعیة خمالفة 
يف املائة ب��  30ة لكوهنا ملزمة �ملسامهة ا�اتیة يف مداخ�لها ب�س�ب. �لقانون

جسل التقر�ر ٔ�هنا تعمتد �ىل ٕا�انة املزيانیة العامة �شلك �بري مما یدل �ىل 
  .تفریطها يف حتصیل مس�تحقاهتا و�بتعاد عن الغایة من وراء �لقها

ٔ�ما بعالقة مبجهودات احلكومة يف جمال �شجیع �س��ر و�نعاش 
فه�ي تظل ضعیفة �دا وال �ق�صادي وتلمیع صورة املغرب مع رشاكئه، 

�رىق ٕاىل تطلعات الفا�لني �ق�صادیني، ح�ث جسل التقر�ر اخ�الالت 
بل و�دم �دوى .  �برية �ل�س�بة مجلیع املتد�لني و�دم �دیة الك�ري مهنم

الواك� املغربیة "، وضعف ٔ�داء "مك�ب �منیة التعاون"بقاء البعض مهنم   ك
ا�طط "و"  املغريب لتمنیة الس�یا�ةاملك�ب الوطين"و"  لتمنیة �س��رات

، 2020ا�ي یفرتض ف�ه ٔ�ن �شلك  د�امة ٔ�ساس�یة ملوا�بة رؤیة  ،"أ�زرق
ٔ�ما . غیاب مهنجیة يف مع� ف�أ�حرى بلوغ ٔ�هدافه ،ٕاال ٔ�نه لوحظ �لیه
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ال�رشیعي �ل�شجیع �ىل �س��ر الس�یا�، فقد ٔ�صبح م��اوزا  إالطار
ن�ساءل ملاذا ت�ٔخرت احلكومة يف عرض مرشوع ومف�قدا �لن�ا�ة املطلوبة، و 

  مدونة اس��ر �دیدة ورائدة و�اصة يف القطاع الس�یا� �ىل الربملان؟
  الس�ید الرئ�س،

خبصوص امجلا�ات الرتابیة �شف التقر�ر ٔ�ن املهامت الرقابیة اليت ٔ�جنزهتا 
ا�الس اجلهویة �لحسا�ت �ململكة عن العدید من اخ�الالت هتم مخسة 

التعمري وتدبري ا�ال، تدبري املشاریع امجلاعیة، حتصیل  :الت كربى يهجما
املداخ�ل امجلاعیة، تدبري املرافق امجلاعیة، ٕاضافة ٕاىل جمال تدبري عقود 

  .التدبري املفوض ملرافق النظافة
ٕاىل ضعف إالماكنیات املالیة �ٔ�ساس ؤ��لب هذه إالشاكالت راجع 

ا�ات الرتابیة، وهو ما جيعل احلكومة مطالبة وال�رشیة اليت تتوفر �لهيا امجل
�ختاذ اجراءات فوریة ٔ��ل مسا�دة امجلا�ات الرتابیة �اصة الفقرية مهنا، 
�ىل مس�توى متكهنا من املوارد ال�رشیة ذات الكفاءة، وتنظمي دورات 
�كوی��ة ٔ�طرها يف مجیع املیاد�ن حىت �متكن من �ضطالع �ٔ�دوار اليت 

والقوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، �اصة ؤ�ن  2011تور مكهنا مهنا دس� 
  . املغرب یت�ىن ورش اجلهویة املتقدمة

ٔ�ن العدید من  ،ٔ�ما خبصوص املناز�ات القضائیة، فقد جسل التقر�ر
امجلا�ات الرتابیة مل یمت تعیني الو�یل القضايئ هبا رمغ التنصیص �لیه يف 

ل كذ� ضعف تنف�ذ أ�حاكم لفائدة ، وجس2015القوانني التنظميیة لس�نة 
امجلا�ات الرتابیة و�رامك املبالغ احملكوم هبا �ىل امجلا�ات، وصدور ٔ�حاكم 
�لغرامات ا�هتدیدیة ٔ�و ٔ�وامر �حلجز �ىل ٔ�مالك امجلا�ات وضعف 

  .�ع�دات املالیة ا�صصة لتنف�ذ احلاكم اىل �ري ذ� من املشالك
سف ال تويل لٔ�مر العنایة الالزمة، ما �ري ٔ�ن احلكومة، ومع اكمل ا�ٔ 

  .�رهق امجلا�ات وميس مبصداق�ة �ودها يف تدبري الش�ٔن احمليل
كام معل ا�لس ٔ�یضا �ىل ٕاجراء دراسة دق�قة �لصندوق املغريب 
�لتقا�د، ؤ�كد ٔ�نه یعرف ٔ�زمة موارد مالیة هیلكیة، ؤ�ن مشلك �دم توازن 

ن �صالح احلق�قي حيتاج الصندوق س�یطرح من �دید، وهو ما یعين �ٔ 
ٕاىل رؤیة اسرتاتیجیة، وٕاصالح معیق وشامل لنظام التقا�د �رم�ه، بعیدا 
عن �جراءات الرتق�عیة اليت ال متكن سوى من ت�ٔج�ل أ�زمة دون القضاء 

  .�لهيا، ويف املقابل �س�تزنف ج�وب املوظفني وتضعف قدرهتم الرشائیة
�ج�عي، ووقف عند  ٕاىل ٕاشاكلیة السكن ٔ�یضا وتطرق التقر�ر

ٓ غیاب دراسات ق�لیة ٕال�داث  نتاج السكن �ج�عي، موحضا ٔ�ن إ لیات �
درمه عرفت فشال ذریعا،  250.000درمه وسكن  �140.000رامج سكن 

ورمغ جمهودات ا�و� �ىل مس�توى توفري الو�اء العقاري و�م�یازات 
ل �بريا، ال س�� الرضی��ة، فٕان اخلصاص يف جمال السكن �ج�عي ال �زا

لهذا . قص�ت من �س�تفادة حبمك ضعف قدرهتا ا�متویلیة�ٔ ن ف�ات عریضة �ٔ و 
نتاج السكن �ج�عي يف رٔ�ینا �ك�يس إ فضعف احلاكمة التعمريیة يف جمال 

طابعا بنو�، واحلكومة ت�سرت �ىل العجز املزمن ا�ي ال یناسب 

  .�م�یازات املقدمة
  الس�ید الرئ�س،

مي يه أ�خرى مل �س�ت�ىن من العني الفاحصة �لم�لس م�ظومة التعل
أ��ىل، ح�ث جسل التقر�ر مالحظات هامة �ىل مس�توى التخطیط 

سايس �جلامعات، �متثل يف �دم توفر الوزارة �سرتاتیجي �لتكو�ن ا�ٔ 
الوصیة �ىل التعلمي اجلامعي ین�ين �ىل مرجعیة مؤطرة �لتو�ات واحملددة 

معلیة التكو�ن �سايس �جلامعات �دة لٔ�ولو�ت، ح�ث تعرتي 
اخ�الالت مهنا �دم ا�رتام رشوط ال�سجیل �ملسا�، ف�ح مسا� 
�لتكو�ن �سايس مؤدى عهنا، و�سلمي شواهد وطنیة ملسا� معمتدة يف 

  .دبلومات �امعیة ٕاطار
ٔ�ما بصدد ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن ب�ٔربع �ات، جسل 

ن �خ�الالت �ىل مس�توى ممارسة املهام والتنظمي واحلاكمة التقر�ر مجمو�ة م
ونقصان يف العرض الرتبوي العمويم واخلصويص وكذ� تدبري املزيانیة 
والشؤون املالیة وحىت يف تدبري املشاریع نفسها، لك هذه �خ�الالت 

  .ن مل نقل غیاهباإ اجلوهریة تعكس ضعف احلاكمة 
  الس�ید الرئ�س،

امسحوا لنا ٔ�ن نعرض لمك بعض من هاته،  قش��ا�امت م تٔ�ن خن ق�ل 
ٔ�ولها ٔ�نه ٔ�كد : اخلالصات املهمة اليت �اولنا اس�تخرا�ا من هذا التقر�ر الق�مي

ن املالیة العموم�ة تعاين �س�مترار من ارتفاع مس�توى �ٔ �ىل  ،مرة ٔ�خرى
ا��ن العمويم ا�ي یتعني التعامل معه حبذر شدید ٔ��د ا�اطر اليت هتدد 

  . ة الوضعیة املالیة ��و�سالم
والحظنا ٔ�یضا، ٔ�ن �خ�الالت الك�رية اليت رصدها التقر�ر ذات لكفة 
مالیة وس�یاس�یة واج�عیة �برية �دا اكخ�الالت صندوق دمع ال�سك 

خل، وتعترب الس�ب إ ... �ج�عي وتدبري املس�شف�ات و�اكدميیات 
تفامق ظواهر سلبیة �ر�وب املبارش لتصا�د �دة �ح�قان �ج�عي، و 
ىل �ري ذ� من ا�ٓفات إ ... قوارب املوت وارتفاع معدل اجلرمية و�نت�ار، 

ونتعقد حسب فهمنا ٔ�ن �ل . الناجتة عن الفقر والهشاشة �ج�عیة
اخلروقات املس�� قاب� �لمعاجلة والوقایة مهنا، �رب سن س�یاسات معوم�ة 

ملردودیة، لكن مل حيصل يشء من ذ�، واحضة ودق�قة تعمتد �ىل الن�ا�ة وا
شاكلیة املساء� الت�ٔدی��ة واملتابعة اجلنائیة والعزل إ وهو ما یطرح حبدة 

  .الس�یايس
نؤكد ٔ�ن مسطرة املتابعة تبقى م�قوصة، لكوهنا �س�ت�ين  ،يف هذا الصدد

من الرقابة واملتابعة ٔ�مه ف�ة من ا�ٓمر�ن �لرصف، ومه الوزراء ا��ن ید�رون 
ة العامة يف م�بعها، وهو ما یؤ�ر �ىل جنا�ة احملامك املالیة يف الرقابة، املالی

وجيعل مراق�ة املال العام حمدودة، ٔ�مام صعوبة ٕا�رة املسؤولیة اجلنائیة 
  .�لوزراء ٔ�مام احملامك

ال خيضع "من مدونة احملامك املالیة، تنص �ىل ٔ�نه  �52اصة ؤ�ن املادة 
 �لحسا�ت، يف م�دان الت�ٔدیب لالخ�صاص القضايئ �لم�لس أ��ىل
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املتعلق �ملزيانیة والشؤون املالیة، ٔ�عضاء احلكومة ؤ�عضاء جملس النواب 
  ."وجملس املس�شار�ن عندما ميارسون �ا�م هبذه الصفة

و�س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن القطا�ات وامجلا�ات اليت 
كوم�ة يه �كرث خرقا �سريها املسؤولون واملنتخبون املنمتون لٔ��لبیة احل

�لقوانني والضوابط اجلاري هبا العمل، وهذا ال یعكس الشعارات املرفو�ة 
  .وال یرتمج التعهدات اليت ظلت �رو�ا حول الشفاف�ة وحماربة الفساد

 ف�ال�س�بة �لوزراء سواء بصفهتم الوزاریة ٔ�و بصفهتم �رؤساء جام�ات
قانو� �اصا حيدد �یف�ة م�ابعهتم ، ال ميكن م�ابعهتم قضائیا طاملا ٔ�ن �رابیة

س�نوات من دخول  7مغ مرور بعد رمل یصدر  الزال ٔ�مام حمامك اململكة
مبثابة هو  يف ٕاخرا�ه ٕاىل النور،ا�س�تور �زي التنف�ذ، ف�قاعس احلكومة 

اعتداء مادي �ىل ا�س�تور ٔ�نه ميثل معلیا فرضا حلصانة وزاریة واقعیة ضد 
  . ا�س�تور

فریق �صا� واملعارصة مب�لس النواب، يف ٕاطار  و�شري هنا اىل ٔ�ن
وعیه مبسؤولیته �جزء من السلطة ال�رشیعیة، �در اىل تقدمي مقرتح قانون 
�ريم اىل حتدید مسطرة �یف�ة م�ابعة الوزراء امام حمامك اململكة عند ار�اكهبم 

عا لكن املقرتح ال زال قاب. جلنا�ت وج�ح اثناء مزاو�هتم ملها�م احلكوم�ة
  .مباكتب جملس النواب

�ل�س�بة ٕالینا يف فریق أ�صا� والعارصة، نقول برصحي العبارة ٔ�نه �ٓن و
أ�وان لی��قل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة من س�یاسة 
التحس�س والتن��ه اىل ام�الك قدرة حق�ق�ة �ىل الزجر والردع للك م�ذر 

قوا�د القانونیة اليت ید�ر هبا املال ٔ�و مفرط يف املال العام، وللك م�هتك �ل
العام، من ٔ��ل ٕاعطاء مق�ضیات ا�س�تور �ش�ٔن ربط املسؤولیة �حملاس�بة 

 .مضمو� حق�ق�ا یعید �لمسؤولیة هی�هتا و�لامل العام حرم�ه

  :�متة م�اقشة فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب - 2
  الس�ید الرئ�س،

، نعترب ٔ�ن الت�ارة اخلارج�ة �شلك اننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب
مد�ال هاما يف ٔ�فق اع�د وتزنیل منوذج �منوي �دید، هيدف اىل دمج 

 .وضامن العدا� الِف�َِویة، واملََ�الیة، و�ج�عیة، و�ق�صادیة
 :ولتحق�ق هذا املُْبتَغى نَقرتح ِ�دة َمدا�ل �لت�فكري، نُوِرُدها كام یيل

من �الل حتسني �لِتقاِئیة ما بني  :احلر�رش�ید اتفاق�ات التبادل  -
الس�یاسة الت�اریة اخلارج�ة و�يق �سرتاتیجیات الِقطاعیة، وَحتق�ق 
الت��ا�ُس ما بني الس�یاسات الِقطاعیة، لتَثْمني وتَْنویع الَعْرض الت�ْصد�ري 

م�توج �دید  600إالنتا�؛ وهنا نَُذّكِر ٔ�ن املغرب یتوفر �ىل ٕاماكنیة تَْنویع 
 .�لتصد�ر، تتوزع بني الفال�ة والصنا�ة الكميیائیة والت�ْعد�ن و�ريها

العمل �ىل َضامن تَق�ني وَضْبط تَُدف�قات ٔ�حسن �لواردات ِلتَْقلیص  -
سانة : العجز الت�اري ْ دات وقَوا�د ِمْعیاریة مع تعز�ز الّرتِ �رب ٕارساء ُمَ�ّدِ

َمعایري، �ْعِتبارها ٕا�دى ٔ�مه القانونیة والتنظميیة ملراق�ة اجلودة واملُطابقة �ل

د� من  مظاهر ق �ق�صاد املغريب، وَحيُ َرتِ م ا�ي َخيْ القطاع �ري املُنَظ�
یة املقاوالت  .تَنافُس�ِ

ل�شجیع : تعز�ز مسلسل إالصال�ات يف جمال م�اخ أ�عامل -
تعز�ز م�ظومة العدا�، : �س��ر، من ب�هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص

ساد، والُولوج ٕاىل ا�متویل خصوصا �ل�س�بة �لمقاوالت الصغرية وُماكحفة الف 
توى  اِ�دة، مع َحتسني املُرونة �ىل ُمس�ْ غرى واملتوسطة والص� �دا والص�

ْغل والِوقایَة من ا�اطر إالداریة  .  �القات ٔ�ْطراف الش�
مر�كزات، ذات ص� �لق�ادة ) 4(كام یتعني يف نظر�، ٕاقرار ٔ�ربع 

 :ٕاطار الس�یاسة املتبعة يف قطاع الت�ارة اخلارج�ة، ويه اكلتايلواحلاكمة يف 

 مس�تق�ال عقلنة مسلسل ٕا�رام اتفاق�ات التبادل احلر - 

اخ�یار الرشاكء �ٔ�ولویة �رب الفضاءات واجلهات واملناطق اليت  - 
 �ربطها مع املغرب ام�یاز تنافيس

اسة و�س�رشاف ف� خيص الس�ی" قُُدرات الَیقََظة"تعز�ز وتقویة  - 
 الت�اریة اخلارج�ة

 .�رسیع معلیة ت�ٔهیل إالطار املؤسسايت والتنظميي �لت�ارة اخلارج�ة - 
كام نضم صوتنا �لم�لس ��ىل �لحسا�ت، ا�ي د�ا يف هذا التقر�ر 
ا�ي نناقشه اىل املزید من التعبئة قصد �س�تفادة من الفرص اليت ی��حها 

�رب تنویع وجتوید �ٔ�ساس  انف�اح املغرب �ىل أ�سواق العاملیة، وذ�
العرض التصد�ري والرفع من �سب �ندماج الصناعي والز�دة يف القمية 
املضافة احمللیة لصادراتنا، مع ٕایالء البعد اجلهوي ٔ�مهیة قصوى لبلوغ هذه 

 .أ�هداف
ويف اخلتام، فان �حتاد العام ملقاوالت املغرب مس�تعد لالخنراط يف 

اق�صاد� الوطين والت�ارة اخلارج�ة ببالد�، كام یقرتح لك املبادرات اليت هتم 
�شك�ل جلنة مشرتكة بني احلكومة والقطاع اخلاص �لق�ادة وت��ع وتق�مي 
اتفاق�ات التبادل احلر وو�رامج تزنیل م�اكنزيمات دمع وموا�بة املقاو� 

 كام ٔ�ننا نعترب فرصة التفكري لت�ين منوذج �منوي �دید. الوطنیة يف التصد�ر
م�اس�بة �لت�ٔس�س لس�یاسات �دیدة يف م�دان الت�ارة اخلارج�ة يف خضم 

 .سعي بالد� لولوج �دي ا�ول الصا�دة
كام ندعو ٕاىل ال�رسیع ٕالخراج م�ثاق �س��ر ا�ي طال انتظاره ٕاىل 
�زي الوجود، والعمل �ىل تفعیل بنوده �دمة �لمصاحل الفضىل لالق�صاد 

 .الوطين
  .هللا تعاىل و�راكته والسالم �لیمك ورمحة

مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل يف م�اقشة عرض الس�ید  - 3
  .الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت

  الس�ید الرئ�س،
  .الس�یدات والسادة الوزراء
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  .الس�یدات والسادة املس�شارون
�سعدين الس�ید الرئ�س �مس فریق�ا يف �حتاد املغـريب �لشـغل يف هـذه 

ریة، اليت �سـمح �لوقـوف عنـد العمـل املهـم ا�ي یقـوم بـه  ا�لحظة ا�س�تو 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ��ىل هیئة �لرقابـة يف تـدبري املالیـة العموم�ـة، ٔ�ن 

ا�ي نعتـــربه د�امـــة ٔ�ساســـ�یة  2017-2016نتفا�ـــل مـــع مضـــامني تقر�ـــر 
ملؤسســـ��ا ال�رشـــیعیة يف ممارســـة الرقابـــة املالیـــة، وا�ي ميك�نـــا مكؤسســـة 

من تق�مي ومساء� احلكومة يف جمال تدبري املالیة العموم�ـة و�رسـ�یخ  �رشیعیة
ثقافة احملاس�بة، وتعز�ز متوضع الربملان يف سريورة املراق�ة الفعلیة، طموح�ا يف 
هذا ا�ال �رتقاء بدور الربملان من الرقابة الس�یاس�یة ٕاىل الس�یاسة الرقابیـة 

  . �ىل املال العام
  الس�ید الرئ�س،

ٔ��ر هذا التقر�ـر العدیـد مـن القضـا� احملوریـة  �ج�عي، لقد يف ا�ال
واملالحظات اجلوهریة اليت نتقامس �لهـا يف �حتـاد املغـريب �لشـغل ولطاملـا 
�رب� عن مواقف�ا ٕازاءها سواء دا�ل املؤسسة ال�رشیعیة ٔ�و �ار�ا ومن ٔ�مه 

  : هذه القضا�

 ة �ىل التمنیـة بصـفة حمدودیة ٔ��ر الربامج و�سرتاتیجیات القطاعی
  �امة وٕا�داث فرص الشغل بصفة �اصة؛ 

  غیــاب الن�ا�ــة واملردودیــة يف اخ�یــار الــربامج واســ�هتداف �منیــة
ــة و�ــرب خمتلــف  ــة �ســ�تف�د مهنــا اكفــة الرشــاحئ �ج�عی مســ�تدامة وم�وازن

 جماالت الرتاب الوطين؛

  ـــا ـــة ووتريهت ـــة العموم� ـــن اســـ�تدامة املدیونی ا�ـــاطر النامجـــة ع
 �دیة، و�ٓ�رها الوخمية اق�صاد� واج�عیا؛التصا

  فشل املقاربة �نفرادیة �لحكومة يف معاجلة ٕاشاكلیة التقا�ـد �ـرب
ــن  ــد�ن م ــل املتقا� ــة، وحتمی ــا مســي زورا ٕ�صــالح نظــام املعاشــات املدنی م

ســ�بق وقــد . أ�ج�ــال احلالیــة واملقــ�� تبعــات اخ�الالتــه الب��ویــة والهیلكیــة
ل ٔ�ن ندد �ملقاربة احملاس�باتیة التك�وقراطیة املعمتـدة مـن لالحتاد املغريب �لشغ

طرف احلكومة و�اض �ش�ٔن ذ� مبعیة احلركـة النقابیـة نضـاالت تـدعو ٕاىل 
. معاجلة مشولیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د ت�ٔ�ذ بعني �عتبار البعـد �ج�عـي

 .وهو نفس �جتاه ا�ي سارت �لیه جلنة تقيص احلقائق
  الس�ید الرئ�س

د خصت احملامك املالیـة يف مراق�هتـا لٔ��ـزة العموم�ـة قطا�ـات ح�ویـة لق
واســرتاتیجیة ذات طبیعــة اج�عیــة مهــت �ٔ�ســاس جمــال التعلــمي والرتبیــة 
والتكو�ن والص�ة العموم�ة، يف وقت یعرف ف�ـه الوضـع �ج�عـي بـبالد� 

  .انتاكسة حق�ق�ة، ما �س�تدعي الرفع من جنا�ة الفعل العمويم

 2012-2009(ة �لرب�مج �سـ�تع�ايل �لرتبیـة والتكـو�ن فعالق (
وا�ي رافق�ــه محــ� �روجيیــة �رؤیــة مــ�اكم� قــاب� لٕالجنــاز يف ظــرف و�ــزي 

�روم ٕا�ادة الثقة يف املدرسة العموم�ة لتكون فعال مدرسة الن�اح، ومدرسـة 
احلداثة، ومدرسة املس�تق�ل التمنوي، وصـلت ٕاىل �ـد اعتبـار هـذا ا�طـط 

 .ا وطنیا �نیا �لرتبیة والتكو�نم�ثاق
فها قد وقف التقر�ر �ىل تفاو�ت مالیة كربى بـني الغـالف املـايل ا�ي 

) ملیـار درمه 10بلـغ . (تعهدت ا�و� ب��ف�ذه وما خصـص �لفعـل �لـرب�مج
ــوغ  ــة ا�و� دون بل ــ�دات اســ�ت��ائیة ا�ــدت مزيانی ــث رصــدت � اع ح�

مـن �خـ�الالت الـيت شـابت �سـ�یري أ�هداف احملددة، كام �شف العدید 
�اكدميیات اجلهویة اليت خضعت ملراق�ة ا�لـس، مـن ضـعف يف ٔ�داء �ـام 
التنظمي واحلاكمـة املنوطـة هبـا، و�ـدم ا�سـ�ام تنظميهـا إالداري، و�ـدم ق�ـام 

ح�ـث . (املد�ر�ت إالقلميیة ٕ��داد خطط العمل وتقار�ر إالجنازات السـ�نویة
ــة عــن ســ�بق لبوســعید ٔ�ن ٔ�كــد ٔ�ن  ــوً� مرتتب احلكومــة توا�ــه لك ســ�نة دی

ملیـار درمه مـن  �4,2لزتامات يف الرب�مج �س�تع�ايل، رصف ما یفـوق 
وخبصـوص العـرض الرتبـوي العمـويم رصـد ) مزيانیة القطاع لفائـدة ا�یـون،

التقر�ر العدید من إالشاكالت اليت تعرفها املدرسة العموم�ة من ق�یل ضـعف 
�ال، وارتفاع �سـ�بة الهـدر املـدريس، و�ـدم تعمـمي مس�تو�ت ب��ات �س�تق 

، مـا یؤكـد جعـز الـرب�مج عـن بلـوغ ...التعلمي أ�ويل، وتفامق �س�بة �كتظاظ
أ��ىك هـو اسـ�مترار جعـز احلكومـة يف معاجلـة إالشـاكلیة . أ�هداف املسطرة

التعلميیــة الــيت تق�يضــ م�ظــورا مشولیــا �ر�كــز �ــىل املقاربــة ال�شــار�یة ویضــع 
ال�رشي يف صلب إالصالح بقـدر مـا جيیـب عـن املضـامني الرتبویـة  العنرص

  .وٕاشاكلیة احلاكمة
  الس�ید الرئ�س،

يف جمال �ٓخر ال یقل ٔ�مهیة �شف تقر�ر ا�لس عن العدید من 
�خ�الالت الهیلكیة يف �س�یري املؤسسات �س�شفائیة تتعلق �لتخطیط 

بري اخلدمات الطبیة، �سرتاتیجي والربجمة، واحلاكمة �س�شفائیة، وتد
تلمك . والفو�رة وحتصیل املداخ�ل، وكذا تدبري أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة

�خ�الالت اليت تنخر قطاع الص�ة واليت س�بق �شخیصها يف العدید من 
التقار�ر الوطنیة وا�ولیة ما یعیق الولوج العادل �ل�دمات 

یؤكد حمدودیة ٔ�نظمة و  والعالج�ة وخيلق تفاو�ت طبق�ة وجمالیة، الصحیة
التغطیة الصحیة، يف غیاب اسرتاتیجیة �لعمل ورؤیة مشولیة �لمنظومة 

  .جتمع بني ما هو ب��وي وما هو تنظميي وفق املقاربة ال�شار�یة الصحیة
  الس�ید الرئ�س،

ال یفوتنا ٔ�ن نتقامس مضمون التقر�ر خبصوص صندوق ال�سك 
ملانیة �لیه �رامك رصیدا یناهز �ج�عي �حساب �لخزینة تصعب الرقابة الرب 

ملیون درمه، ٔ��دث هبدف متویل �رامج ا�مع �ج�عي  584ملیار و 8
  :ٕاال ٔ�ن العدید من �خ�الالت تطبع تدبريه

�دم حتصیل مجیع املساهامت املتعلقة ببعض الربامج، وغیاب �ٓلیات  -
  لت�دید املس�تف�د�ن؛ 

  يف النظام املعلومايت؛ غیاب �ٓلیات الق�ادة والتقومي، والقصور  -
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�دم جنا�ة مقاربة �س�هتداف ��ل لرفع ا�مع يف ٕاطار تفك�ك نظام  -
املقاصة ٕاضافة ٕاىل حمدودیة �ٓلیات الت��ع والتق�مي ما یؤكد مالحظات �حتاد 

  .املغريب �لشغل
 وميكــن تعمــمي هــذه املالحظــة �ــىل لك الــربامج الــيت تــد�ل يف نطاقــه

أ�شـ�اص يف وضـعیة ٕا�اقـة، ونظـام املسـا�دة ملیون حمفظة، ت�سـري، دمع 
والزالــت �شـوبه ٕاشـاكالت ب��ویـة مــن  2012الطبیـة ا�ي مت تعمميـه سـ�نة 

ضعف يف ا�متویل وتنايف �خ�صاصات وتدا�لها بني الوزارة والـواك� و�ـدم 
فعالیــة ا�لجنتــني الســاهرتني �ــىل ٕاصــالح هــذا النظــام، مــا ٔ�دى ٕاىل �ــردي 

س�تف�د�ن يف �ا� توفريها وإالقـرار بفشـ� يف غیـاب اخلدمات املقدمة ٕاىل امل 
  .... الب��ات �س�شفائیة وحش املوارد ال�رشیة

ـــذا  ـــوغ أ�هـــداف املســـطرة له لك هـــذه �خـــ�الالت حتـــول دون بل
ولعــل الســ�ل (الصــندوق يف جمــال حماربــة الفقــر ودمع ال�ســك �ج�عــي 

اللتقائیــة لــربامج ا�مع �ج�عــي املزمــع ا�داثــه قــد س�ســامه يف الت�ٔســ�س 
  .�ج�عیة

  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�یدات والسادة الوزراء

  ،الس�یدات والس�یدات املس�شار�ن
ــر ا�لــس أ��ــىل �لحســا�ت �ــرمس  تضــمن  2017-2016ٕاذا اكن تقر�

ــ�یري أ��ــزة  ــة �س ــال مراق� ــة يف جم ــة والنوعی ــات المكی ــن املعطی ــد م العدی
راق�ـة اسـ�ت�دام أ�مـوال العموم�ـة، وٕاذا العموم�ة وتق�مي الربامج العموم�ـة وم

اكنت غرف ا�لس قد ٔ�صـدرت العدیـد مـن القـرارات القضـائیة فـ� خيـص 
مــادة التــدق�ق والبــث يف احلســا�ت ويف م�ــدان الت�ٔدیــب املتعلــق �ملزيانیــة 

مـا مصـري هـذه القـرارات؟ ومـا : فٕان السؤال العریض هـو...والشؤون املالیة
ا الـيت مهـت السـ�نوات املالیـة السـابقة؟ فـ�غض مصري القرارات اليت سـ�بقهت

النظر عـن ا�الفـات ذات الطـابع اجلنـايئ، والـيت تتطلـب حتریـك املسـاطر 
القضائیة، ن�ساءل عن إالجراءات والتـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة مبختلـف 
قطا�اهتا لتصحیح �خ�الالت والت�اوزات ذات الطـابع إالداري والتنظميـي 

لس �ش�ٔهنا توصیات تبقـى ح��سـة رفـوف احلكومـة �لـام ٔ�ن واليت یصدر ا�
ٔ��لهبــا ال تتطلــب ســوى تفعیــل املســاطر إالداریــة �لعدیــد مــن املؤسســات 
واملرافــق العموم�ــة، والــيت �شــلك �ــدم تنف�ــذها لكفــة اق�صــادیة واج�عیــة 

  ٔ�صبحت هتدد السمل و�س�تقرار �ج�عیني،
�ـىل رضورة وضـع اسـرتاتیجیة وت�ٔس�سا �ىل ما س�بق ال بد من الت�ٔ�یـد 

وطنیة يف جمال ت��ع وتنف�ذ توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ٓملني ٔ�ن یـمت 
التعامــل مــع امللفــات املطرو�ــة و�خــ�الالت املســ�� بنــاء �ــىل التقــد�ر 

  .القانوين ول�س التقد�ر الس�یايس
  الس�ید الرئ�س،

�ــه الطبقــة ٕان التطلعــات الك�ــرية واملتعــددة �لشــعب املغــريب ويف مقدم 
ــني  ــن تلخیصــها يف لكمت ــات الشــعبیة واملتوســطة ميك ــام� ومعــوم الطبق الع

فهل هناك �دا� اج�عیـة دون �ـدا� �سـ�تفادة مـن " العدا� �ج�عیة"
اخلدمــة العموم�ــة؟  وهــل ميكــن احلــدیث عــن اخلدمــة العموم�ــة يف غیــاب 

  ؟ٕارساء م�ادئ الشفاف�ة و�كر�س نظم احلاكمة واملساء�

 :�� املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معومدا - 4
ال �سعنا ٕاال ٔ�ن حنيي هذا ا�هود اجلبار ا�ي یقوم به ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت وا�الس اجلهویة يف حفص املالیة العموم�ة ومراق�هتا، وما �رتب 
عن ذ� من بدایة حتول يف ٔ�سلوب معل الساهر�ن �ىل تنف�ذ مزيانیة 

عمويم وتغیري عقلیاهتم و�س�شعار بواجب ا�و� وتدبري املال ال
اس�تحضار وازع املسؤولیة واحملاس�بة وتو� الرتش�ید والن�ا�ة وحتق�ق 

  .أ�هداف والنتاجئ
�مة رقابیة يف م�اد�ن مراق�ة �س�یري ) 32(فٕاجناز اثن�ني وثالثني 

 أ��زة العموم�ة وتق�مي الربامج العموم�ة ومراق�ة اس�ت�دام أ�موال العموم�ة،
قرارا قضائیا ف� خيص مادة التدق�ق  588 جبانب ٕاصدار غرف ا�لس ل

قرارا يف م�دان الت�ٔدیب املتعلق �ملزيانیة  60والبت يف احلسا�ت و
قضا� تتعلق ب�ٔفعال قد �س�توجب  (4)والشؤون املالیة، وٕا�ا� ٔ�ربعة 

ذ� ل�س �ٔ�مر الهني، و�متىن ٔ�ن �سا�د .. عقوبة ج�ائیة �ىل وز�ر العدل
يف �رسیع وترية إالصالح يف جمال تدبري وٕانفاق املزيانیة والترصف يف املالیة 

  .العموم�ة
ومبا ٔ�ن املدة الزم�یة ا�صصة لهذه املدا�� لن �سمح ٕ�بداء و�ة نظر� 

 – 2016والوقوف عند لك مضامني التقر�ر ا�ق�ق واملفصل، �رمس س�يت 
الحظات حول ما نعتربه ٔ�مه ، فٕاننا س�نق�رص �ىل ٕابداء بعض امل2017

ؤ�كرب قطاع �س�تدعي املوا�بة والتدق�ق والتق�مي، جبانب ٕاجراءات التقومي، 
  .ٔ�ال وهو قطاع الرتبیة والتكو�ن

من �الل التقر�ر، ميكن لنا ٔ�ن �س�ل �ون ا�طط �س�تع�ايل لوزارة 
الرتبیة، عرف �دة اخ�الالت معیقة وتعرثات ال مربر لها، ٕاضافة ٕاىل غیاب 
قوا�د احلاكمة يف تنف�ذ حمتو�ته، �لنظر ٕاىل خضامة املزيانیة ا�صصة وٕاىل 
الطابع �سرتاتیجي وأ�هداف املرسومة بغایة اس�تدراك النواقص، وجتنید 
لك الطاقات لبناء م�صة صلبة ٕالقالع القطاع، حنو أ�هداف الواردة يف 

  .زم�یة ا�صصة �املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، وا�رتام �لربجمة ال

  ،فعىل مس�توى املوارد املالیة، اليت متت تعب�هتا لفائدة ا�طط
عرفت �لزتام ) ملیار درمه 43حوايل (جسل التقر�ر ٔ�ن جحم املوارد املعبئة 

ملیار درمه مهنا، ٔ�ي  25.15ملیار درمه مهنا، ؤ�داء م�لغ  35.05مببلغ 
 من معدل تنف�ذ املزيانیات وتبقى هذه ال�س�بة ٔ�دىن. ٪58مبعدل ٔ�داء قدره 

املزيانیة العامة ��و� �الل نفس الفرتة، مما  القطاعیة املس�� �ىل مس�توى
اليشء ا�ي ٔ�فشل جمهود ا�و� وشلك . یفقد ا�طط طابعه �س�تع�ايل

 .هدرا �لزمن التمنوي وٕاضعافا ملؤرشات التمنیة املس�تدامة

 رس وحتسني و�ىل مس�توى التطور املس�ل يف تعممي ا�متد
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ظروفه، جسل التقر�ر التحسن المكي �رتفاع �دد التالم�ذ املس�لني من 
، مع 2017س�نة  6.039.641ٕاىل  2009تلمیذا �الل س�نة  5.666.429

مؤسسة ٕاىل  9.397ارتفاع �دد املؤسسات التعلميیة �الل نفس الفرتة من 
صل ، ٕاال انه لوحظ اس�مترار تدهور الطاقة �س��عابیة من �ٔ 10.756

مؤسسة املزمع اجنازها مضن ٔ�هداف ا�طط �س�تع�ايل، مل یمت  1164
 .٪25مؤسسة فقط، ٔ�ي مبعدل اجناز ال یت�اوز  286ٕاجناز ٕاال 

  ونفس البطء عرفه توس�یع املؤسسات املوجودة، وذ� ب��اء
جحرة، ٔ�ي مبعدل  4062جحرة درس �دیدة، ب�س�بة ٕاجناز مل تت�اوز  7052

  .٪58ٕاجناز يف �دود 

 ٔ�ن ا�طط مل حيقق تغطیة مجیع امجلا�ات القرویة �ٕال�داد�ت كام 
وا�ا�لیات، كام اكن املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن �س�هتدف، وجع� 
ٔ��د ٔ�ولو�ت ا�طط �س�تع�ايل، ورمغ ذ�، فاملالحظ ٔ�ن هناك �راجعا 
�بريا عند الوقوف �ىل ما ٔ�جنز فعال، ح�ث انتقلت هذه ال�س�بة من 

-2016٪ �رمس 5.66ل�س�تقر يف �دود  2009-�2008رمس  8.52٪
2017.  

  نفس الرتاجع عرفه اس�تغالل املؤسسات التعلميیة يف وضعیة
. مرتدیة، �لرمغ من الوسائل املرصودة ٕال�ادة ت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة

 6437اس�متر النظام التعلميي يف اس�تغالل  2017-2016فٕاىل �ایة مومس 
مؤسسة �ري م�ص�  3192ش�بكة �لرصف الصحي ومؤسسة ال تتوفر �ىل 

مؤسسة �ري مربوطة �ش�بكة  �681ش�بكة املیاه الصاحلة �لرشب، و
  .جحرة يف وضعیة مرتدیة 9365الكهر�ء، و

  هیك عن التعلمي أ�ويل، ا�ي نعتربه رها� ٔ�ساس�یا يف املنظومة�
ه الرتبویة �لك، وا�ي الزتم ا�طط مضن ٔ�هدافه بتحق�ق �س�بة توفري 

يف ٔ�فق تعمميه س�نة  2012٪ س�نة �80ملدارس �بتدائیة يف �دود 
- 2016ٕاال ٔ�ن هذا الهدف بقي بعید املنال، ففي املومس ا�رايس . 2015
مدرسة ابتدائیة تتوفر �ىل التعلمي  7667٪ فقط من ٔ�صل 24، 2017
 .أ�ويل

  ٔ�ما �ىل مس�توى در�ة حتسني ظروف ا�متدرس والرفع من
لميي، فعىل الرمغ من املزيانیة ا�صصة، تؤكد العدید من جودة النظام التع 

تفامق : املؤرشات �ىل �دم حتق�ق أ�هداف املسطرة، وخنص ���ر مهنا
معدل �كتظاظ ب�سب م�فاوتة يف الس� �بتدايئ وإال�دادي والت�ٔهیيل 

 .ٕاىل در�ة تثري القلق، خصوصا يف وضعیة الس� إال�دادي

 اقد لتغطیة اخلصاص من املدرسني مغامرة ویعترب التوظیف �لتع
حق�ق�ة مبس�تق�ل أ�طفال املغاربة، �س�ب ضعف مس�توى التكو�ن 
والت�ٔهیل، ٔ�ن اخلصاص يف هیئة التدر�س ال �سمح ��ازفة مبس�تق�ل 

وال بد من التفكري �د� يف ٕاجياد �لول بدی�، ولو ذات طابع . ٔ�ج�ال اكم�
  .انتقايل

يف املوارد ال�رشیة، جبانب تعویض احملالني وجيب ٔ�ن یعاجل اخلصاص 
�ىل التقا�د، بطریقة م�طق�ة ومس�تع��، ٔ�نه بدون اجلواب الشايف واملق�ع 
�ىل ٕاشاكلیة املوارد ال�رشیة وجتویدها وحتسني ظروف معلها، س�یكون 

  .هناك تعرث مس�متر
" الفائض"وتق�يض املعاجلة اع�د �دة مقار�ت، من مضهنا جتنید 

 يف بدائل �جعة، وقد �كون من ب�هنا التفكري يف �یف�ة ٕارشاك والتفكري
امجلا�ات الرتابیة يف تزنیل م�ظومة �ربویة م�دجمة مالمئة وقادرة �ىل تعبئة 

  .لك الطاقات ال�رشیة يف ٔ�فق بناء جممتع املعرفة

  ٔ�ما �ىل صعید تنف�ذ مشاریع القطب البیداغو�، ا�ي خصص
ملیار درمه لتنف�ذ عرشة مشاریع، فعالوة  12 � ا�طط �س�تع�ايل قرابة

�ىل جحم النفقات الهامة اليت رصفت، مل یمت ٕاكامل مجیع التدابري املرتبطة 
مبشاریع هذا القطب ویتعلق أ�مر �خلصوص �ملناجه ا�راس�یة، وٕ�رساء 
نظام فعال لٕال�الم والتوج�ه، وبدمع ا�متكن من ا�لغات وبتحسني النظام 

كام مت توق�ف مشاریع بعد الرشوع يف تنف�ذها، وذ� �س�ب . البیداغو�
�دم وجود رؤیة م�دجمة لٕالصالح امل�شود مما یطرح السؤال حول جتوید 

 .املنظومة �لك

  وف� خيص قدرة نظام�ا التعلميي �ىل اح�ضان لك التالم�ذ، فقد
وفر �ر�مج ا�مع �ج�عي حتس�نا يف املؤرشات ذات الص�، فربمس 

اكنت ٕاجنازات �رامج ا�مع �ج�عي �ىل  2017-2016ا�راس�یة  الس�نة
 :النحو التايل

  1.085.110 مس�تف�دا من املطامع املدرس�یة؛ 

 113.632 مس�تف�ًدا من السكن وإالطعام يف ا�ا�لیات؛ 

 138.995 مس�تف�دا من النقل املدريس؛ 

 859.975 مس�تف�ًدا من �ر�مج ت�سري؛ 

 3.835.833 زم املدرس�یة يف ٕاطار �ر�مج مس�تف�دا من ا�لوا
 .ملیون حمفظة

  ومع ذ�، فٕان التحسن امللموس �ىل هذا املس�توى مل یرتمج
�ىل مس�توى �نعاكسات إالجيابیة يف جمال حتسني ظروف ا�متدرس ومل 

وذ� راجع . ینعكس ٕاجيا� �ىل مؤرش �ح�فاظ �لتالم�ذ دا�ل املنظومة
املعدة وسوء التخطیط، مع غیاب  بدون شك ٕاىل القصور يف تدبري الربامج

 .اسرتاتیجیة م�اكم� ��مع �ج�عي املو�ه لفائدة التالم�ذ املعوز�ن

  ويف هذا إالطار، یبدو ٔ�ن الهدر املدريس، ا�ي � ٔ�س�باب
م�عددة أ�بعاد، ما زال �شلك حتد� حق�ق�ا لنظام�ا الرتبوي، ویؤرش �ىل 

  .�ح�ضان الاكيف لٔ�طفال املغاربة�دم قدرة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن �ىل 
، ٕاال ٔ�نه 2012و 2008فرمغ ٔ�ن معدل الهدر جسل اخنفاضا �ام ما بني 

ح�ث مس الهدر  2017- �2016اد ل�س�ل ارتفا�ا �الل املومس ا�رايس 
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  .ٔ�لف تلمیذ 280املدريس ما یقارب حوايل 
مل  وهكذا، فٕان ا�لس أ��ىل �لحسا�ت اعترب ٔ�ن ا�طط �س�تع�ايل

حيقق مجیع ٔ�هدافه، كام مل �كن � الت�ٔثري املرتقب �ىل م�ظومة الرتبیة، حبمك 
ٔ�ن تصممي وحاكمة ا�طط �س�تع�ايل مل ی�ٔ�ذا بعني �عتبار، و�شلك 

  . اكف، بعض القوا�د أ�ساس�یة ٕالجناح ٔ�ي س�یاسة معوم�ة
مما جعل مظاهر �رجتال و�دم ا�متكن تغلب �لیه، سواء �ىل مس�توى 

شخیص ٔ�و �ىل مس�توى تق�مي ا�اطر والتفكري يف �لول بدی� م�ذ ال� 
البدایة، وخصوصا ف� یتعلق بتعدد املتد�لني وقدراهتم وأ��ذ بعني 

  .�عتبار جحم التدابري املسطرة
ویدق تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �قوس اخلطر جراء الوضعیة 

  .الصعبة اليت تو�د فهيا ٔ�حوال نظام�ا التعلميي
ولیهتام، وما یتطلب ذ� من ؤ وهو ما یضع الربملان واحلكومة ٔ�مام مس

املبادرة واحلرص �ىل اختاذ لك التدابري لضامن ٕاجناح الرؤیة �سرتاتیجیة 
اليت صدرت عن ا�لس أ��ىل �لرتبیة  2030لقطاع الرتبیة الوطنیة يف ٔ�فق 

لقرارات والتكو�ن، وما یتطلبه من دمع اكف �ىل مس�توى ال�رشیع وا
احلكوم�ة املوا�بة لتنف�ذه مع ال�شدید �ىل املراق�ة والتق�مي وفقا ٔ�حاكم 

 .ا�س�تور

 .مدا�الت �ٔعضــــــــــاء احلكومة - 5

 .وز�ر ا�اخ�لیةالس�ید مدا��  - 

مدا�� الس�ید الوز�ر مبناس�بة م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول 
 2016لیة �رمس س�يت �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول ٔ�عامل احملامك املا

  .2017و
  الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت،

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  .الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة
ا�الس اجلهویة �لحسا�ت مبراق�ة �س�یري امجلا�ات الرتابیة وهیئاهتا  تقوم

املتعلق مبدونة  62.99من القانون رمق  147و 118د طبقا ملق�ضیات املوا
ويف هذا إالطار، تقوم ا�الس اجلهویة بعملیة املراق�ة وٕا�ا� . املالیة مكاحملا

تقار�رها املتضمنة مجلیع إالجراءات مبا فهيا التوصیات والت�ٔدیب وأ�جوبة عن 
الرٔ�ي  �س�تفسارات، �ىل املصاحل املركزیة بوزارة ا�ا�لیة قصد ٕابداء

  .من املدونة املذ�ورة 152واملالحظات طبقا �لامدة 
، �زيا �ام لتعداد 2017و �2016رمس س�يت  املالیةٔ�فردت احملامك 

�خ�الالت املرتبطة ب�س�یري وتدبري شؤون امجلا�ات الرتابیة اليت خضعت 
ملراق�ة التدبري من طرف ا�الس اجلهویة �لحسا�ت، ومجمل هذه 

كة ف� بني هذه امجلا�ات وبدر�ات م�فاوتة، وتتعلق �خ�الالت مشرت 

وتدبري ا�ال، تدبري مشاریع امجلا�ات الرتابیة،  خصوصا مب�ال التعمري
حتصیل املداخ�ل امجلاعیة، تدبري املرافق امجلاعیة، تدبري عقود التدبري 

  .املفوض وتدبري املناز�ات القضائیة املتعلقة هبا
وصلها بتقار�ر ا�الس اجلهویة �لحسا�ت، تعمل هذه الوزارة مبجرد ت

بدراس�هتا وحتلیلها والق�ام مبامرسة مسؤولیاهتا وفقا ملق�ضیات القوانني 
التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة، ٕاذ تقوم، حسب احلا�، ٕاما ٕ�یفاد جلنة 

صدار من املف�ش�یة العامة لٕالدارة الرتابیة ٕاىل امجلا�ات الرتابیة املعنیة، ٔ�و �ٕ 
توصیات ٕاىل رؤساء جمالسها لتفادي أ�خطاء وتقومي الوضعیة مع مطالبة 

مدى الزتام املعنیني السادة والة اجلهات وعامل العامالت وأ�قالمي بت��ع 
   .�لتوصیات وٕا�داد تقار�ر يف املوضوع

ٕان بعض �خ�الالت املس�� من طرف ا�الس اجلهویة �لحسا�ت 
ف� یعترب بعضها . زها وتصحیحها بتدابري حملیة�كون �س�یطة وميكن جتاو 

  .ا�ٓخر ٔ�خطاء جس�مية �س�تدعي اختاذ تدابري ت�ٔدی��ة وم�ابعات قضائیة
و�ل�د من بعض �خ�الالت املتكررة و�اصة املشرتكة بني امجلا�ات 
الرتابیة، فقد قامت الوزارة ٕ�صدار العدید من ا�ور�ت فضال عن موا�بهتا 

�لجام�ات الرتابیة، وذ� قصد مسا�دهتا �ىل تطو�ر ٔ�داهئا  ا�امئة واملس�مترة
و�دماهتا، وجتاوز بعض أ�خطاء اليت ٔ��نت عهنا املامرسة العملیة يف 

  .الت�ارب السابقة
بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة يه ٔ�ش�اص اعتباریة  الٕاال ٔ�نه 

وتد�ر شؤوهنا �ك�ف�ة �اضعة �لقانون العام لها اس�تقاللها املايل وإالداري، 
  .دميقراطیة ومس�تق�، و�لتايل فٕاهنا ال تعترب مصاحل �ارج�ة لهذه الوزارة

كام ٔ�ن القوانني التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة ٔ�س�ندت لهذه الهیئات 
الالمركزیة اخ�صاصات �دیدة تقوم هبا من تلقاء نفسها، ؤ�صبحت معها 

ها املركزیة ٔ�و ٕاداراهتا �ري املمركزة املمتث� تد�الت هذه الوزارة سواء مبصاحل 
يف العامالت وأ�قالمي والوال�ت، تنحرص يف موا�بة الو�دات الرتابیة يف 
ترصیف شؤوهنا، وذ� من �الل تقدمي �س�شارة القانونیة والتق�یة يف 
. ا�االت املرتبطة �خ�صاصاهتا، دون ٔ�ن تت�اوزها ٕاىل ممارسة الوصایة �لهيا

  :هذا إالطار س�مت التطرق �لم�اور التالیة ويف
  :التعمري وتدبري ا�ال: ٔ�وال

  .التعمري وتدبري ا�ال .1
 صعو�ت يف ٕا�داد و�ئق التعمري :  

اعتبارا ��ور احملوري ا�ي یلعبه التخطیط احلرضي يف ا�هتیئة ا�الیة، 
 هبدف وضع تصورات اس��اق�ة �لتوسع العمراين وضبط وثريته والتحمك يف
 توازنه، متارس امجلا�ات صالح�اهتا يف جمال التعمري وفقا �لقوانني وأ�نظمة

اجلاري هبا العمل، من �الل التد�ل يف ٕا�داد ومراجعة ٔ�و تعدیل مشاریع 
  .و�ئق التعمري وت��ع مساطر ٕاجنازها ٕاىل �ایة املصادقة �لهيا

وات ٕاال ٔ�ن التوسع العمراين الرسیع ا�ي عرف�ه بالد� �الل الس�ن
أ��رية �رتب عنه �دة اخ�الالت ٔ�مهها النقص يف التجهزيات املدر�ة يف 
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و�ئق التعمري، مما یفرض بذل �ود �برية والبحث عن مصادر ا�متویل 
لتداركه �ىل مس�توى الب��ات التحتیة والربط الطريق وتوفري املاء الصاحل 

  .�لرشب والتطهري، وكذا املرافق العموم�ة و�ج�عیة
اوز هذا الوضع، فٕان مس�ٔ� ٕاجناز هذه التجهزيات تق�يض، ٔ�ساسا، ولت�

  :ما یيل
   وضع �ر�مج تنف�ذي مرفوق بربجمة مالیة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار

 �ح�یا�ات املتضمنة يف و�ئق التعمري؛
  املسامهة يف �اكلیف ٕاجناز التجهزيات، مكقابل �لقمية املضافة

 الناجتة عن مق�ضیات التعمري؛
  طني املرافق العموم�ة يف املناطق ذات الك�افة املرتفعة �شجیع تو

  .من ٔ��ل �رش�ید اس�تعامل العقار) م�اطق العامرات(
 دم ا�رتام املق�ضیات املتعلقة ٕ�جناز التجزئات السك�یة�.  

ا�هنايئ ملشاریع التجزئات العقاریة ملسطرة قانونیة حمددة،  ال�سملخيضع 
ة املتعلقة �لتجزئات العقاریة وا�مو�ات وفقا �لمق�ضیات القانونیة والتنظميی

السك�یة وتقس�مي العقارات، واليت تلزم صاحب التجزئة العقاریة برضورة 
الترصحي ��هتاء ٔ�شغال التجهزي املنصوص �لهيا يف ملف مرشوع التجزئة، 
و�كون هذه أ�شغال حمل �سمل مؤقت ی��ح �لجنة التق�یة ا�تلطة التحقق 

ئة وٕا�داد أ�رض �لبناء والرصف الصحي قد مت ٕاجنازها، من ٔ�ن ٔ�شغال ا�هتی 
 ال�سملٔ�ما . وفق ما ینص �لیه ملف املرشوع ا�ي صدر إالذن ٕ��داثه

ا�هنايئ، فهو ٕاجراء ممكل لسابقه، وهو ا�ٓلیة اليت تعمتدها إالدارة امجلاعیة 
ملامرسة صالح�هتا يف املراق�ة والتحقق من سالمة التجزئة من العیوب بعد 

يض س�نة �ىل ال�سمل املؤقت، وكذا ٕاحلاق الطرق وش�باكت املاء وا�اري م
  .والكهر�ء واملسا�ات �ري املب��ة املغروسة �ٔ�مالك العامة �لجام�ة

، تت�ذ امجلا�ة إالجراءات والتدابري الالزمة ملوا�بة خمتلف الغایةلهذه 
و�اصة عند مر��  مرا�ل ٕاجناز املشاریع املتوا�دة �لنفوذ الرتايب التابع لها

ويف �ا� �دم مطابقة أ�شغال املنجزة �لمس��دات املوافق . ال�سمل املؤقت
�لهيا، فٕان ا�لجنة التق�یة ا�تلطة تقوم بتحر�ر وثیقة تتضمن ٕاثبات هذه 
احلا� مع دعوة صاحب التجزئة ٕاىل الق�ام ب�سویة الوضعیة دا�ل ٔ��ل 

  .حمدد
 ٔ�شغال التجزئة، ومن ٔ��ل ٕاضفاء معلیة ال�سمل ا�هنايئ ٔ�مهیةونظرا 

صفة إاللزام�ة �لهيا، فٕانه یتعني مراجعة املق�ضیات القانونیة املنظمة لها، 
وذ� حىت ی�س�ىن �لجام�ة اختاذ إالجراءات الرضوریة ملبارشهتا، حىت يف 
�ا� �دم مطالبة ا�زئ به، وكذا تق�ید ٕامس امجلا�ة يف الرمس العقاري 

  .التجزئة يف ح�نه أ�صيل �لعقار موضوع
واجلد�ر ���ر، فٕان بلوغ أ�هداف امل�شودة یبقى رهني مبدى تناسق 
وتنامغ تد�الت مكو�ت املنظومة احمللیة وقدرهتا �ىل ال�شخیص املشرتك 

  .لٕال�راهات احمللیة وت�ين �جهتادات واحللول املتوافق �ش�ٔهنا ��

  ٕا�ادة هیلكة أ�ح�اء الناقصة التجهزي .2
هیلكة أ�ح�اء الناقصة التجهزي ٕاىل تدارك النقص احلاصل  دةٕا�اهتدف 

يف جمال الب��ات التحتیة، من شق �لطرق وبناء املرافق السوس�یو ثقاف�ة، 
ومد ق�وات الرصف الصحي وترصیف م�اه أ�مطار، وتوفري املسا�ات 
اخلرضاء �ىل مس�توى هذه أ�ح�اء، ح�ث تعمل هذه الوزارة �ىل موا�بة 

عنیة ٔ�ثناء بلورة مشاریع اتفاق�ات ٕا�ادة الهیلكة، ؤ�ثناء تنف�ذها، امجلا�ات امل 
  :وذ� �رب إالجراءات التالیة

 مر�� بلورة املشاریع: 
امجلا�ات املعنیة ٔ�ثناء بلورة مشاریع االتفاق�ات املتعلقة �ٔ�ح�اء  موا�بة

الناقصة التجهزي، وذ� �حلرص �ىل ٔ�ن تتضمن هذه االتفاق�ات بنود 
م الت�دید ا�ق�ق �لمشاریع من المك واللكفة إالجاملیة ومصادر واحضة هت

ا�متویل ومواقع ٕاجناز املشاریع، وذ� حسب �دو� زم�یة حمددة، مع ایالء 
أ�مهیة الالزمة لت�دید الهیئات امللكفة بت��ع وثرية ٕاجنازها، وذ� يف ٕاطار 

  .�شاريك یضم رشاكء �ىل املس�تویني املركزي واحمليل
  نف�ذ املشاریعمر�� ت: 

حث السلطات احمللیة �ىل ا�رتام التئام جلان الت�س�یق والت��ع �شلك 
دوري وم�تظم ٕاذا دعت الرضورة، من ٔ��ل اختاذ التدابري الالزمة لت�اوز 
إال�راهات والعراق�ل اليت قد تؤ�ر سلبا �ىل تنف�ذ مشاریع ٕا�ادة الهیلكة 

  .وفق اجلدو� الزم�یة احملددة
ٕاىل ٔ�ن اخنراط الساكنة يف مشاریع ٕا�ادة هیلكة أ�ح�اء وجتدر إالشارة 

الناقصة التجهزي، یعترب ضامنة ٔ�ساس�یة ٕالجنا�ا، و�لیه فلك االتفاق�ات 
تنص �ىل رضورة توفري املوا�بة �ج�عیة لهذه املشاریع، واليت یمت توفريها 

صة بت�س�یق بني املصاحل التابعة �لعامالت وأ�قالمي وماكتب دراسات م�خص
  .يف هذا ا�ال

 :تدبري مشاریع امجلا�ات الرتابیة: �نیا
�درت �ل امجلا�ات ٕاىل وضع �راجمها وتنف�ذها من ٔ��ل ٕا�ادة هیلكة 
تد�الت الفا�لني ��ال احلرضي وحتسني وتقویة الب��ات أ�ساس�یة 
وتدارك اخلصاص يف التجهزيات واملرافق العموم�ة احمللیة، والرفع من 

ة املدن، و�لق فرص �لشغل وحتسني حمیط الع�ش وت�سري مس�توى �اذبی
حركة السري والتنقالت �ملدن و�لق دینام�ك�ة �ىل مس�توى احلر�یة 
�ق�صادیة والس�یاح�ة و�لب �س��ر، وفق مقاربة �شار�یة م�دجمة م�نیة 

  .�ىل الت�س�یق وال�شاور بني مجیع الفرقاء والفا�لني احمللیني
ج من تعبئة ا�متویل الرضوري وتقویة معلیات وقد مك�ت هذه الربام

الرشاكة بتعبئة خمتلف الرشاكء حولها من قطا�ات وزاریة ومؤسسات 
معوم�ة وواكالت التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، ح�ث شلكت رافعة �مة 

 .�لتمنیة احمللیة
تد�ل الوزارة يف هذا ا�ال �رب تقدمي املسا�دة التق�یة �هت�  و�متثل

الربامج وا�مع املايل ٕالجنازها، وفق الضوابط احملددة لالس�تفادة من هذه 
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هذه الربامج، كت�دید نوعیة املشاریع اليت جيب ٕادرا�ا يف الربامج ومعایري 
كام حترص �ىل . اللكفة و�س�بة �س��ر للك فرد و�س�بة مسامهة الوزارة

  .ز احلرضیة الناش�ئةمجیع املدن املغربیة ومعظم املراك تعممي هذه الربامج �ىل
خيص ت��ع هذه الربامج ومراق�ة تنف�ذ ٔ�شغال مشاریعها، فٕان  ف�

االتفاق�ات املربمة يف هذا الش�ٔن تنص �ىل ٕا�داث جلن الت��ع اليت یرتٔ�سها 
السادة الوالة والعامل، واليت تعقد اج��اهتا لك ثالثة ٔ�شهر وتعد �ىل ٕا�رها 

ملربجمة وتعرضه �ىل ٔ�نظار أ�طراف تقر�را مفصال حول تنف�ذ املشاریع ا
  .املتعاقدة قصد ا�راسة والتق�مي

الوزارة �ىل مجع وحتلیل لك املعطیات املتعلقة بت��ع هذه  �سهركام 
الربامج وتق�ميها، تطبیقا ملق�ضیات ا�وریتني الوزاریتني الصادرتني �ىل 

 الربامج واملتعلق�ني بت��ع وتق�مي 2011وشهر نونرب  �2008الل شهر ینا�ر 
  .وبت��ع تنف�ذ اتفاق�ات التمنیة الرتابیة

الطابع التقين لتنف�ذ هذه املشاریع ورضورة ٕاجنازها وفق  ٔ�مهیةونظرا 
الضوابط والرشوط التق�یة الالزمة، یمت ٕارشاك ماكتب ��راسات الهندس�یة 

فضال عن مراق�ة أ�شغال من �الل معلیات . م�خصصة ومقاوالت مؤه�
 تقوم هبا املف�ش�یة العامة لٕالدارة الرتابیة وكذا ا�الس �ف��اص اليت

 .اجلهویة �لحسا�ت
وقد ٔ�سفرت معلیة ت��ع وتق�مي حصی� �رامج الت�ٔهیل احلرضي عن 

  :بعض الصعو�ت اليت عرفها تنف�ذ هذه الربامج مهنا
  الت�ٔخر يف ٕا�داد ا�راسات، ح�ث یمت التعاقد حول الربامج ق�ل

 رضوریة؛الٕاجناز ا�راسات 
  الت�ٔخر يف اس�تكامل تنف�ذ بعض الربامج، نظرا �للكفة إالضاف�ة

اليت مت �سجیلها بعد ٕاجناز ا�راسات ٔ�و إال�الن عن الصفقات، ٔ�و بفعل 
الصعو�ت املس�� تعبئة مساهامت الرشاكء، مما �س�تدعي البحث عن 

 متویالت ٕاضاف�ة؛
  ات الصعو�ت يف تعبئة العقار من ٔ��ل ٕا�شاء بعض التجهزي

املشالك (امجلاعیة اكحملطات الطرق�ة واملالعب الر�ضیة وحتویل أ�سواق 
 ؛)املرتبطة �ق�ناء و�سویة وضعیة العقار

  ضعف قدرات املوارد ال�رشیة �لعمــــــاالت وامجلاع�ات يف
ا��االت املرتبطة بض�ــــط املشاریـــــع ومساطر إال�الن عن الصفقات 

 تعبئة مساهامت الرشاكء وفق �رجمة مضبوطة؛وت��ع أ�شغال و 
  حتدید املشاریع (نقص يف ال�شاور حملیا حول املشاریع

ويف الت�س�یق بني السلطات احمللیة واملنتخبني واملصاحل ) وأ�ولو�ت
 اخلارج�ة ��و�؛

 ضعف يف التواصل حول الربامج رمغ جناح التجربة. 
سها السادة الوالة والعامل وجلنة تفعیل دور ا�لجن احمللیة اليت یرت�ٔ  ٔ�نٕاال 

الق�ادة �رئاسة الس�ید وز�ر ا�ا�لیة مك�ت من التغلب �ىل مجیع هذه 

الصعو�ت من �الل ٕاجياد احللول املناس�بة يف ح�هنا من طرف مجیع 
  املتد�لني 

  :�دم م�ارشة اجراءات ٕا�داد �رامج معل امجلا�ات: �لثا
�لجام�ات الرتابیة، نصت القوانني بعد املراجعة الشام� �لقوانني املؤطرة 

التنظميیة واملتعلقة �الخ�صاصات ا�اتیة �لجام�ات احمللیة �ىل رضورة ٕا�داد 
�رامج �لتمنیة �ل�س�بة �لجهات، ؤ�خرى �ل�س�بة �لعامالت وأ�قالمي و�رامج 
معل �ل�س�بة �لجام�ات، وارت�ٔى املرشع ا�لجوء ٕاىل ٔ�سلوب سلس لق�ادة 

  .لیة وحتسني وجتوید العمل التمنويمسلسل التمنیة احمل 
، یبقى ٕا�داد �رامج معل امجلا�ات ٕا�دى �خ�صاصات و�لتذكري

من القانون التنظميي رمق  78ا�اتیة �لجام�ات، فطبقا ملق�ضیات املادة 
ا�ي  2.16.301من املرسوم رمق  6املتعلق �مجلا�ات، واملادة  113.14

ة وت��عه وحتی��ه وتق�ميه و�ٓلیات حيدد مسطرة ٕا�داد �ر�مج معل امجلا�
احلوار وال�شاور ٕال�داده، ٔ�صبحت امجلا�ة حتت ٕارشاف رئ�س جملسها، 

وحيدد هذا  .مدعوة لوضع �ر�مج معل امجلا�ة وت��عه وحتی��ه وتق�ميه
الرب�مج أ�عامل التمنویة املقرر ٕاجنازها ٔ�و املسامهة فهيا برتاب امجلا�ة �الل 

قانون التنظميي واملرسوم السالفي ا��ر ٕاىل جعل وهيدف ال. س�نوات 6مدة 
امجلا�ة الرتابیة رش�اك يف التمنیة احمللیة �رب اع�د �ر�مج معيل وواقعي قابل 

  .�لتنف�ذ �ىل ٔ�رض الواقع
اس�تقاللیهتا يف �س�یري وتدبري شؤوهنا وتمت معلیة الت�ٔشري  و�لجام�ات

، �س�ت��اء جام�ات املشور �ىل �رامج العمل من ق�ل �امل العام� ٔ�و إالقلمي
اليت ال �كون مداوالهتا، ٔ�� اكن موضوعها قاب� �لتنف�ذ ٕاال بعد مصادقة 

من القانون التنظميي رمق  114املادة (وز�ر ا�ا�لیة ٔ�و من یفوض ٕالیه ذ� 
111.14.(  

الوزارة مق�رصا �ىل موا�بة امجلا�ات يف ٕا�داد �رامج معلها،  دورویبقى 
�داد مجمو�ة من أ�دوات املهنجیة، ومهنا �ىل اخلصوص ا�ي �متثل يف إ 

  .معل امجلا�ات ا�ي یو�د ق�د الطبع ا�لیل املهنجي والعميل ٕال�داد �ر�مج
 :حتصیل املداخ�ل امجلاعیة: رابعا
تطو�ر م�ظومة اجلبا�ت احمللیة �لقة �مة يف مسلسل  شلكلقد 

من حتق�ق تطور هام يف إالصال�ات اليت هتم امجلا�ات الرتابیة، مما مكن 
جحم مواردها املالیة اليت تبقى دون تطلعات امجلا�ات من ٔ��ل ضامن املوارد 

ورمغ املبادرات وا�هودات . الاكف�ة لرتمجة خمططاهتا التمنویة �ىل ٔ�رض الواقع
اليت تقومب هبا الوزراة وامجلا�ات الرتابیة فٕان �ددا نقط م�عددة �س�توجب 

  :املراجعة، نذ�ر مهنا
  ازدواج�ة تدبري اجلبا�ت احمللیة بني مصاحل امجلا�ات الرتابیة

ووزارة املالیة ممث� يف مصاحل املد�ریة العامة �لرضائب واخلزینة العامة 
 �لمملكة؛
  ضعف التواصل وتبادل املعلومات بني أ�طراف املعنیة �لش�ٔن

لعامة اجلبايئ احمليل و�ىل اخلصوص املد�ریة العامة �لرضائب واخلزینة ا
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 �لمملكة واحملافظة العقاریة واملؤسسات امللكفة �لتدبري احمليل �لامء والكهر�ء؛
  ضعف املوارد ال�رشیة واملادیة املوضو�ة رهن ٕاشارة إالدارة

 اجلبائیة احمللیة مما حيد من جناعهتا؛
  ضعف جمال التكو�ن املس�متر لفائدة املوظفني امللكفني �جلبا�ت
 احمللیة؛
 انعدام عنونة و�رقمي شوارع ؤ�زقة امجلا�ات الرتابیةضعف ؤ�ح�ا� . 

ینعكس �شلك سليب �ىل جحم و�س�بة حتصیل امجلا�ات  ماوهذا 
الرتابیة ملواردها اجلبائیة مما نتج عنه �رامك البايق اس�ت�الصه ا�ي یعترب من 
الت�د�ت الكربى اليت یتعني معاجلهتا، لت�ٔثريه السليب �ىل املداخ�ل املالیة 

جام�ات وقدرهتا �ىل �س��ر وكذا �ىل العدا� اجلبائیة بني املواطنني �ل
  .والفا�لني �ق�صادیني

وحلل هذه إالشاكلیة فٕان املقاربة التدبريیة لهذه الوزارة ار�كزت �ىل 
  : إالجراءات التالیة

من �الل تعممي هیلكة  :الرفع من قدرات إالدارة اجلبائیة احمللیة .1
احمللیة، والهادفة ٕاىل حتدید وتوزیع ٔ�م�ل لالخ�صاصات لٕالدارة اجلبائیة 

دا�ل هذه إالدارة، مما س�ميكن من حتدید املسؤولیات وحتسني مردودیة 
املوظفني وأ�عوان �ىل مس�توى ت�ٔس�س الرسوم ٔ�و �ىل مس�توى حتصیل 

  .م�تو�ا
، وضعت الوزارة منوذ�ا لهذه الهیلكة مصحو� بدلیل 2013ويف س�نة 
ج و�ٓلیات التدبري رهن ٕاشارة امجلا�ات الرتابیة، بغیة حتس�س املساطر ومناذ

خمتلف أ�طراف املعنیة �ملهام املنوطة هبم وحهثم �ىل التدبري الرش�ید 
  .واملعقلن �لجبا�ت احمللیة

كام لكفت ماكتب ��راسات ٕ�جناز �سع دراسات ٕال�ادة هیلكة إالدارة 
، مرا�ش، فاس، ٔ�اكد�ر، اجلدیدة، الر�ط: اجلبائیة احمللیة �لجام�ات الرتابیة

  .الق�یطرة، �ن جر�ر، موالي عبد هللا وطن�ة
ومن ٔ�مهها وضع �ر�مج معل یتو� حتدید : ٕاجراءات موا�بة .2

إالماكنیات اجلبائیة احمللیة وتعب�هتا �مجلا�ات الرتابیة، مع العمل �ىل 
جلبا�ت التخف�ف من م�لغ البايق اس�ت�الصه، وتدارك ما مل یمت حتصی� من ا

وقد مشل . احمللیة، وما �س�تلزم ذ� من وضع �ٓلیات لضبط الو�اء الرضیيب
 .هذا الرب�مج مدن طن�ة وا�ار البیضاء والر�ط

كام مت التوصل �الل �ام موا�بة امجلا�ات الرتابیة من ٔ��ل تعبئة 
  :مواردها اجلبائیة ٕاىل �الصات ٔ�مهها

 ا شسا�ات املداخ�ل الصعو�ت ذات الطابع التنظميي اليت تعرفه
  واليت تنعكس سلبا �ىل ٔ�داءها؛

  دم الق�ام ٕ�حصاء دوري وشامل �لامدة اجلبائیة، �اصة �ل�س�بة�
الرمس (�لرسوم اليت یمت تدبريها من طرف مصاحل وزارة �ق�صاد واملالیة 

  ؛)املهين، والرمس �ىل اخلدمات امجلاعیة ورمس السكن

 ملتعلقة ببعض الرسوم وكذا يف �دم �نتظام يف ٕاجناز إالشعارات ا
  حتدید قميهتا؛

 ضعف معدل اس�ت�الص الرسوم احمللیة؛  
  دم ضبط الو�اء الرضیيب �ل�س�بة لبعض الرسوم احمللیة ذات�

املردودیة املرتفعة، وخنص هنا ���ر الرمس �ىل أ�رايض احلرضیة �ري 
 .املب��ة
ارة ٕ��داد قامت الوز: تعممي �ف��اص ا�ا�يل �لجام�ات الرتابیة .3

م�ثاق لالف��اص ا�ا�يل �لجام�ات الرتابیة مرفقا بدالئل مرجعیة لتنظمي 
وممارسة �مة �ف��اص، مما س�ميكن، ال حما�، امجلا�ات الرتابیة من 
الوقوف �ىل ماكمن اخللل وا�اطر اليت حتدق �لتطبیق أ�م�ل �لجبا�ت 

لك من سال و�ٓسفي وبعد جتربة وجناح ٕا�داث و�دات خمتصة �. احمللیة
 .واجلدیدة، س�مت تعممي هذه التجربة �ىل امجلا�ات الرتابیة الراغبة يف ذ�

ويف هذا إالطار، : �رامج �كوی��ة لفائدة ٔ�طر ؤ�عوان املصاحل اجلبائیة .4
تقوم هذه الوزراة بتحیني �رامج التكو�ن من �الل دورات �كوی��ة 

من ٔ�طر املصاحل اجلبائیة  �س�تجیب لتطلعات هذه الف�ة، مما مكن �ددا �ام
 احمللیة من �س�تفادة من هذا التكو�ن دا�ل و�ارج ٔ�رض الوطن؛

حرصت الوزارة �ىل : ٕالغاء البايق اس�ت�الصه �ري القابل �لتحصیل .5
دعوة امجلا�ات الرتابیة ٕاىل تفعیل املق�ضیات اليت متنحها ٕاماكنیة ٕالغاء البايق 

لصدد جتدر إالشارة ٕاىل ويف هذا ا. اس�ت�الصه �ري القابل �لتحصیل
ا�ي س�یعرض �ىل ٔ�نظارمك، وا�ي یتعلق ٕ�لغاء  18-96مرشوع القانون 

بعض ا�یون املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى 
 .املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وامجلا�ات

إالدارة اجلبائیة عنرص ٔ�سايس من : حتسني �القة إالدارة �مللزمني .6
�� ی��غي . عنارص تنافس�یة النظام الرضیيب و�ق�صاد الوطين �لك

الت�ٔس�س لثقافة ج�ائیة �دیدة ولعالقات ٔ�فضل بني إالدارة واملواطنني، 
وجعل إالدارة اجلبائیة م�اال لس�یاسة �نف�اح والتواصل والقرب اليت 

 .�هنجها
ٕ�رساء ٕان جناح إالصالح الرضیيب رهني : ٕارساء نظام معلومايت فعال .7

نظام معلومايت شامل وم�دمج وم�طور یوفر معطیات دق�قة وحمینة، 
و�شلك رافعة لت�دیث معل إالدارة �ىل مس�توى الت��ع والتق�مي وتقاطع 

 .البیا�ت هبدف حتسني جنا�ة املراق�ة والوقایة من الغش الرضیيب
 ویعمتد: تعز�ز العمل املشرتك بني املتد�لني يف الش�ٔن اجلبايئ احمليل .8

هذا إالجراء �ىل غرار ما مت العمل به بعدة جام�ات �ىل تعز�ز العمل 
املشرتك �رب مقاربة �شار�یة بني اكفة أ�طراف املعنیة �جلبا�ت احمللیة، 
�س�هتدف حتسني معلیات إالحصاء والتحصیل وتبادل املعلومات �متكني 

 . �هترب الرضیيباملصاحل اجلبائیة احمللیة من حتدید املادة الرضی��ة وحماربة ا
بصدد ٕا�داد مرشوع ٕاصالح قانون اجلبا�ت احمللیة،  الوزارةٕان هذه 

وفق مقاربة �شار�یة �ريم ٕاىل متكني امجلا�ات الرتابیة من م�ظومة مالیة 
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وج�ائیة ٔ�كرث جنا�ة، �س�تجیب حلاج�ات التمنیة وت�ٔ�ذ بعني �عتبار 
ا�س�توریة والقوانني العبء الرضیيب و�شجیع �س��ر يف ظل املق�ضیات 

  .التنظميیة �لجام�ات الرتابیة
 :تدبري املرافق امجلاعیة: �امسا

ضعف جتهزيات أ�سواق أ�س�بوعیة ونقائص �ىل مس�توى  .1
 :رشوط اس�تغاللها

يف ٕاطار موا�بة امجلا�ات الرتابیة يف �رامج ت�ٔهیل ٔ�سواقها أ�س�بوعیة 
الوزارة ٕ��داد �ر�مج �ىل ضوء نتاجئ ا�راسة متت حول هذه املرافق تقوم 

سوق ٔ�س�بوعي مكر�� ٔ�وىل،  200وطين م�عدد الس�نوات �شمل حوايل 
ح�ث یمت ٕا�داد ٕاطار �لرشاكة مع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، حتدد من 
�ال� الرت�یبة املالیة �لرب�مج و�ٓلیات ت��عه وتنف�ذه وتق�ميه لتعمميه �ىل �يق 

  :اخلصوص ٕاىلوهيدف هذا الرب�مج �ىل . امجلا�ات
 حتسني تنظمي وتدبري هذه املرافق؛  
 تقویة جتهزيات أ�سواق أ�س�بوعیة وحتسني رشوط اس�تغاللها؛ 
 شجیع املشاریع الب��جام�اتیة ف� خيص ٕا�داث وتدبري أ�سواق؛� 
 حتسني املوارد املالیة �لجام�ات واخلدمات املقدمة �لمرتفقني؛ 
 ق �اصة املذاحب؛ا�رتام رشوط الوقایة والص�ة هبذه املراف 
 حتسني �اذبیة الوسط القروي وظروف ��ش الساكنة. 

كام توا�ب هذه الوزارة امجلا�ات خبصوص ت�ٔهیل أ�سواق أ�س�بوعیة 
من �الل توفري ا�مع املايل والتقين �اصة �ل�س�بة �لجام�ات اليت تعرف 

، 2018نقصا �ادا يف جتهزي هذه املرافق، ح�ث وصل م�لغ ا�مع �الل 
  .ملیون درمه 57ٕاىل 

  :غیاب الرشوط الصحیة يف ا�ازر .2
من ا�ازر اخ�الالت ٔ�مهها تقادم بن�هتا التحتیة واف�قادها  مجمو�ةتعرف 

�لتجهزيات الرضوریة وغیاب الصیانة و�دم مالمئة طرق تنظمي العمل هبا 
 .وتدبريها، مما یؤ�ر سلبا �ىل جودة اخلدمات املقدمة من طرف هذه املرافق

هذه الوضعیة، تقوم العدید من امجلا�ات، ٕاما مببادرة �اصة مهنا ٔ�و ولت�اوز 
يف ٕاطار �رامج التمنیة ٔ�و الت�ٔهیل احلرضي ٕ�جناز مشاریع ت�ٔهیل هذه املرافق 
ٔ�و بناء جمازر �دیدة �س�تويف الرشوط الصحیة والتق�یة الالزمة مع اق�ناء 

 117م�لغ  ويف هذا الس�یاق مت هذه الس�نة ختصیص. الرضوریة لتجهزياتا
  .ملیون درمه لت�دیث وعرصنة وجتهزي بعض ا�ازر امجلاعیة

�ٓخر، وتنف�ذا السرتاتیجیة خمطط املغرب أ�خرض �اصة  �انبومن 
ف� یتعلق بت�ٔهیل قطاع ا�لحوم امحلراء، مت ٕا�داد خمطط مد�ري �لم�ازر 
ؤ�سواق املاش�یة من طرف وزارة الفال�ة والصید البحري بت�س�یق مع 

�ا�لیة، وذ� من ٔ��ل التوفر �ىل وثیقة مرجعیة متكن امجلا�ات وزارة ا
  . والقطاع اخلاص من توج�ه اس��راهتا يف هذا القطاع

لقاءات تواصلیة �ویة حول ت�ٔهیل جمازر ا�لحوم امحلراء،  عقدكام مت 

ح�ث قدمت خمر�ات التصممي املد�ري �لم�ازر �ىل صعید لك �ة، 
ازر واملذاحب من �الل ٕاجناز جمازر بیجامعتیة وا�ي �روم تقلیص �دد ا�

�دیدة، وٕا�ادة هیلكة بعض ا�ازر من ٔ��ل احلصول �ىل �ع�د الصحي 
وٕا�داث خمازن مجلع وتوزیع ا�لحوم �مجلا�ات اليت س�مت ٕا�الق جمازرها 

مرفق نقل ا�لحوم، فٕان الوزارة تعمل �ىل  خبصوصٔ�ما . ومذاحبها القرویة
من �الل توفري ا�مع املايل الق�ناء شاح�ات جمهزة لنقل موا�بة امجلا�ات 

  .ملیون درمه 4.64ٕاىل  2018ا�لحوم ح�ث وصل ا�مع س�نة 
 :تدبري عقود التدبري املفوض ملرافق النظافة: سادسا
ٕاىل ٔ�ن القانون التنظميي �لجام�ات خبول لها اخ�یار منط  �شارةجتدر 

�ي یمت يف ٕاطار مق�ضیات القانون التدبري املفوض لتدبري مرافق النظافة ا
   .املتعلق �لتدبري املفوض �لمرافق العموم�ة 05-54

ومتارس امجلا�ات الرتابیة سلطة �امة �لمراق�ة املالیة والتق�یة ومراق�ة لك 
و�متثل �ٓلیاهتا يف لك من جلنة الت��ع وكذا  .ما یتعلق ب�س�یري املرافق املفوضة

من املفروض ٔ�ن تقوم السلطات املفوضة  املصل�ة ا�امئة �لمراق�ة اليت
ٕ��دا�ا وحتدید اخ�صاصاهتا، واليت �شمل ت��ع سري املرافق املفوضة وٕاجناز 
تقار�ر وٕاجراء معاینات م�دانیة ٕاىل �انب حفص وتدق�ق التقار�ر الس�نویة 
املهی�ٔة من طرف املفوض �، وميكن لها ا�لجوء ٕان اق�ىض احلال ٕاىل �رباء 

  .ن �ىل الكفاءات املطلوبةمس�تقلني یتوفرو
هذه وزارة يف ٕاطار املهام املنوطة هبا بدور الت�س�یق بني اكفة  تقومكام 

املتد�لني وتعمل �ىل موا�بة امجلا�ات الرتابیة وتقدمي املسا�دة التق�یة 
�لسلطات املفوضة، ومدها جبیل �دید من العقود ا�منوذج�ة، مت من �اللها 

�شوب اجلیل السابق من العقود مع دمع  تدارك بعض النواقص اليت اكنت
مؤهالهتا، ليك �متكن من �ضطالع �اللزتامات املنصوص �لهيا يف عقود 

  .التدبري املفوض وخصوصا ت� املتعلقة �ملراق�ة والت��ع
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة قامت بتوج�ه دور�ت ٕاىل 

حتث من �اللها �ىل مجمو�ة من السادة والة وعامل عامالت ؤ�قالمي اململكة 
التدابري اليت من ش�ٔهنا حتسني وجتوید مس�توى تدبري هذا املرفق، حىت 

ومن ب�هنا تفعیل معل جلن الت��ع مع ٕا�داث . �س�تجیب ملتطلبات الساكنة
مصاحل دامئة �لمراق�ة كام هو م�صوص �لهيا يف عقود التدبري املفوض لهذا 

ة لتوفري إالماكنیات املالیة الرضوریة املرفق، واليت تتضمن مق�ضیات �اص
  .من ٔ��ل متك�هنا من �ضطالع �ملهام املنوطة هبا

ويف ٕاطار مواص� موا�بة ودمع امجلا�ات الرتابیة يف هذا الش�ٔن، فقد 
متت �س�تعانة يف ٕاطار الرب�مج الوطين �لنفا�ت املزنلیة مباكتب دراسات 

لتق�یة الرضوریة �لق�ام مبهام الت��ع خمتصة من ٔ��ل تقدمي اخلربة واملسا�دة ا
  .واملراق�ة لعقود التدبري املفوض

وتعمل هذه الوزارة �اهدة �ىل دمع قدرات امجلا�ات الرتابیة يف هذا 
املیدان واطالعها من �الل الندوات والطاوالت املس�تد�رة وا�ورات 

ملتعلقة التكوی��ة �ىل مدى ٔ�مهیة الت��ع واملراق�ة يف ضبط اكفة العملیات ا
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  . �لتدبري املفوض
من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه الوزارة تعمل �ىل ت��ع التوصیات  البدؤ��ريا 

الواردة عن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، والعمل �ىل ٕادرا�ا من �الل 
  .ا�ور�ت ومعلیات مراجعة هذا النوع من العقود

 :املناز�ات القضائیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة: سابعا
مجمو�ة من  2017و 2016ن تقر�ر ٔ�عامل احملامك املالیة �رمس س�يت تضم

املالحظات الهامة والقمية املتعلقة بتدبري م�از�ات امجلا�ات الرتابیة، ومجمو�ة 
من اخلالصات يف تطو�ر وحتسني هذه املناز�ات اليت ٔ�صبحت �شلك عبئا 

�اسب ورها�هتا حق�ق�ا �ىل هذه أ��رية، مما یق�يض ٕایالهئا ٔ�مهیة �برية ت� 
  .و�ٓ�رها �ىل مالیة امجلا�ات الرتابیة و�ىل معل مرافقها العموم�ة

وقد ورصد التقر�ر التطور الهام احلاصل يف املنظومة القانونیة املتعلقة 
مبناز�ات امجلا�ات الرتابیة سواء مهنا ما یتعلق مبهام ومسؤولیات ا�متثیل 

و املساطر اخلاصة �رفع ا��اوى القانوين �لجام�ات الرتابیة ٔ�مام القضاء �ٔ 
القضائیة يف موا�ة امجلا�ات الرتابیة، وكذا �ام ا�مع واملؤازرة املو�و� 
�لمسا�د القضايئ �لجام�ات احمللیة سابقا والو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة 

مت رصد بعض املالحظات اليت یتعني التعق�ب �لهيا كام  فقديف املقابل .�الیا
  : یيل

 فكام معلوم فقد �ل : تعیني الو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة �دم
الو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة حمل املسا�د القضايئ �لجام�ات احمللیة 
مبق�ىض القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، ومن ٔ��ل تفعیل ذ�، �درت 

انة العامة هذه الوزارة ٕاىل ٕا�داد وتوق�ع قرار تعی��ه ؤ��الته �ىل أ�م
وتضمن القرار مجمو�ة من ا�ٓلیات . �لحكومة قصد ال�رش �جلریدة الرمسیة

واملق�ضیات الكف�� �متكني الو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة من الق�ام مبهامه 
يف موا�بة م�از�ات امجلا�ات الرتابیة ومؤازرة هذه أ��رية دا�ل ا�ٓ�ال 

  .عمول هباوطبقا �لرشوط والقوا�د القانونیة امل

  المس التقر�ر الصعو�ت املتعلقة �ٕالحصاءات اخلاصة مبناز�ات
امجلا�ات الرتابیة اليت تبقى �س��ة ٕاىل �دود �برية �لنظر ٕاىل التطور املس�متر 
. لهذه املناز�ات، وكذا اخ�الف طبیعة املعلومات املتوفرة �ى لك م�د�ل

�دد أ�حاكم ا�هنائیة  ويف هذا الصدد، فٕان هذه الوزارة تعمتد يف حتدید
م�ال �ىل إالحصائیات الواردة عن السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل 
خبصوص �دد ملفات التنف�ذ املف�و�ة �ى احملامك إالداریة يف موا�ة 

 .امجلا�ات الرتابیة

  ٔ�ورد التقر�ر مجمو�ة من إالحصائیات اليت تؤكد ضعف تنف�ذ
ویعود �دم التنف�ذ �البا ٕاىل �دم توفر  امجلا�ات الرتابیة لٔ�حاكم ا�هنائیة،

امجلا�ات الرتابیة �ىل املوارد املالیة، ٔ�و �دم رصد �ع�دات الاكف�ة 
ويف هذا الباب فقد س�بق �لقوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة ٔ�ن . �لتنف�ذ

ٔ�وردت أ�حاكم ا�هنائیة مضن النفقات إالج�اریة اليت جيب ٔ�ن تتضمهنا 

�، كام یمت العمل س�نو� �ىل حث رؤساء جمالس امجلا�ات املزيانیة وجو
الرتابیة �ىل رصد �ع�دات املالیة الاكف�ة لتنف�ذ هذه أ�حاكم ا�هنائیة، 

  .وذ� مبناس�بة ٕا�داد مزيانیات امجلا�ات الرتابیة
�ٓخر، تعمل الوزارة من �الل اج��ات ت�س�یق�ة دوریة مع  صعید�ىل 

لفات التنف�ذیة املف�و�ة �ى احملامك إالداریة يف وزارة العدل �ىل حرص امل
موا�ة امجلا�ات الرتابیة قصد ت��ع تنف�ذها، حبیث یمت مراس� مجیع 
امجلا�ات الرتابیة املعنیة هبذه امللفات قصد الوقوف �ىل م�ٓل التنف�ذ وموافاة 
 املصاحل املعنیة �لو�ئق املث��ة ��، مع التذكري ٕ�ماكنیة حبث التنف�ذ

  .�لرتايض لهذه أ�حاكم مبا حيفظ مصاحل أ�طراف
وقد ٔ�ظهرت التجربة �ى بعض امجلا�ات الرتابیة ٔ�مهیة التنف�ذ �لرتايض 
لهذه أ�حاكم، حبیث �ادة ما یمت تنف�ذها �ىل ٔ�شطر مع خفض املبالغ 
احملكوم هبا، والتنازل عن التعویضات ٔ�و عن غرامات الت�ٔ�ري ٔ�و عن 

ة، وهو ما �سامه يف ٔ�داء م�الغ هذه أ�حاكم يف ظروف الغرامات ا�هتدیدی
  .ٔ�فضل �ل�س�بة �لجام�ات الرتابیة

  خبصوص مالحظة التقر�ر املتعلقة �العتداء املادي ا�ي �شلك
اجلزء ا�ٔكرب من امللفات القضائیة �ى امجلا�ات الرتابیة، واليت �سفر عن 

��ٔ ت��ه امجلا�ات الرتابیة ٕاىل ٔ�حاكم قضائیة مببالغ هامة، فٕان هذه الوزارة ال تف 
رضورة ا�رتام مسطرة �زع امللك�ة من ٔ��ل املنفعة العامة لتفادي هذه 

كام حترص سلطة املراق�ة إالداریة، يف ٕاطار �ام الت�ٔشري �ىل  أ�حاكم،
االتفاق�ات املتعلقة ٕ�جناز املشاریع، �ىل الت�ٔكد من �سویة الوضعیة القانونیة 

املرشوع �لیه، وذ� وفق ما دٔ�بت �لیه يف ٕاطار �لعقار املراد ٕاجناز 
اخ�صاص املصادقة �ىل هذه االتفاق�ات ا�ي اكنت متارسه ق�ل دخول 

  .القوانني التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة �زي التنف�ذ

  ٔ�ما ف� یتعلق بنقل امللك�ة بعد ٔ�داء التعویض املتعلق �العتداء
ٔ�ن ٔ�قرت يف هذا الباب ٔ�ن ٔ�داء التعویض  املادي، فقد س�بق حملمكة النقض

. يف ٕاطار �عتداء املادي من دون نقل �لملك�ة یعترب ٕا�راء بال س�ب
ویق�يض احلمك ٕ�قران ٔ�داء التعویض عن �عتداء املادي بنقل مللك�ة العقار 
لفائدة إالدارة املعنیة، وهو القرار ا�ي حترص مصاحل هذه الوزارة �ىل 

�ات الرتابیة مع دعوهتا اح�یاطا لطلب نقل امللك�ة يف ٕاطار تعمميه بني امجلا
 .د�اوى �عتداء املادي اليت تقام يف موا�هتا

  ف� خيص التدبري الوقايئ �لمناز�ات، فٕان املصاحل ا�تصة هبذه
الوزارة تضع �دماهتا رهن ٕاشارة امجلا�ات الرتابیة من ٔ��ل توفري 

الت�ٔمني القانوين ٔ�عاملها، ويه تعاجل يف  �س�شارة القانونیة لفائدهتا هبدف
هذه الباب مجمو�ة من طلبات �س�شارة اليت تتوصل هبا وتوايف امجلا�ات 

 .الرتابیة املعنیة بعنارص �س�شارة املطلوبة
ٔ�خرى، تضمنت القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة مساطر  �ةمن 

طرة طلب الوصل اليت �اصة �لتدبري الوقايئ من املناز�ات و�اصة مس
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�س�هتدف م�ح امجلا�ة الرتابیة والطرف املش�تيك ٕاماكنیة التوصل ٕاىل �ل 
توافقي حتت ٕارشاف مصاحل وايل اجلهة ٔ�و �امل العام� ٔ�و إالقلمي حسب 
احلا�، كام خولت هذه املسطرة لٔ�طراف ا�لجوء ٕاىل وساطة هذه الوزارة 

جلهة ٔ�و �امل العام� ٔ�و يف �ال �دم التوصل ٕاىل �ل حتت ٕارشاف وايل ا
ٕاال ٔ�ن فعالیة هذه املسطرة تتوقف �ىل رغبة وٕارادة الطرفني املعنیني . إالقلمي

من �ة، كام تتوقف �ىل تنف�ذ اخلازن ا�تص ملق�ضیات عقود الصلح 
ٕادراج اتفاق�ات الصلح مضن تبویب  و�� فقد متاملربمة يف ٕاطارها، 

  .مزيانیات امجلا�ات الرتابیة
  .م �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسال

 .وز�ر �ق�صاد واملالیة الس�ید مدا�� - 

�ق�صاد واملالیة �ىل املالحظات وال�ساؤالت اليت  جواب الس�ید وز�ر
ٔ�ثريت مضن عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول 

  .0172و 2016ٔ�عامل احملامك املالیة والتقر�ر الس�نوي �لم�لس عن س�يت 
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س
  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 

يف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر جملسمك املوقر �ىل عقد هذه اجللسة العموم�ة 
ملناقشة مضمون عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت 

 2016التقر�ر الس�نوي �لم�لس عن س�يت حول ٔ�عامل احملامك املالیة و 
  .2017و

كام ٔ�شكر الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت والقضاة 
 �ىل مس�توى ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة �لغةا��ن قاموا ٕ�جناز هذا التقر�ر 

مساء� إال�راهات والت�د�ت املرتبطة بتدبري املالیة العموم�ة، ٕاميا� م�ا ب�ٔن 
ر ٔ�ساسا �رب ٕاصالح املالیة العامة ومراق�ة وت��ع إالنفاق ٕاصالح ا�و�، مي

  .العمويم
احلكومة ��ور أ�سايس والهام لهذا  �ىوانطالقا من الق�ا�ة الراخسة 

ا�لس مكؤسسة �لیا �لرقابة، فقد تفا�لت و�عادهتا ٕ�جياب مع مضمون هذا 
ات التقر�ر، ح�ث س�بق لها ٔ�ن وضعت رهن ٕاشارته مجمو�ة من املعطی

  .والتوضی�ات والتعق�بات �ىل املالحظات الواردة �لتقر�ر املذ�ور
 و�لیه، فٕان احلكومة تؤكد مرة ٔ�خرى حرصها ا�امئ �ىل التعاون املس�متر

والبناء مع جملسمك املوقر وكذا مع ا�لس أ��ىل �لحسا�ت نظرا �وره 
الل العموم�ة، وذ� من � املالیة ملراق�ة احملوري مكؤسسة دس�توریة

املعطیات اليت متك�ه من  اكفةالت�اوب مع مالحظاته و�ساؤالته و�زویده �
 حتسني الق�ام بدوره الرقايب، وكذا التفا�ل إالجيايب مع توصیاته مبا خيدم

العموم�ة وحتق�ق جنا�ة وفعالیة إالنفاق العمويم �لشلك  املالیة تدبري ٕاطار
  .املطلوب

�ابة �ىل لالٕ املوقر  جملسمكفٕاين �د سعید ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام  ،و�لیه
�الل  منتضمهنا التقر�ر املذ�ور، اليت بعد القضا�  توضیحو  ال�ساؤالت

  :احملاور التالیة
  2017و  2016حصی� تنف�ذ قوانني املالیة �رمس س�يت : احملور أ�ول

 قوانني تنف�ذ املالحظات اليت ٔ�ثريت حول حصی� م�اقشة ٕاطار يف
، واليت قام ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 2017 و 2016 س�يت �رمس املالیة

 تقدمي ٔ�ود ،2017 و 2016 س�يت �رمس الس�نوي تقر�ره يف ٕ�درا�ا
  :التالیة التوضی�ات

؛ �ل�س�بة �لمالحظات املتعلقة �لعنارص التوضیحیة لعجز املزيانیة .1
 املالحظات يف املعمتدة املرمقة ف�دایة، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن املعطیات

 صدور �ني ٕاىل ومؤق�ا ٕاحصائیا طابعا �ك�يس التقر�ر يف الواردة ةا�تلف
 أ�ولیة املالمح تعطي ٔ�هنا ٕاال التنف�ذ، نتاجئ حترص اليت التصف�ة قوانني

 .املالیة قانون توقعات تنف�ذ لظروف
 حبوايل الرضی��ة إال�رادات �خنفاض ٔ�ما ف� یتعلق �ملالحظات املتعلقة

 ٕاىل ٔ�ن الصدد هذا يف إالشارة ، ف��در2016ة درمه �رمس س�ن ملیار 2,1
 یتعلق املتوقع، املس�توى دون یبقى وا�ي التحصیل، من املس�توى هذا

 . الرضی��ة وإالر�ا�ات ال�سدیدات من الصاف�ة اجلبائیة �ملداخ�ل
 6,9( ال�سدیدات هذه وٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار تطور �لیه، بناءو 
 1,7 قدرها �ز�دة ٔ�ي ،)درمه ملیار 5,2( �لتوقعات مقارنة) درمه ملیار
 یقارب مبا فقط یرتاجع اخلام املداخ�ل ٕاجاميل يف �خنفاض فٕان درمه، ملیار
 .درمه ملیون 300

 �ىل ال�سدیدات هذه انعاكس ٔ�ن ٕاىل �شري ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة
 رصف مت ب�� درمه، ملیار 6,9 یت�اوز مل العامة �لمزيانیة اجلبائیة املداخ�ل

 ت� �اصة خصوصیة، ٔ�مور املرصدة احلسا�ت �الل من املتبقي ملبلغا
 . الرضی��ة املداخ�ل بعض من الرتابیة امجلا�ات حصص بتحویالت املرتبطة
 قانون تنف�ذ قد ٔ�سفر، ف2017 لس�نة ا�و� مزيانیة ب��ف�ذ یتعلق ف�ٔ�ما 

 . درمه ملیار 37,8 قدره جعز عن الس�نة لهذه املالیة
 اجلبائیة التحویالت ا��ساب دون العادیة، املداخ�ل غتبل وهكذا،

 حتس�نا بذ� مس�� درمه ملیار 229,9 یناهز ما الرتابیة، امجلا�ات لفائدة
 ارتفاع بفضل وذ� ،2016 س�نة مع �ملقارنة درمه ملیار 11,5 حبوايل

) درمه ملیار 7(+  الرشاكت �ىل الرضیبة �اصة اجلبائیة، املداخ�ل
 �ىل ا�ا�لیة والرضیبة) درمه ملیار 4(+ املضافة القمية �ىل والرضیبة

 دول طرف من املمنو�ة الهبات ٔ�ما). درمه ملیار 1,2+ ( �س�هتالك
 ،)درمه ملیار 2,3+ ( درمه ملیار 9,5 بلغت فقد اخللیجي التعاون جملس

 ومساهامت العموم�ة املؤسسات من املت�ٔتیة �ح�اكر موارد عرفت ف�
 .درمه ملیار 8 لتبلغ درمه ملیون 26 حبوايل طف�فا ضااخنفا ا�و�

 مس�� درمه ملیار 205,8 بلغت فقد العادیة، النفقات خيص ف� ٔ�ما
 ن���ة وذ� 2016 س�نة مع �ملقارنة درمه ملیار 2,8 یناهز مبا ارتفا�ا بذ�
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 مبا ا�مع ونفقات درمه ملیار 1,8 مببلغ واخلدمات املعدات نفقات ز�دة
 حبوايل طف�فا اخنفاضا املوظفني نفقات جسلت ف� درمه، ملیار 1,2 یناهز
 �س��ر، نفقات وخبصوص. درمه ملیار 104,6 لتبلغ درمه ملیون 261
 ملیار 66,9 لتبلغ درمه ملیار 3,2 مببلغ ارتفا�ا إالصدارات عرفت فقد

 .درمه
 3,6 بلغ اخلام ا�ا�يل �لناجت �س�بة املزيانیة جعز ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر

 املعطیات �ٓخر ٕاىل �لنظر وذ� مس�بقا، �رش كام%  3,5 عوض% 
 املندوبیة �رشهتا كام 2017 لس�نة الوطنیة �حلسا�ت املتعلقة الفعلیة

 . �لتخطیط السام�ة
 الشهریة ال�رشة معطیات بني �لفارق یتعلق فف� و�لتوضیح،

 ا�ي والنفقات املوارد نوبیا �لمملكة العامة �لخزینة العامة املالیة ٕالحصاءات
 هلام املصدر�ن هذ�ن ٔ�ن ٕاىل ف�شري اخلارج�ة، واملالیة اخلزینة مد�ریة تعده

 املالیة لقانون والنفقات املوارد معلیات أ�وىل تصف ح�ث خمتلفة، طبیعة
 �س��د ف� وإالجنازات، التوقعات من �لك یتعلق ف� حماس�بايت ٔ�ساس �ىل
 ا�ولیة املعایري وفق حتلیلیة مهنجیة �ىل اخلارج�ة لیةواملا اخلزینة مد�ریة بیان
 . ا�ال هذا يف

 يف �لخزینة اخلصوصیة احلسا�ت معلیات ٕادراج مبهنجیة یتعلق وف�
 جتدر اخلارج�ة، واملالیة اخلزینة مد�ریة تعده ا�ي والنفقات املوارد بیان

 دمع وقصند" و" �لطرق اخلاص الصندوق" �س�ت��اء ٔ�نه اىل إالشارة
 �ق�صادي الطابع حسب ٕادرا�ام یمت وا���ن" الغذائیة املواد بعض ٔ�سعار

. صاف ٔ�ساس �ىل تقدم �لخزینة اخلصوصیة احلسا�ت ف�ايق لعملیاهتام،
 حساب لك معلیات �س�ل احلالیة، املر�� يف ٔ�نه، ٕاىل املقاربة هذه وتعزى

 طابعها زٕا�را دون حماس�بايت ٔ�ساس �ىل و ٕاجاملیة بصفة �دة �ىل
 املالیة ٕاحصائیات جتوید ٕاىل الرام�ة ا�هودات ٕاطار ويف. �ق�صادي

 تقدمي ٔ��ل من الالزمة الرشوط توفري �ىل �الیا الوزارة تعمل العامة،
 مس�تق� بصورة املسرية ا�و� ومرافق العامة املزيانیة من لك معلیات

 .مو�د ٔ�ساس �ىل �لخزینة اخلصوصیة واحلسا�ت
�ملالحظات اليت مهت جودة املعلومات املقدمة مبناس�بة  ف� یتعلق .2

 صدور نتاجئ تنف�ذ املزيانیة؛
ف��در إالشارة ٕاىل ٔ�ن املالحظات الواردة يف هذا الباب تعمتد مكرجعیة 
لها �ىل قوا�د ال�سجیل املس��دة �ىل ٔ�ساس �س�تحقاق، وال ت�ٔ�ذ بعني 

عمول هبا يف ب�� واليت ختضع �عتبار قوا�د احملاس�بة اخلاصة �ملزيانیة امل
من القانون التنظميي لقانون املالیة و اليت تنص �ىل ٔ�نه یمت  32ٔ�حاكم املادة 

�ل�س�بة �لم�اس�بة املزيا�تیة ٕادراج املداخ�ل يف حسا�ت الس�نة املالیة اليت 
یمت �اللها حتصیلها من ق�ل احملاسب العمويم، والنفقات يف حسا�ت 

 یؤرش �اللها احملاس�بون امللكفون بتخصیص النفقات �ىل الس�نة املالیة اليت
وجيب ٔ�ن تؤدى هذه النفقات من اع�دات . أ�وامر �لرصف ٔ�و احلو�ت

 .الس�نة املذ�ورة ٔ�� اكن �رخي ا��ن

و�لتوضیح، فٕان ٕا�داد ٕاحصاءات مالی��ا العموم�ة �ر�كز �ىل بیا�ت 
ساس ل�سجیل العملیات، حماس�باتیة ال تت�ىن بعد قا�دة �س�تحقاق �ٔ 

  .سواء تعلق أ�مر �ملداخ�ل ٔ�و النفقات
 خصم بعد ٔ�ي صايف، ٔ�ساس �ىل �لمداخ�ل الصايف املبلغ كام ٔ�ن تقدمي

 القمية �ىل الرضیبة من لك �رمس واجلهات احمللیة امجلا�ات ٕاىل احملو� احلصة
 �اج�ة عن �جت ا��ل، �ىل والرضیبة الرشاكت �ىل والرضیبة املضافة
 ٔ�ساس �ىل اجلبائیة املداخ�ل تدرج ح�ث املالیة، قانون توقعات مع املقارنة
 امجلا�ات اىل التحویالت تدرج �ني يف العامة املزيانیة مس�توى �ىل صايف
  .املعنیة خصوصیة ٔ�مور املرصودة احلسا�ت مس�توى �ىل واجلهات احمللیة

 دمج �ىل یق�رص ال الرضیيب الضغط تق�مي فان هذا، �ىل وبناء
 الرضائب ٔ�یضا �شمل ٔ�ن جيب وٕامنا الرتابیة، �لجام�ات اجلبائیة التحویالت

 .رضی��ة الش�به املداخ�ل وكذا امجلا�ات لهذه اخلاصة
�ل�س�بة �لمالحظات املتعلقة هبمينة التحویالت �ىل نفقات فصل  .3

 ؛ املعدات والنفقات ا�تلفة
معلیات مزيانیاتیة �ع�دات يه  حتویالتبدایة البد من التوضیح ب�ٔن 

من القانون التنظميي  45مسموح هبا ومؤطرة قانونیا طبقا ملق�ضیات املادة 
 426-15- 2من املرسوم رمق  24و 23لقانون املالیة واملادتني  130- 13رمق 

ويه معلیات �سا�د . املتعلق ٕ��داد وتنف�ذ قوانني املالیة كام مت تغیريه و�متميه
ت حسب م�طلبات تنف�ذ املزيانیة �الل الس�نة �ىل مرونة تدبري �ع�دا

و�ىل ت�ٔمني منط سري �ادي وسلس �لمرافق العموم�ة، وذ� من �الل 
ومعوما، مل تت�اوز �س�بة . الق�ام بتحویل �ع�دات دا�ل نفس الفصل

التحویالت املنجزة املؤرش �لهيا من طرف مصاحل وزارة �ق�صاد واملالیة، 
، 2017و  2016ملف�و�ة �رمس قانون املالیة لس�يتمقارنة مع �ع�دات ا

  .من مجموع �ع�دات املف�و�ة%10و  8 معدل یرتاوح ما بني
املشرتكة،  �لتاكلیف ٔ�ما ف� خيص التحویالت اليت هتم مزيانیة ال�س�یري

 طابعا �ك�يس اليت العملیات بعض ٕاجناز ف�مت ٕاجراؤها ٔ�ساسا �متویل
 وقد مشلت هذه. مس�بقا �رجمهتا تمت مل واليت ة�ام م�فعة ذات ٔ�و اس�تع�الیا
 الطريق النقل ٕاصال�ات موا�بة صندوق لفائدة ٔ�ساسا ال�سدید العملیات
 �ٓ�ر بتحمل املتعلقة النفقات لتغطیة وذ� املدن بني والرابط احلرضي

 املو�ه ا�مع �ذف وقع من التخف�ف ٕاىل هتدف اليت املوا�بة إالجراءات
 خصصت وقد. اخلصوص و�ه �ىل النقل قطاع معد �الل من �لمحروقات

 أ�ول الصنف من أ�جرة س�یارات جتدید �ر�مج �متویل ٔ�ساسا املبالغ هذه
 املدريس النقل بدمع املتعلقة املت�ٔخرات ولتصف�ة )الك�رية أ�جرة س�یارات(

 الفا�لني خمتلف مع املوقعة ا�ا�لیة وزارة الزتامات لتغطیة وكذا واجلامعي
  . لنقلا قطاع يف

 13-130شارة ٕاىل ٔ�ن القانون التنظميي رمق ويف أ��ري، البد من االٕ 
لقانون املالیة قد وضع �ٓلیات �دیدة لتعز�ز ت�ٔطري حتویل �ع�دات �الل 

 426-15-2من املرسوم رمق  23تنف�ذ املزيانیة، كام تنص �ىل ذ� املادة 
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، مت 2018قا من س�نة هكذا، وانطال. املتعلق ٕ��داد وتنف�ذ قوانني املالیة
ٕاخضاع حتویل �ع�دات بني الربامج وبني اجلهات دا�ل نفس الرب�مج 

يف نفس الس�یاق، ال ميكن ٔ�ن . لرتخ�ص مس�بق من الوز�ر امللكف �ملالیة
یفوق مجموع �ع�دات موضوع حتویل �ىل مس�توى الربامج �الل نفس 

وجب قانون املالیة، من ا�صصات أ�ولیة املف�و�ة مب% 10الس�نة، سقف 
وذ� ف� یتعلق بفصل املعدات والنفقات ا�تلفة وفصل �س��ر من 

ا�رتام م�دٔ� ختصیص  ٔ�كرثولكها �ٓلیات من ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز . املزيانیة العامة
  .�ع�دات

ف� یتعلق �ملالحظات حول ٕاماكنیة ٕادراج نفقات ال�س�یري من  .4
 شارةاالٕ  ف�جباملعنیة؛  تالوزارا فصل التاكلیف املشرتكة يف مزيانیات

 130.13 رمق التنظميي القانون من 43 املادة ٔ�حاكم طبقا ٔ�نه ٕاىل بدایة
 ٕاال یتضمن ٔ�ن ميكن ال املشرتكة �لتاكلیف املتعلق الفصل فٕان املالیة لقانون

 ٔ�و الوزاریة القطا�ات مزيانیات مضن ٕادرا�ا ميكن ال اليت التاكلیف
 .املؤسسات
 مضن املدر�ة ال�س�یري نفقات ٔ�ن �ىل الت�ٔ�ید من البد ،�لیه وبناء

 �س�هتالك ٔ�مثنة دمع �ٔ�ساس هتم املشرتكة �لنفقات املتعلق الفصل
 �ج�عي، و�ح�یاط التقا�د ٔ�نظمة يف واملسامهة املوا�بة، وإالجراءات

 يف اخلاصة اكلتعویضات والتعویضات �راداتواالٕ  املعاشات ٕاىل �ٕالضافة
 �جاملیة وإال�ا�ت احملاربني قدماء لفائدة اخلاصة وإال�ا�ت وفاةال �ا�

 نفقات جتمیع س�مت ،2020 س�نة من ابتداء ٔ�نه �لام،. أ�مة مكفويل لض�ا�
 والتقا�د �ج�عي �ح�یاط ٔ�نظمة ٕاطار يف ا�و� ومساهامت املوظفني

 لقانونا من 15 املادة ملق�ضیات طبقا وذ� املوظفني، نفقات فصل يف
 . املالیة لقانون 130.13 رمق التنظميي
 مت فقد املشرتكة، التاكلیف مزيانیة من �س��ر بنفقات یتعلق ف� ٔ�ما
 مدر�ة اكنت معینة قطاعیة مبشاریع تتعلق نفقات �دة حتویل �ىل العمل
 املعنیة الوزاریة �لقطا�ات �س��ر مزيانیات ٕاىل الفصل هذا مضن

 ٕاىل حتوی� مت ا�ي اجلبلیة واملناطق القرویة التمنیة صندوق لفائدة اكل�سدید
 واملیاه القرویة والتمنیة البحري والصید الفال�ة لوزارة �س��ر مزيانیة

 ٕاىل حتوی� مت ا�ي �لیفة الش�یخ مؤسسة لفائدة وال�سدید والغا�ت،
 لك جناز�ٕ  املتعلقة النفقات ٕاىل �ٕالضافة الص�ة، لوزارة �س��ر مزيانیة

 املر��( 2 املتوسط طن�ة وم�ناء والعیون تزين�ت بني الرسیع الطریق من
 والنقل �لتجهزي امللكفة �لوزارة �س��ر مزيانیة ٕاىل حتویلها مت اليت) الثانیة

 .وا�لوجس��ك
 �لنفقات ٕاال املشرتكة التاكلیف مزيانیة يف �ح�فاظ یمت مل و�لیه،

 ت� وكذا أ�فقي طابعها حبمك الكربى املهیلكة املشاریع �متویل املرتبطة
 وذ� القطاعیة، و�سرتاتیجیات العموم�ة الس�یاسات تفعیل بدمع املتعلقة

 واملالیة �ق�صاد وزارة �اللها من تتعهد �رامج عقود ٔ�و اتفاق�ات ٕاطار يف
 التمنیة �ر�مج �متویل اخلصوص �ىل أ�مر ویتعلق. متویلها يف �ملسامهة

 وهتیئة الر�ط ملدینة احلرضیة �لتمنیة املندمج والرب�مج احلس�مية ٕالقلمي الیةا�
 البیضاء، وا�ار �لر�ط الك�ري�ن املرس�ني ٕاجناز وكذا مارش�یاك حبرية موقع

 �لخزینة اخلصوصیة احلسا�ت بعض لفائدة م�الغ دفع ٕاىل �ٕالضافة
 صندوقو  �لجهات املرصدة الرضائب حصص حلصی� اخلاص اكلصندوق

 .ال�رشیة �لتمنیة الوطنیة املبادرة دمع
خبصوص املالحظات املتعلقة بعدم �س�ت�ابة ا�امئة �لنفقات  .5

 الطارئة لرشط انعدام ٕاماكنیة الت��ؤ هبا؛
من فصل النفقات الطارئة �ق�طا�ات  ف�دایة البد من التوضیح ب�ٔن

 قطاعال به یتقدم ا�ي الطلبراسة � خيضعوا�صصات �ح�یاطیة 
 املل�ة، �ا�اته �عتبار بعني ٔ��ذا اخلصاص، من یعاين ا�ي الوزاري

 تدبري م�د�ٔ  ویبقى. ؤ�مهیهتا العملیات نوعیة حسب النفقات رصف یمت ح�ث
 ٕاىل ا�لجوء دون ا�و� ملؤسسات العادي السري ضامن �ىل قامئ الفصل هذا
 لطابعا ذات ال�س�یري نفقات ببعض یتعلق ف� �اصة ا�یون، �رامك

% 38 حوايل( �نت�ابیة �الس�تحقاقات املتعلقة اكملصاریف �س�تع�ايل
 حوايل( أ�م�یة املصاحل ودمع) 2016 س�نة �الل الفصل اق�طا�ات من
 املتعلقة املصاریف كذاو ) 2016 س�نة �الل الفصل اق�طا�ات من% 16

 املناخ�ة التغريات حول املت�دة أ�مم ملؤمتر والعرش�ن الثانیة ا�ورة ب��ظمي
 س�نة �الل الفصل اق�طا�ات من% 15 حوايل (COP 22) (مبرا�ش
2016.(  

 �ىل املتكررة �لعملیات س�نوي جرد ٕاجراء یمت ٔ�نه ٕاىل إالشارة وجتدر
 یمت ح�ث ظريف، طابع ذات �كون ال واليت م�تالیتني س�ن�ني ملدة أ�قل
 مزيانیات مس�توى �ىل هبا املتعلقة �ع�دات ورصد العملیات هذه �رجمة

 مكن املثال س��ل فعىل. املوالیة الس�نوات �رمس املعنیة الوزاریة القطا�ات
 من 2017و 2016 لس�يت املالیة قانوين تنف�ذ �رمس املتكررة العملیات جرد

 الوزاریة القطا�ات مزيانیات مس�توى �ىل العملیات من مجمو�ة �سجیل
 �ع�دات تقلیص من مكن مما ،2018 لس�نة املالیة قانون �رمس املعنیة،
 1,7 ٕاىل 2017و 2016 س�يت درمه ملیار 3,3 من الفصل هبذا املتوقعة

 .2018 س�نة درمه ملیار
 ف� یتعلق �رتفاع �س�بة �ع�دات املر��؛ .6

�ع�دات املر��، اختذت احلكومة جحم  تقلیص برضورة مهنا فوعیا
اع�دات أ�داء املر�� ویتعلق أ�مر �ٔ�ساس ٕ�لغاء . سلس� من التدابري

املتعلقة �لنفقات اليت مل �كن حمل ٔ�مر �ٔ�داء مؤرش �لیه من طرف مصاحل 
هذا، ٕاضافة . اخلزینة العامة �لمملكة ملدة مخس س�نوات مث ثالث س�نوات

  .ة ٕاجناز مزيانیة �س��رري ٕاىل �رسیع وت
ث وقد مك�ت هذه ا�هودات من تقلیص جحم �ع�دات املر��، ح�

ملیار درمه  18,20ٕاىل  2013ملیار درمه �الل س�نة  21,3انتقلت من 
ملیار درمه س�نة  16,31و  2015ملیار درمه س�نة 17,29، و 2014س�نة 
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هكذا، بلغ  .2017ملیار درمه �الل س�نة  15,74، لتصل ٕاىل 2016
 معدل �ع�دات املر�� �ل�س�بة �موع اع�دات أ�داء املف�و�ة �رمس

س�نة  %26,6و 2015س�نة  %32و 2014س�نة  %37س��ر � نفقات
  .2017س�نة  %25مث  2016

كام انعكست هذه ا�هودات ٕاجيابیا �ىل وترية تنف�ذ نفقات �س��ر 
 2015س�نة  %71,10و 2014س�نة  %�68,7س�بة إالجناز  جسلتح�ث 

  .2017س�نة  %80مث  2016س�نة  %75و
ع�دات املر�� والتقلیص � جحم ويف ٕاطار التحمك يفخرى، �ٔ من �ة 

�لرتح�ل د�لت �زي  م�ه، اعمتد القانون التنظميي �لاملیة قا�دة �دیدة
ع�دات املر�� ��متثل يف حتدید سقف  ،2018التنف�ذ ابتداء من س�نة 

من اع�دات أ�داء املف�و�ة �رمس نفقات �س��ر �لس�نة  %30يف �دود 
من جحم  ٔ�كرثيف التخف�ف  الهاملتدبري وقد سامه هذا ا. املالیة اجلاریة

ملیار درمه حسب النتاجئ املؤق�ة  �11,75ع�دات املر��، ٕاذ جسلت 
، مما یعين ٔ�ن ا�هودات املبذو� مك�ت من 2018لتنف�ذ قانون املالیة لس�نة 

تقلیص �ع�دات املر�� ٕاىل حوايل النصف �الل امخلس الس�نوات 
  .املاضیة

، طبقا ملق�ضیات الفصل التنظميي �لاملیة القانونىل ٔ�ن وجتدر إالشارة إ 
 %30م�ه ويف ٕاطار مقاربة التدرج، قد ٔ��از ٕاماكنیة ختف�ض سقف  63

 .مبوجب قانون املالیة �لس�نة
؛ احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة مهتاليت �ل�س�بة �لمالحظات  .7

 :فالبد ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ما یيل
ملالیة ا�ي صادقمت �لیه، فلك طبقا �لقانون التنظميي لقانون ا :ٔ�وال

معلیات احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة تُقرر وتُنفذ طبق نفس الرشوط 
 .املتعلقة بعملیات املزيانیة العامة

فق�ل الرشوع يف تنف�ذ نفقات احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، فٕان اجلهة 
ا�ٓمرة برصف هذه النفقات مطالبة بوضع �ر�مج اس�تعامل لهذه النفقات 

 �لیه من طرف وزارة املالیة �لت�ٔكد من مطابق�ه �لنص احملدث مؤرش
 .�لحساب، ٕاضافة ٕاىل املراق�ة اليت تقوم هبا مصاحل اخلزینة العامة �لمملكة

كام �شلك دراسة مرشوع قانون املالیة �لربملان م�اس�بة لمك ملساء� 
ضمن ویت. الوزراء ا��ن ید�رون هذه احلسا�ت، يف ٕاطار ا�ل�ان القطاعیة

التقر�ر الس�نوي حول احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة معطیات مفص� حول 
�ع�دات املرصدة لهذه احلسا�ت وٕاجناز خمتلف املشاریع والربامج املمو� 

كام ٔ�ن هذه احلسا�ت ختضع ملراق�ة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت . يف ٕاطارها
 .و�لربملان يف ٕاطار قانون التصف�ة

د �ىل ٔ�ن الهدف من ٕا�داث هذه احلسا�ت هو البد ٔ�ن ٔ�ؤك :�نیا
�وهنا ٕاطارا مر� �لتدبري املايل ميكن من موا�بة مشاریع و�رامج هیلكیة 

 �الهنیارم�عددة الس�نوات، كربامج حماربة السكن العشوايئ والسكن املهدد 
يف ٕاطار صندوق التضامن �لسكىن، و�رامج حماربة الفقر والهشاشة يف ٕاطار 

رة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، و�رامج فك العز� عن العامل صندوق املباد

 .القروي يف ٕاطار الصندوق اخلاص �لطرق
و�لتايل مفن الطبیعي ٔ�ن نت�دث عن �رح�ل ٔ�رصدة هذه احلسا�ت 
ملوا�بة هذه الربامج الهامة اليت حققت نتاجئ ملموسة �ىل مس�توى حماربة 

 .  امل القروي، وحماربة دور الصف�حالفقر والهشاشة و�منیة وفك العز� عن الع
ٔ�ما ما هو �ري طبیعي وجمانب �لصواب، ف�ٔن نت�دث عن ٔ�رصدة هذه 

 .احلسا�ت وٕاغفال ما حتتویه من الزتامات اجتاه املقاوالت ومقديم اخلدمات
فٕاذا اكنت هذه احلسا�ت تتوفر �ىل ٔ�رصدة مر��، فٕاهنا تتوفر يف 

 .ُمر���نفس الوقت �ىل اع�دات والزتامات 
ٔ�ما �ل�س�بة �لمالحظات املتعلقة �لتغريات املهة اليت تعرفها توقعات  .8

مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� التابعة لبعض القطا�ات موارد 
 وكذا ضعف معدل تنف�ذ مزيانیات هذه املرافق؛ الوزاریة 

التقد�رات الواردة بقانون املالیة ملداخ�ل ٕاىل ٔ�ن  فالبد من �شارة
رافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� تبقى جمرد توقعات ميكن جتاوزها بقرار م

  :�اصة يف احلالتني التالیتني حكويم
 فائض �لمداخ�ل م��ٔيت من الس�نوات املاضیة؛ وجود :احلا� أ�وىل
هبات ٔ�و ٕا�ا�ت، ٔ�و �زاید (موارد اس�ت��ائیة  اس�ت�الص :احلا� الثانیة

املس�� بقانون  تفوق التقد�رات...) رسوم،ال�شاط ٔ�و تغیري التعریفة مب
و�لیه، فٕان التغیريات املس�� �ىل مس�توى التوقعات �اصة موارد  .املالیة

  .�س��ر، �جتة �ٔ�ساس عن معلیات رفع سقف التحمالت �الل الس�نة
احملققة من طرف بعض  �ع�دات تنف�ذ �سب ٔ�ما ف� خيص ضعف

�سب إالجناز تتفاوت من مرفق  ٔ�ن ٕاىل �ة من إالشارة من املرافق، البد
 �لاملیة التنظميي القانون ملق�ضیات طبقا ٔ�نه ٕاىل ٕاىل �ٓخر، ومن �ة ٔ�خرى

 �ىل �س�تغالل ملداخ�ل احملمت� الز�دة �رصد ٔ�ن احلال، اق�ىض ٕان ميكن،
 بصورة املسرية ا�و� مرافق تنجزها اليت �س��ر نفقات �متویل النفقات
 ا��ساب عند �عتبار بعني املعطى هذا ٔ��ذ جيب �لیه، بناءو . مس�تق�

 �دم جيب ٕاذ. املرافق لهذه �ل�س�بة �س�تغالل نفقات ٕاجناز �س�بة
 �س�تغالل مداخ�ل مضن �س��ر لنفقات املرصودة الز�دة ا��ساب

 ال ا�ي أ�مر وهو �س�تغالل لنفقات �ل�س�بة �جناز �س�بة حتدید عند
  .�لحسا�ت أ��ىل سا�ل به یقوم

 بعض �ى �جناز ف�سب �عتبار، بعني املعطى هذا ٔ��ذ ما وٕاذا
 ا�لس طرف من املس�� ال�سب مع مقارنة �بريا ارتفا�ا س�س�ل املرافق
 �س�تغالل نفقات ٕاجناز �س�بة فٕان ذ� �ىل ومكثال �لحسا�ت أ��ىل

 اخلارج�ة الشؤون رةلوزا التابعة مس�تق� بصورة املسرية ا�و� مرافق �ى
�لحسا�ت  أ��ىل ا�لس طرف من املس��%  14 من س�ت��قل والتعاون

  %. 80 �س�بة ٕاىل �2016رمس س�نة 
 عنارص ��ابة حول املالحظات املتعلقة

  .�الس��رات العموم�ة
 يه العموم�ة، من �س��رات �مة �س�بة ب�ٔن الت�ٔ�ید من بدایة البد

 �ج�عي، الطابع ذات والقطا�ات أ�ساس�یة الب��ات ختص اس��رات



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –لس املس�شار�ن مداوالت جم

49 

 )2018 د�سمرب 18( 1440 بیع ا�ٓخرر  10

 فوري وقع � �كون ال �س��رات من النوع هذا فٕان تعلمون وكام
  .الطویل أ�مد �ىل نتاجئه تقاس بل ورسیع،
 خيص ف� العموم�ة �س��رات مردودیة عن احلدیث ميكن ال ٔ�نه كام

 الظروف �لق يف دورها عن مبعزل الشغل فرص وٕا�داث الرثوة �لق
 م�ارش �شلك املسؤو� اخلاصة �س��رات لتطو�ر الرضوریة ا�لوجس��ك�ة

   .الشغل فرص �لق عن
 بد�هتا اليت الك�رية ا�هودات ب�ٔن الت�ٔ�ید من البد إالطار، هذا ويف

 �مة نتاجئ حتق�ق من مك�ت العموم�ة، �س��رات مس�توى �ىل بالد�
 وٕاطالق التحتیة، ب��ة�ل  الكربى أ�وراش تطو�ر مس�توى �ىل

 سامهت كام. الوطين �ق�صاد ب��ة تغیري يف سامهت قطاعیة اسرتاتیجیات
 العز� وفك �لرشب الصاحل �ملاء والزتوید القرویة الكهربة مشاریع متویل يف

   .والنائیة البعیدة املناطق عن
 �ىل املبذو� ا�هودات �انب ٕاىل �س��رات، هذه مك�ت وقد
 �اذبیة حتسني من والعقاریة، اجلبائیة والتحفزيات أ�عامل خم�ا مس�توى

   .....وبوم�ارديي، وبوجو �رونو كربى، اس��رات الس�تقطاب بالد�
 �ملزيانیة �س��ر ٕاجناز �سب خبصوص املالحظات خيص ف� ٔ�ما
 هذه رفع من مك�ت املاضیة الس�نوات �الل املبذو� فا�هودات العامة،
 س�نة% 80 ٕاىل 2012 س�نة% 59 من العامة املزيانیة س�توىم  �ىل ال�س�بة
 انعكست وقد. ق�ل من حتق�قها یمت مل اس�ت��ائیة ٕاجناز �س�بة ويه ،2017

 جحم تقلیص مس�توى �ىل ٕاجيايب �شلك إالجناز يف الرسیعة الوترية هذه
 درمه ملیار 15,7 ٕاىل 2013 س�نة درمه ملیار 21 من املر�� �ع�دات

 س�نة املف�و�ة �ع�دات من% 30 سقف تطبیق ومع. 2017 س�نة
 ٔ�نه ٔ�ي درمه، ملیار 11,75 ٕاىل املر�� �ع�دات تقلصت فقد ،2018

  .س�نوات 5 ظرف يف النصف ٕاىل �ع�دات هذه تقلیص مت
 اس��رات ٕاجناز �س�بة بضعف املتعلقة �ل�ساؤالت و�ل�س�بة

 وترية حتسني ش�ٔهنا نم اليت وإالجراءات العموم�ة واملقاوالت املؤسسات
  الهیئات؛ هذه اس��رات ٕاجناز

 اس��رات ، بلغت2016ف�دایة، جيب التذكري ب�ٔنه �الل س�نة 
 مس�� درمه، ملیون 72.675 مجمو�ه ما العموم�ة واملقاوالت املؤسسات

 بلوغ ٕاىل �ٔ�ساس ذ� و�رجع 2015 �س�نة مقارنة% 8,5 �س��ه اخنفاضا
 ،)درمه ملیون 77.545( 2012 �ذم  �س��ر من �دید مس�توى

 والنقل الس�یارة الطرق م�ل املهیلكة املشاریع بعض نضج ٕاىل و�ٕالضافة
  .واملطارات �لموا� التحتیة والب��ات السكيك

 ٕاجنازها مت �س��رات هذه من% 60 یقارب ما ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر
 الرشیف ا�مع ويه معوم�ة ومقاوالت مؤسسات س�بع طرف من
 الصاحل واملاء �لكهر�ء الوطين واملك�ب) درمه ملیون 10.872( وسفاط�لف

 ملیون 5.875( العمران ا�هتیئة ومجمو�ة) درمه ملیون 10.213( �لرشب
 ومجمو�ة) درمه ملیون 5.796( احلدیدیة �لسكك الوطين واملك�ب) درمه

 �لنقل الوطنیة والرشكة) درمه ملیون 5.457( والتدبري إالیداع صندوق
 الواك� ومجمو�ة) درمه ملیون 2.516( املغربیة امللك�ة اخلطوط-وياجل

  ).درمه ملیون 2.177( املتوسط أ�بیض البحر- طن�ة اخلاصة
 يف �راجع �سجیل مت ح�ث 2017 س�نة �الل املنحى هذا ت�ٔكد وقد
 �س��ه بلغت العموم�ة واملقاوالت املؤسسات اس��رات ٕاجنازات مس�توى

 مقابل% 60 بلغت اليت إالجناز �س�بة ويف) رمهد ملیون 61.286( -%16
  :ٕاىل �ٔ�ساس الرتاجع هذا ویعزى. 2016 س�نة �الل% 65

o الس�یارة؛ الطرق �ر�مج مكو�ت ٔ��لب ٕامتام  
o غرب-الناظور لرشكة �ل�س�بة الش�باكت ٔ�شغال تنف�ذ ت�ٔخر 

  املتوسط؛
o املتعلقة أ�ولیة وا�راسات العروض طلبات ٕاطالق ت�ٔ�ري 

  الطريق؛ ا�متویل لصندوق دةاجلدی �لطرق
o تطبع اليت والتعق�دات الهیلكة ٕ��ادة املتعلقة ا�راسات صعوبة 
  �لنقل؛ البیضاء ا�ار لرشكة �ل�س�بة الطرامواي خطوط ٔ�شغال
o تعبئة نظرا لصعوبة العادمة املیاه معاجلة مشاریع من مجمو�ة ت�ٔخر 
 املاء لتوزیع املس�تق� الواكالت طرف من املشاریع لهذه الرضوري العقار

  .والكهر�ء
 2018 س�نة �رمس �س��رات اخ�تام توقعات ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر

 ،%65 قدرها ٕاجناز �س�بة س�س�ل ح�ث درمه ملیون 60.000 تت�اوز
  .احلايل مس�تواها نفس يف �س��رات اس�تقرار یؤكد مما

 املؤسسات اس��رات جحم ف�قدر ،2019 �س�نة یتعلق ف� ٔ�ما
 بذ� مس�� درمه، ملیون 99.011 یناهز مبا املتوقعة العموم�ة اوالتواملق

. 2017و 2018 لس�يت أ�ولیة �لتوقعات مقارنة% 8 �س��ه اخنفاضا
 واملقاوالت املؤسسات اس��رات �رجمة بتحسن �خنفاض هذا و�رتبط

 املشاریع ٕالجناز املس�بقة الرشوط تلبیة �ىل ٔ�كرث احلرص یمت حبیث العموم�ة
  .أ�ولیة ا�راسات وتوفر ا�متویل وتعبئة العقار كتصف�ة
 املؤسسات الس��رات النوعي التوج�ه ٕا�ادة �ىل �الیا العمل ویمت

 �ندماج بدمع املرتبطة أ�هداف ٔ�ساس �ىل وذ� العموم�ة واملقاوالت
 �ملوازاة وهذا املقاو�، وتطو�ر والرثوات الشغل فرص وٕا�داث �ج�عي

 والب��ات والتجهزيات �لش�باكت املرتبطة الكربى املك�س�بات تعز�ز مع
 أ�م�ل �س�تغالل �ىل فصا�دا ا�ٓن من �ه�م یرتكز وسوف. التحتیة
 يف املبذو� �لجهود ٔ�كرث فعالیة وحتق�ق صیا�هتا ودمع املنجزة التحتیة �لب��ات

  .ا�ال هذا
 ا�و� مداداتإ  قمية ارتفاع ب�ٓ�ر املتعلقة ٔ�ما خبصوص املالحظات

��و�  العامة املزيانیة جعز �ىل العموم�ة واملقاوالت املؤسسات لفائدة
 املزيانیة يف العموم�ة واملقاوالت املؤسسات مساهامت اخنفاض ؤ�س�باب

 ��و�؛  العامة
 واملؤسسات ا�و� بني املالیة بدایة، جيب التذكري ب�ٔن التحویالت
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ذات  الهیئاتفظة العموم�ة ٕاذ �سامه ب��ة احملالعموم�ة تعكس  واملقاوالت
الطابع الت�اري �ٕالضافة لبعض املؤسسات املالیة العموم�ة يف املزيانیة العامة 

ذات الطابع �ري الت�اري من إالمدادات املالیة  الهیئات��و�، ف� �س�تف�د 
  .املرصدة من املزيانیة العامة ��و� �متویل نفقات ال�س�یري والتجهزي

 واملقاوالت املؤسسات لفائدة ��و� املالیة فٕان التحویالتو�لیه، 
 ختصیص مت درمه ملیون 26.476 مجمو�ه ما 2016؛ بلغت س�نة العموم�ة

 ومتثل. املال رٔ�س يف �لز�دة% 10و �لتجهزي% 40و �ل�س�یري مهنا% 50
 مبا ��و� العامة املزيانیة نفقات مجموع من% 12,2 قدره ما إالمدادات هذه
  .�س��ر نفقات ذ� يف

%) 56 ٔ�ي درمه، ملیون 14.729( �ج�عي القطاع و�شلك
 درمه، ملیون 2.765( والنقل%) 16 ٔ�ي درمه، ملیون 4.305( والفال�ة

 ٔ�مه ،%)5 ٔ�ي درمه، ملیون 1.288( واملعادن والطاقة%) 10 ٔ�ي
 املؤسسات لفائدة ا�و� من املالیة التحویالت من املس�تف�دة القطا�ات

  .العموم�ة ملقاوالتوا
 من املس�تف�د�ن ٔ�مه التالیة العموم�ة واملقاوالت املؤسسات ومتثل
 والتكو�ن �لرتبیة اجلهویة ا�ٔاكدميیات: 2016 س�نة �الل ا�و� ٕامدادات

) درمه ملیون 2.551( �س�شفائیة واملراكز) درمه ملیون 4.332(
 واملك�ب) مهدر ملیون 2.312( الفال� لالس��ر اجلهویة واملاكتب
 الوطين واملك�ب) درمه ملیون 2.149( والثقاف�ة اجلامعیة �ل�دمات الوطين
 التعلمي ومؤسسات واجلامعات) درمه ملیون 1.952( احلدیدیة �لسكك

 1.150( والتلفزة لٕالذا�ة الوطنیة والرشكة) درمه ملیون 1.918( العايل
 817( لغذائیةا �لمواد الصحیة �لسالمة الوطين واملك�ب) درمه ملیون
) درمه ملیون 800( �لمغرب الس�یارة الطرق ورشكة) درمه ملیون

 400( املتوسط غرب والناظور) درمه ملیون 644( احلرضیة والواكالت
 الوطين واملك�ب) درمه ملیون 384( الوطين والتعاون) درمه ملیون

  ).درمه ملیون 328( الفالح�ة لالس�شارة
 املو�ة املالیة إالمدادات بلغت ،2017 س�نة ٕاجنازات خيص ف� ٔ�ما

 مس�� درمه ملیون 28.781 مجمو�ه ما العموم�ة واملقاوالت �لمؤسسات
 ٔ�ساسا �رتفاع هذا و�رجع. 2016 �س�نة مقارنة 8,7% قدره منوا

 ختصیص مت وقد. والتكو�ن �لرتبیة اجلهویة ل�ٔاكدميیات املو�ة �لتحویالت
 يف �لز�دة% 10و �لتجهزي% 40و �ل�س�یري �مدادات مجموع من% 50

 نفقات مجموع من% 10,6 قدره ما إالمدادات هذه ومتثل. املال رٔ�س
  .�س��ر نفقات ذ� يف مبا ��و� العامة املزيانیة
 قدره ما إالجنازات بلغت فقد ،2018 لس�نة املالیة قانون �رمس ٔ�ما

 بلغت زٕاجنا ب�س�بة ٔ�ي 2018 ٔ�كتو�ر شهر هنایة يف درمه ملیون 24.913
  .)درمه ملیون 33.575( 2018 لس�نة التوقعات من% 74

 العامة املزيانیة يف العموم�ة واملقاوالت املؤسسات ف� خيص مساهامت
 ٔ�ي درمه ملیون 8.184,4 قدره ما 2016؛ فقد بلغت �الل س�نة ��و�

 ملیون 8.330,37 قدرها لتوقعات �ل�س�بة% 98 بلغت ٕاجناز ب�س�بة
 2015 س�نة ٕاجنازات مقابل% 9 بلغ اخنفاضا ٕالجنازاتا هذه وجسلت. درمه

 بعض مساهامت �راجع ٕاىل ٔ�ساسا ذ� ویعزى). درمه ملیون 8.955,8(
 ارتباطا وذ� �لفوسفاط الرشیف ا�مع مهنا العموم�ة واملقاوالت املؤسسات

 �ىل ا�مع �افظ ذ� من و�لرمغ ا�ويل �لسوق املواتیة �ري �لوضعیة
 اتصاالت رشكة مسامهة �راجع ٕاىل املساهامت اخنفاض عزىی كام. ماكنته
 س�نة �الل والتدبري إالیداع صندوق مجمو�ة مسامهة �دم ٕاىل وكذا املغرب
 الواك� طرف من ٕاضاف�ة مساهامت قابلهتا �خنفاضات هذه ٔ�ن ٕاال. 2016

  .الرصف ومك�ب املواصالت لتق�ني الوطنیة
 املؤسسات من املت�ٔتیة واردامل بلغت فقد ،2017 س�نة خيص ف� ٔ�ما

 مرتامكة ٕاجنازات مقابل( درمه ملیون 7.958 قدره ما العموم�ة واملقاوالت
 ٕاجناز ب�س�بة ٔ�ي ،)2016 دج�رب ممت حىت درمه ملیون 8.184 بلغت
 ٕاجناز و�س�بة درمه ملیون 9.067 قدرها لتوقعات �ل�س�بة% 88 بلغت
  .2016 هنایة يف مس��% 98 قميهتا

 �رمس العموم�ة واملقاوالت املؤسسات من املت�ٔتیة املوارد توقعات وتبلغ
% 8 �ز�دة ٔ�ي درمه ملیون 9.821 قدره ما 2018 لس�نة املالیة قانون
 ٔ�ما). درمه ملیون+ 754( 2017 لس�نة املالیة قانون بتوقعات مقارنة

 درمه ملیون 9.489,2 بلغت فقد ،2018 دج�رب 07 يف احملینة التوقعات
 وذ� الس�نة بدایة توقعات مع مقارنة درمه ملیون 331,8 بلغ �خنفاض ٔ�ي

 املؤسسات بعض �ى املس�� و�خنفاضات �رتفا�ات مع �القة
  :یيل ف� �متثل واليت العموم�ة، واملقاوالت

o لك ٔ�ر�ح من ٔ�ساسا م��ٔتیة درمه ملیون 578,76 تبلغ ارتفا�ات 
 اس�تغالل كةورش) درمه ملیون+ 222,62( املغرب اتصاالت رشكة من

 املواصالت لتق�ني الوطنیة والواك�) درمه ملیون+ 170,52( املوا�
 السري حوادث من �لوقایة الوطنیة وا�لجنة) درمه ملیون+ 145,62(
 ؛)درمه ملیون+ 40(

o أ�ساس، �ىل ومهت درمه ملیون 910,56 بلغت اخنفاضات 
 ملیون -500( ئطیةواخلرا العقاري واملسح العقاریة �لم�افظة الوطنیة الواك�
 واملك�ب) أ�ر�ح حصص �رمس درمه ملیون - 109( املغرب وبنك) درمه

 الفال� والقرض) درمه ملیون -200( واملعادن �لهیدرواكربورات الوطين
 .)درمه ملیون -100( �لمغرب

 8.288,51 قدره ما 2018 دج�رب 07 يف املرتامكة إالجنازات وبلغت
 نونرب هنایة يف مرتامكة درمه ملیون 7.025,98 مقابل( درمه ملیون
 ومشلت. الس�نة بدایة توقعات مع مقارنة% 84,4 ٕاجناز ب�س�بة ٔ�ي ،)2017

 �لم�افظة الوطنیة الواك� من املت�ٔتیة املوارد �ٔ�ساس، إالجنازات، هذه
 الرشیف وا�مع) درمه ملیون 2.500( واخلرائطیة العقاري واملسح العقاریة

 ورشكة املغرب اتصاالت ورشكة) درمه نملیو 2.000( �لفوسفاط
  .)درمه ملیون 1.853( املوا� اس�تغالل
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 �رمس العموم�ة واملقاوالت املؤسسات من املت�ٔتیة املوارد توقعات وتناهز
 ا��ساب دون (درمه ملیون 11.450 قدره ما 2019 لس�نة املالیة قانون

 مقارنة %17 قدرها م�وقعة �ز�دة ٔ�ي) ا�و� مساهامت تفویت �ائدات
  ).درمه ملیون 9.821( 2018 لس�نة املالیة قانون بتوقعات

 �رمس العموم�ة واملقاوالت املؤسسات من املت�ٔتیة املوارد توقعات وتقدر
 ملیون 11.091و درمه ملیون 10.347 قميته مبا 2021و 2020 س�نوات
  .التوايل �ىل درمه،

؛ العموم�ة ةاحملفظ مردودیة لتحسني الهادفة ٔ�ما �ل�س�بة لٕالجراءات
 ا�ینام�ة يف العموم�ة احملفظة مسامهة ٔ�داء حتسني ب�ٔن التذكري ف�جب

 املنجزات تقویة ح� یتطلب املغرب یعرفها اليت و�ج�عیة �ق�صادیة
 حاكمهتا عرصنة �الل من وذ� احملفظة هذه ملكو�ت واملالیة العملیاتیة
 وم�دجمة �یلكة �رؤیة تبطمر  احملفظة هذه تدبري ٔ�ن كام. شفاف�هتا و�كر�س

 أ�خرى املهام مع �ملوازاة وت�ٔطريه ٕا�رازه جيب ا�ي املسامهة ا�و� �ور
 وضامن �سرتاتیجي املو�ه دور( العموم�ة احملفظة جتاه ا�و� هبا تقوم اليت

  )....املراقب ودور العام املرفق
 وفق تمت تالهیئا هذه من املت�ٔتیة املوارد �رجمة فٕان الصدد، هذا ويف

 واملالیة �ق�صاد وز�ر الس�ید م�شورات ركزت ح�ث �شار�یة مقاربة
 �اصة العموم�ة، واملقاوالت املؤسسات مزيانیات مشاریع ٕ��داد املتعلقة
  :مهنا اخلصوص، هبذا هامة توجهيات �ىل ،2018و 2017 لس�يت �ل�س�بة
 تواملقاوال املؤسسات ملسامهة الس�نوات م�عددة �رجمة وضع رضورة

 من للك �ل�س�بة واحضة رؤیة ضامن بغیة ��و� العامة املزيانیة يف العموم�ة
 الهیئات؛ وهذه ا�و�
 املزيانیة يف العموم�ة واملقاوالت املؤسسات مساهامت ٔ�داء �ٓ�ال حتدید
 رضیيب، اق�طاع ٔ�ي من صاف�ة تعترب املساهامت هذه ٔ�ن �لام ��و�، العامة
 من) وش�ت�رب ویونیو مارس( ٔ�شطر ثالثة ىل� موز�ة دفعها یتوجب ؤ�نه
 .س�نة لك

 ال�ش�یط �لتدبري التدرجيي إالرساء ٕاطار ويف ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة
 وضع يف الرشوع مت املسامهة، ا�و� دور یؤطر ا�ي العموم�ة �لمحفظة
 املت�ٔتیة املوارد خيص ف� ٔ�فضل رؤیة لضامن وذ� أ�ر�ح لتوزیع س�یاسة

 هذه �لزتامات یتعلق ف� تناسقها وكذا العموم�ة اوالتواملق املؤسسات من
 .�س��ریة برباجمها ٔ�ساسا واملرتبطة الهیئات

  خبصوص املالحظات املتعلقة �لنفقات ذات الطابع �ج�عي
  )مبا فهيا صندوق دمع ال�سك �ج�عي( 

�لقطا�ات بدایة ال بد من إالشارة ٕاىل العنایة اخلاصة اليت تو�هيا احلكومة 
  : ويف هذا الصدد، نوحض النقط التالیة. �ج�عیة

 : ا�هود املايل ا�صص لقطاع الرتبیة الوطنیة ف� خيص .1
 والعميل الفعيل التزنیل مس�ٔ� ٔ�ولو�هتا مصمي يف احلكومة لقد جعلت

 والبحث والتكو�ن الرتبیة م�ظومة ٕالصالح �سرتاتیجیة �لرؤیة املت�ا�س
 واجلودة إالنصاف مدرسة ٕارساء ٔ��ل من" 2030- 2015 العلمي

 العلمي والبحث والتكو�ن �لرتبیة أ��ىل ا�لس ٔ��دها اليت ،"و�رتقاء
 الرؤیة هذه مضامني �رمجة متت ح�ث امل�، �ال� من بتلكیف

 مرشوع يف ا�لس، مكو�ت خمتلف �لهيا توافقت اليت �سرتاتیجیة،
 والبحث والتكو�ن الرتبیة مبنظومة قاملتعل 51.17 رمق إالطار القانون
 امل� جلال� السام�ة امللك�ة �لتعل�ت تنف�ذا صیاغته متت وا�ي العلمي،

 ملزم، وطين تعاقدي ٕاطار يف إالصالح هذا صیا�ة" ٕاىل احلكومة د�ا ا�ي
  ".البعید املدى �ىل الرؤیة حيدد ٕاطار-قانون اع�د �الل من

 �الل الوطنیة الرتبیة قطاع لصاحل املرصودة �ع�دات وقد عرفت
 القطاع لهذا املرسومة أ�هداف مع ی�ىش �ام تطورا  أ��رية الس�نوات

 بلغت اع�دات من 2017و 2016 س�يت �الل ��ري هذا اس�تفاد ح�ث
 مزيانیة اطار يف درمه ملیار 4.9و درمه ملیار 3.86 التوايل �ىل

 و�س�یري املدريس ا�مع نفقات لتغطیة الس�� خمصصة �س�تغالل
 درمه ملیار 3.8و درمه ملیار 2.6 و التعلميي والش�ٔن التعلميیة املؤسسات

 البناء مشاریع �رب املدريس العرض لتقویة خمصصة �س��ر مزيانیة �رمس
 هاتني �الل مت وقد املفكك اس��دال ف�ه مبا والت�ٔهیل والتجهزي والتوس�یع
 من% 100 ب�س�بة ا�ٔاكدميیات لصاحل ا�صصة إال�ا�ت حتویل الس�ن�ني

 ا�یون ؤ�داء �راجمها تنف�ذ م�ابعة من �متك�هنا الالزمة الس�یو� توفري ا�ل
  .اجلاهزة
 والتكو�ن الرتبیة م�ظومة دمع 2017و 2016 س�يت �الل مت كام

 عقود مبوجب �لتوظیف معلیتني �الل من الالزمة ال�رشیة �ٕالماكنیات
 �كتظاظ ظاهريت من التخف�ف ٔ��ل من وذ� ٔ�س�تاذ، 35.000 مشلت

 س�نة �الل اس�مترت العملیة هذه ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر. املشرتكة وأ�قسام
 مع التعاقد املرتقب ومن م�عاقد ٔ�س�تاذ 20.000 توظیف عرفت اليت 2018

  .2019 س�نة ٔ�س�تاذ 15.000
 �كتظاظ ظاهريت من التخف�ف من املبذو� ا�هودات مك�ت وقد
 �الل �بري اخنفاض �كتظاظ �سب جسلت ح�ث املشرتكة وأ�قسام

% 0,7 و �بتدايئ يف% 1,5 بلغت ح�ث 2018- 2017 ا�رايس املومس
% 10,9 مقابل الت�ٔهیيل، الثانوي يف% 0,3 و إال�دادي الثانوي يف
 الس�نة �رمس التوايل �ىل املس�تو�ت لهذه �ل�س�بة% 7,2 و% 15و

  .2017-2016 ا�راس�یة
 2016 س�نة �الل متت الرتبوي النظام حاكمة سنيحت  ٕاطار ويف
 �ر�كز واليت والتكو�ن �لرتیبة اجلهویة ل�ٔاكدميیات التنظميیة الهیلكة مراجعة

 والتدبريیة التنظميیة قدراهتا ودمع والالمتركز الالمركزیة هنج تعز�ز �ىل
 قسم( �دیدة ومصاحل ٔ�قسام ا�داث �الل من وذ� إالقلميیة ومصاحلها

 �ویة مراكز كذا و واملالیة �داریة الشؤون وقسم ال�رشیة ملواردا تدبري
 الكفاءات وتطو�ر التعاقد �ٓلیات تعز�ز اىل اضافة) ��الم لنظم واقلميیة
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 خيص ف� املبذو� ال�ود ومواص� املس�تو�ت اكفة �ىل �لمتد�لني التدبريیة
  .والتق�مي املعلوماتیة أ�نظمة

  :2019-2016 الفرتة �الل �لقطاع ا�صص املايل ��هود تذكري

2019 2018 2017 2016  

34 982 885 000 35 976 819 000 36 241 000 000 38 867 531 000 
نفقات 

  املوظفني

 املناصب 8 340  38 000   )1( 20 000 )1( 51 000

10 050 000 000  
)3( 

7 681 000 000  
)3( 

4911000000  
)2( 

3 865 569 000 

نفقات 
عدات امل

والنفقات 
 ا�تلفة 

5 291 000 000 4 500 000 000 3 825 566 000 2 629 800 000 
نفقات 

 �س��ر

  .یتعلق �مر �ملوظفني مبوجب عقود �ى ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن) 1( 
رئة لتغطیة �اكلیف اجور النفقات الطا ٕاطارملیون درمه يف  980مبا فهيا اع�دات مالیة اضاف�ة تقدر ب ) 2(

  .املتعاقد�ن و مت حتویلها ل�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن
  مبا فهيا �اكلیف اجور املتعاقد�ن) 3(

املايل ا�صص لقطاع التعلمي العايل والبحث  �ل�س�بة �لمجهود .2
  :ويف هذا إالطار، سرنكز �ىل نقطتني اثن�ني ؛العلمي

  :ع التعلمي العايلا�هود املايل يف قطا: ٔ�وال
 املنظومة مكو�ت �يق غرار و�ىل العايل، التعلمي قطاع خيص ما يف
 التو�ات ٕاطار يف ��و� املايل ا�هود یندرج والتكو�ن، �لرتبیة الوطنیة

 عهنا ان��قت اليت ،2030-2015 لٕالصالح �سرتاتیجیة �لرؤیة أ�ساس�یة
 ٔ�ربعة �ىل اخلطة هذه و�ر�كز. ةالفرت  نفس �رمس �لقطاع �سرتاتیجیة اخلطة
 �رجمة وفق وذ� �لتنف�ذ، معلیة وٕاجراءات مرشو�ا 39و رئ�س�یة حماور
  .والبعید واملتوسط القریب املدى �عتبار بعني ت�ٔ�ذ زم�یة

 س�نة درمه ملیار 8,2 من القطاع لهذا ا�صصة �ع�دات انتقلت وقد
 هذا یعزى%. 29 تفاع�ر  2018 س�نة �رمس درمه ملیار 10,7 ٕاىل 2010

 ا�تلفة واملعدات �لنفقات ا�صصة �ع�دات ارتفاع ٕاىل �اصة، �رتفاع،
 يف م�ني هو كام ،%20 املوظفني نفقات وكذا الفرتة نفس �رمس% 73

  :ا�ٓيت اجلدول
 

  2019  2018  2017  2016  2015  النفقات
  700  700  400  500  500  �دد املناصب احملدثة

 6.323,78  6.200,00 5.930,14 803,005  384,53.5  املوظفون

 3.630,74  3.372,8 3.203,5 193,503. 2.840  املعدات و النفقات ا�تلفة

 1.360,78  18 ,1.160  876,00 896,00 800  �س��ر

 11.315,30 10.732,98 10.009,65 9.892,50 8.584,53  ا�موع

 ٔ�ساسا تو�ه العايل التعلمي قطاع �س�یري مزيانیة فٕان ٔ�خرى، �ة من
 البحث وكذا اجلامعات وٕا�انة الطلبة م�ح تغطیة ٕاىل مهنا، �بري جزء ويف

 مجموع من% 50 متثل �ملنح اخلاصة النفقات ٔ�صبحت ح�ث العلمي،
 نفقات ان كام 2010 س�نة% 25 بدل أ��رية الس�نوات يف النفقات
 ططا� هنایة م�ذ ملحوظا تطورا عرفت �ل�امعات املو�ة ال�س�یري

 ال�س�یري نفقات مجموع من% 28 �الیا تبلغ ح�ث 2012 س�نة �س�تع�ايل
 ا�صصة ال�س�یري نفقات خيص ف� ٔ�ما. 2012 س�نة% 16 بدل �لقطاع
  .2010 س�نة م�ذ اس�تقرارا عرفت فقد العلمي �لبحث

 ٔ�مهها مؤسسات �دة �رب العلمي البحث متویل یمت ذ�، ٕاىل �ٕالضافة
 سقف بلغ ح�ث التك�ولوج�ة، والتمنیة علميال �لبحث الوطين الصندوق
 ٕاىل ٔ�ساسا تو�ه درمه، ملیون 599 قدره ما 2018 لس�نة اع�داته

 وٕا�ا�ت ا�متزي م�ح وكذا البحث يف العام� واخلاصة العموم�ة املؤسسات
  .و�بتاكر البحث ومعاهد ملؤسسات

  :تطور مؤرشات التعلمي العايل والبحث العلمي: �نیا
 ارتفا�ا ا�متدرس معدل عرف :جودته من والرفع التكو�ن عرض توس�یع
 ٕاىل 2015-2014 اجلامعیة الس�نة �رمس% 28.1 من انتقل ح�ث ملحوظا،

 س�نة �رمس% 33 مث ،2016 -2015 اجلامعیة الس�نة �رمس% 31.1
 من املقا�د �دد انتقل فقد �س�تق�ال، ب��ات خيص ف� ٔ�ما. 2016-2017

-2016 س�نة مقعدا 484.167 ٕاىل 2015- 2014 س�نة مقعدا 430.868
 من �س��ا، التطور، هذا مكن وقد %.12 تت�اوز تطور ب�س�بة 2017
 ارتفا�ا بدوره عرف ا�ي العايل التعلمي لطلبة إالجاميل العدد تطور موا�بة

 473.106 من انتقل ح�ث ،2011- 2010 اجلامعیة الس�نة م�ذ ملحوظا
 ب تقدر �ز�دة ٔ�ي ،2017-2016 س�نة طالب 747.000 ٕاىل طالب

 ومن. 2018-2017 س�نة طالب 822.191 ٕاىل یصل ٔ�ن و�رتقب% 71
 رمغ الطلبة �جاميل العدد من% 15 اخلرجيني �دد یت�اوز ال ٔ�خرى، �ة
 مبا 2012-2011 س�نة من% 52 ب�س�بة انتقل ح�ث م�واصل �زاید يف ٔ�نه

  .2016-2015 س�نة 110.688 ٕاىل م�خرج 72.773 یناهز
 قطاع موظفي �دد انتقل :وإالداري البیداغو� �ٔطريالت �س�بة حتسني

 ٕاىل 2010 س�نة موظف 23.230 من العلمي والبحث العايل التعلمي
 �رتفاع هذا ویعزى%. 1.24 �رتفاع 2017 س�نة موظف 23.517
 4.196 ٕا�داث من املذ�ورة الفرتة طی� العايل التعلمي قطاع الس�تفادة

 2015 املالیة قوانني مبوجب �لقها مت مايل م�صب 980 مهنا مالیا م�صبا
 إالدارة يف ا�كتوراه حلاميل ٕاداریة م�اصب حتویل معلیة ٕاطار يف 2016و

 ملوا�بة وذ� مسا�د�ن ٔ�ساتذة لتوظیفهم بیداغوج�ة م�اصب ٕاىل العموم�ة
 ٔ�ما. وإالداري البیداغو� الت�ٔطري �سب وحتسني الطلبة ٔ��داد �زاید

 800 حتویل وكذا �دید م�صب 700 ٕا�داث مت فقد 2018 لس�نة �ل�س�بة
 بیداغوج�ة م�اصب ٕاىل العموم�ة إالدارة يف ا�كتوراه حلاميل ٕاداریة م�اصب
 .مسا�د�ن ٔ�ساتذة لتوظیفهم

 ا�راس�یة املن�ة من املس�تف�د�ن �دد شهد :�لطلبة �ج�عیة اخلدمات
 اجلامعیة الس�نة �رمس مس�تف�د 215.507 من انتقل حبیث �ام تطورا
 �ز�دة ٔ�ي 2017- 2016 س�نة �رمس مس�تف�د 330.000 ٕاىل 2012-2013
 الغرض لهذا ا�صصة �ع�دات يف ز�دة عهنا �رت�ت واليت%  53 قدرها
 ٕاىل 2012 س�نة درمه ملیون 848 من انتقلت ح�ث ،%112 ب�س�بة
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 2017س�نة ملیون 1.800
 رس�را 58.887 بلغت فقد اجلامعیة، لٔ�ح�اء إالیوائیة الطاقة خيص ف�.
 س�نة مع �ملقارنة% 78 ب�س�بة ارتفا�ا بذ� حمققة 2017-2016 س�نة

 033.00 حوايل تناهز ٕا�هنا �س��عابیة القدرة اكنت اليت ،2011-2012
 مس�تق�ال ٔ�خرى ٔ�ح�اء 5 توسعة مع �دیدة ٔ�ح�اء 6 �رجمة متت وقد. رس�ر

  .2019و 2018 س�نة ٔ�فق يف �اهزة �كون يك
o 1348 �ىل اجلامعیة العلمي البحث ب��ات تتوفر :العلمي البحث 

 ��راسات مراكز 06 اجلامعات، جمالس طرف من معمتدة �لبحث ب��ة
 �ري حبث فریق 765و �لبحث مجمو�ة 13و �لبحث خمترب 564 والبحث،

 �جلامعات مركزا 53 فهناك ا�كتوراه ملراكز �ل�س�بة ٔ�ما خمترب، ٔ�ي م�متني
 خمر�ات خيص ف�. �ل�امعات التابعة �ري ايلالع التعلمي مبؤسسات مراكز 5و

 اجلامعات �مس مس�� ا�رتاع �راءة 117 جسلت فقد العلمي، إالنتاج
 بذ� مس�� ،2009 س�نة �راءة 11 مقابل 2017 س�نة البحث ومراكز
 �ددها والبالغ مغريب ٔ�صل من الطلبات مجموع من%  65 ب�س�بة مسامهة

 احملمكة ا�ولیة ا�الت يف العلمیة اتامل�شور �دد فٕان كذا و �راءة، 182
 املفهرسة امل�شورات �دد و 2016 يف 5656 بلغ  SCOPUS  بقا�دة

 كام ،2016 �الل 2143 أ�ج�بیة ونظرياهتا املغربیة اجلامعات بني املشرتكة
 يف املقاوالت مع �رشاكة ٔ�جنزت اليت و�بتاكر البحث مشاریع �دد ٔ�ن

 21 بلغت 2017 - 2015  الفرتة �الل الوطنیة العروض طلبات ٕاطار
 البیا�ت قوا�د من �لمي م�شور 906.479 حتمیل مت وقد مرشو�ا،

  �دود ٕاىل والتقين العلمي لٕال�الم املغريب املعهد یوفرها اليت إاللكرتونیة
 .2017 ٔ�كتو�ر 16
 :�ج�عي ال�سك دمع صندوق�ل�س�بة ل   .3

 2017-2016عي لس�يت ف� خيص نفقات صندوق ال�سك �ج�: 1.3
  )مبلیون درمه(

  2017  2016  الربامج

  1.225  1.017  نظام املسا�دة الطبیة
  500  500  ت�سري

  250  667  ملیون حمفظة
ا�مع املبارش �ل�ساء ا�ٔرامل يف وضعیة 

  هشة
285  588  

  111  100  دمع ا�ٔش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
  2.674  2.569  ا�موع

  
  ندوقف� خيص حاكمة الص : 2.3

 اسرتاتیجیة بغیاب املرتبطة �لنقط �ل�س�بة :غیاب اسرتاتیجیة م�دجمة
 �ىل �الیا �سهر احلكومة ٔ�ن التوضیح ف�نبغي الصندوق، لربامج م�دجمة
 ٕارساء مببد�ٔ  معال وذ� �ج�عیة �لحامیة ومو�دة م�دجمة س�یاسة تطو�ر
 ح�ث هتا،حاكم وحتسني العموم�ة �ج�عیة الس�یاسات و�اكمل التقائیة

 ضبط مع الربامج، هذه �موع ج�دة حاكمة ضامن �ىل احلرص ی��غي
 املتد�لني مجیع بني والت�س�یق واملسؤولیات املهام وحتدید النفقات و�رش�ید

 .الربامج هذه تدبري يف
 حسن ضامن ٔ��ل من :ونفقاته الصندوق ملوارد م�ناسقة �رجمة توفر �دم

 �ع�دات رصد �ىل احلرص مت �ج�عي، ال�سك دمع صندوق تدبري
 الصندوق هذا مداخ�ل من املس�تف�دة ا�مع �رامج �موع الالزمة املالیة
 احلاكمة لقوا�د �س�تجیب املعنیة أ�طراف مع تعاقدي ٕاطار يف وذ�

 يف املسامهة ٔ��ل من واملتطلبات احلاج�ات دراسة �ىل بناء وكذا اجلیدة،
 املربجمة �ع�دات ٔ�ن التوضیح جيدر كام. الربامج هذه �متویل اخلصاص سد
 من هبا املتوصل املعطیات دراسة �ىل بناء ا��ساهبا یمت الصندوق هذا يف

 يف �لمسامهة الالزمة املبالغ لت�دید وذ� املس�تف�دة، القطا�ات طرف
 �رجمة توفر املامرسة هذه فٕان و�لتايل .املعنیة الربامج �اج�ات متویل

 لس�یاسة �س�تجیب كام �ج�عي، ال�سك دمع صندوق ملوارد م�ناسقة
 التنظميي القانون ٕاصالح م�طلبات وكذا العموم�ة النفقات و�رش�ید ضبط
 الن�ا�ة �ىل املر�كز التدبري ثقافة تعممي خيص ف� س�� ال املالیة، لقانون

 وبني الس�یاسات �تلف ا�متویلیة احلا�ات بني التوازن و�لق واملردودیة،
 .املتا�ة تإالماكنیا

 من �لرمغ ٔ�نه ٕاىل إالشارة جتدر :الصندوق �دمات تفعیل يف ت�ٔخر
 �ع�دات رصد �ىل احلرص مت فلقد ،2012 س�نة الصندوق تفعیل �دم

 ق�ل انطلقت واليت م�ه املس�تف�دة �ج�عیة الربامج �متویل الالزمة املالیة
 ٔ�و املشرتكة اكلیفالت فصل �رب وذ� العامة املزيانیة ٕاطار يف الس�نة هذه
 . الرب�مج بتدبري املعنیة �لوزارة ا�صصة املزيانیة تعز�ز �الل من

 تدبري طریقة يف التفكري لتعمیق �اسام م�عر�ا 2013 س�نة شلكت لقد
 التعاقدي وإالطار �س�تفادة معایري غیاب ف�ٔمام الصندوق، هذا و�س�یري

 من اكن املنح، لرصف اخلاصة واملساطر إالجراءات دالئل توفر �دم وكذا
 تؤطر اليت الرضوریة املعایري ووضع �هنج الس�نة هذه ختصیص الرضوري

 . الصندوق هذا مس�توى �ىل إال�ا�ت رصف طریقة
 �لربامج املالیة إال�ا�ت رصف يف الرشوع مت ،2014 س�نة من وابتداء
 لقوا�د �س�تجیب املعنیة أ�طراف مع تعاقدي ٕاطار يف وذ� �ج�عیة

 احلاج�ات دراسة �ىل بناء وكذا الصندوق، تدبري يف اجلیدة مةاحلاك
 .الربامج هذه �متویل اخلصاص سد يف املسامهة ٔ��ل من واملتطلبات

 �رجع اخ�الالت �دة املمو� الربامج لك تعرف �ني يف رصید �رامك
 يف �الیا املتوفر الرصید ٔ�ن التوضیح ی��غي :ا�متویل ضعف ٕاىل �ٔ�ساس
 دج�رب شهر هنایة �ایة ٕاىل وذ� درمه ملیار 7,49 ىلإ  یصل الصندوق

 معدلها یتعدى ال �لصندوق، الس�نویة الصاف�ة املداخ�ل ٔ�ن �ني يف ،2017
 1,78 سوى تبلغ ومل ،2017-2012 الفرتة �الل درمه ملیار 3 املتوسط

 2,88 تت�اوز نفقات مقابل 2017 دج�رب شهر هنایة �ایة ٕاىل درمه ملیار
 ا�ي املهم �رتفاع ٕاىل إالشارة جتدر ح�ث. الس�نة هذه �رمس درمه ملیار
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 وذ� املداخ�ل، جسلته ا�ي �خنفاض مقابل الصندوق هذا نفقات عرف�ه
 مداخ�ل ٕادراج ٔ�و تعویضها دون املداخ�ل هذه من بعض حلذف نظرا

 أ�ر�ح عن املرتتبة �لتضامن �ج�عیة املسامهة �حصی� �دیدة
 الرضوریة وإالجراءات التدابري اختاذ �ىل السهر ی��غي و�لتايل. واملداخ�ل

 وكذا نفقاته يف والتحمك �لصندوق املالیة التواز�ت �ىل احلفاظ ٔ��ل من
 �دیدة موارد ٕادراج ٕاماكنیة دراسة مع موارده اس�تدامة �ىل احلرص
 . الصندوق هذا مهنا �س�تف�د

 صندوق ٕاطار يف املبذو� ا�هودات �ىل �الوة ٔ�نه ٕاىل إالشارة وجتدر
 من �بريا اه�ما �ج�عیة القطا�ات عرفت �ج�عي، ال�سك دمع

 وال�رشیة املالیة املوارد ختصیص مس�توى �ىل ال املتتالیة، احلكومات طرف
 س�یاسات اع�د وكذا الكربى الهیلكیة إالصال�ات مس�توى �ىل وال

 الف�ات مهنم ة�اص املواطنني حلاج�ات �س�ت�ابة �ىل تنصب العموم�ة
 �لقطاع وا�هنوض التعلمي، ٕاصالح إالصال�ات هذه رٔ�س �ىل.  الهشة

 ا�الیة، الفوارق وتقلیص الالئق، والسكن الشغل فرص وتوفري الصحي،
 .النائیة واملناطق القروي �لعامل و�اصة

  ''حمفظة ملیون'' �ر�مج تدبري: 3.3
 واملقررات املدرس�یة توأ�دوا احملفظات توزیع يف املبادرة هذه تت�ىل

 مس�تو�ت حسب وذ� وإال�دادي �بتدايئ التعلمي تالم�ذ �ىل والك�ب
 . واحلرضي القروي الوسطني يف التعلمي

 دمع صندوق" موارد ٕاطار يف الرب�مج هذا اس�تفاد ،2014 س�نة وم�ذ
 �ع�دات مجموع بلغت فقد �مة، مالیة اع�دات من" �ج�عي ال�سك
 667 مهنا درمه ملیار 1,47 یفوق ما 2018- 2014 الفرتة �الل املرصدة
 وتصف�ة احلاج�ات متویل من مك�ت 2016 س�نة رصدها مت درمه ملیون
 .الرب�مج لهذا �ل�س�بة املس�� املت�ٔخرات مجیع

 من رشاكة اتفاق�ة وتوق�ع ٕا�داد مت 2016 غشت شهر من ابتداء ٔ�نه كام
 أ�طراف من مجمو�ة من" حمفظة ملیون ك�ةاملل  املبادرة" �ر�مج ٕاجناز ٔ��ل

 �لمبادرة الوطنیة الت�س�یق�ة �الل من ا�ا�لیة ووزارة �ة من املعنیة
 أ�دوات و احملافظ توزیع ٕاىل االتفاق�ة هذه هتدف. ال�رشیة �لتمنیة الوطنیة

 تقوم كام. املعوزة أ�رس من املن�در�ن التالم�ذ و التلمیذات لفائدة املدرس�یة
 ٕاىل �ٕالضافة املتعاقدة أ�طراف لك ومسامهة الس�نویة املالیة اللكفة بت�دید

 واملالیة �ق�صاد ووزارة املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة وزارة الزتامات
 �لتمنیة الوطنیة �لمبادرة الوطنیة الت�س�یق�ة – ا�ا�لیة وزارة الزتامات وكذا

 . - ال�رشیة
 �ىل املصادقة �ىل �لسهر الق�ادة جلنة ٕا�داث �ىل االتفاق�ة هذه وتنص
 واملزيانیة املس�هتدفة الف�ات �ىل واملصادقة الرب�مج ب��ف�ذ املتعلقة املقرت�ات
 يف مرة أ�قل �ىل وجتمتع الس�نوي التقر�ر �ىل املصادقة وكذا املالیة والرت�یبة
 املربجمة العملیات اجناز لت��ع تق�یة وجلنة. �� الرضورة دعت ولكام الس�نة،
  .�� الرضورة دعت ولكام م�تظمة بصفة وجتمتع

 "ت�سري" �ر�مج تدبري: 4.3
 ما ٔ�عامرمه املرتاو�ة لٔ�طفال �ل�س�بة ا�متدرس ٕالزام�ة حتق�ق ٔ��ل من

 املناطق يف ا�متدرس �ىل الطلب تعز�ز �الل من س�نة 15 ٕاىل 6 بني
 م�ح دميتق يف املرشوطة النقدیة لتحویالت� ت�سري �ر�مج یقوم النائیة،

 رشیطة املؤسسة نفس دا�ل املس�تو�ت بنفس أ�طفال مجلیع مدرس�یة
 ال اليت الغیاب حصص �دد يف احملددة �نضباط لرشوط التام ��رتام

 .الشهر يف مرات 4 تت�اوز ٔ�ن جيب
 م�لغ 2018- 2014 الفرتة �الل املرصدة �ع�دات مجموع بلغت فقد

 اس�تفاد ح�ث املس�تحقة، ٕال�ا�تا مجیع رصف من مكن درمه ملیار 3,18
 ٕاطار يف رصدها مت س�نو� درمه ملیون 500 م�لغ من الرب�مج هذا

 1.181 وم�لغ 2014 س�نة من ابتداء �ج�عي ال�سك دمع صندوق
  .2018 س�نة �رمس درمه ملیون

 ٕا�اقة وضعیة يف أ�ش�اص دمع �ر�مج تدبري: 5.3
 ا�هنوض خيص ف� ج�عي� ال�سك دمع صندوق تد�ل جماالت �متثل

 اخلدمات ٕاىل ولو�م وحتسني ٕا�اقة وضعیة يف أ�ش�اص حبقوق
 :یيل ف� أ�ساس�یة �ج�عیة

o أ�خرى؛ التق�یة واملسا�دات اخلاصة أ��زة اق�ناء يف املسامهة 
o ٕا�اقة؛ وضعیة يف أ�طفال متدرس ظروف حتسني يف املسامهة 
o املهين �ندماج �شجیع �رمس هامع  املتعاقد املنظامت لفائدة ا�فع 

 ���ل؛ املدرة وأ��شطة
o س�تق�ال مراكز و�س�یري وضع يف املسامهة�. 

 ال�سك دمع صندوق �دمات تفعیل ٕاطار يف ٔ�نه ٕاىل إالشارة وجتدر
 30 بتارخي مت اخلاصة، �ح�یا�ات ذوي أ�ش�اص لفائدة �ج�عي

 والتمنیة وأ�رسة واملرٔ�ة تضامنال  وزارة بني رشاكة اتفاق�ة توق�ع 2015 مارس
 هذه وهتدف الوطين، التعاون ومؤسسة واملالیة �ق�صاد ووزارة �ج�عیة

 أ�طراف بني �لرشاكة املنظمة والقوا�د الرشوط حتدید ٕاىل االتفاق�ة
 اتفايق ٕاطار يف املسا�دة متویل يف املسامهة ٔ��ل من وذ� املتعاقدة،

 �لموارد وشفاف ٔ�م�ل تدبريا تضمن یقةبطر  ٕا�اقة، وضعیة يف لٔ�ش�اص
  .العملیة لهذه املرصدة املالیة

 ملیون 411 م�لغ رصد مت ،2018- 2015 بني ما املمتدة الفرتة و�رمس
 ال�سك دمع صندوق" موارد ٕاطار يف الوطين التعاون لفائدة درمه،

 ". �ج�عي
 املسا�دة الطبیة �ر�مج تدبري: 6.3
 لفائدة الطبیة املسا�دة نظام ب�ٔجرٔ�ة املتعلقة اجلوانب خمتلف دراسة ٕان

 التعرثات من مجمو�ة عند الوقوف �س�تدعي احملدود، ا��ل وذوي املعوز�ن
 .  لها مالمئة �لول عن والبحث دراس�هتا املطلوب واملشالك
 من مبجمو�ة احلكومة تقوم �خ�الالت، هذه معاجلة ٔ��ل ومن

 ٕاطالق �الل من العموم�ة �شف�اتاملس  ت�ٔهیل م�ابعة ٔ�مهها من إالجراءات
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 واملوارد واملعدات والتجهزيات �س�شفائیة الب��ات لت�ٔهیل وطين �ر�مج
 ٕاطار يف احلكومة تعمل كام. القروي �لعامل و�اصة و�رابیا، مركز� الصحیة
 ح�ث املو�د �ج�عي الس�ل ٕاخراج �ىل �س�هتداف، معلیة حتسني
 و�ق�صادیة �ج�عیة علوماتامل توح�د من أ��ري هذا س�ميكن

 اليت الف�ات وفرز والفقرية، الهشة الف�ات حتدید و�لتايل �لمواطنني
 املشاریع بني من الطبیة املسا�دة نظام ویعترب. ا�و� دمع من س�س�تف�د
 و�رمس. املو�د �ج�عي الس�ل هذا رٔ�س �ىل تو�د اليت �ج�عیة

 لتصحیح الرضوریة التدابري اذاخت �ىل احلكومة تعزتم ،2019 س�نة
 وفقا وذ� ،"رام�د" الطبیة املسا�دة نظام تنف�ذ یعرفها اليت �خ�الالت

 .السام�ة امللك�ة �لتوجهيات

  املدیونیة جحم خبصوص املالحظات املتعلقة بتطور
 مبس�توى �ٔ�ساس �رتبط املدیونیة تطور ٔ�ن ٕاىل إالشارة جيب بدایة،

 ففي. الوطين لالق�صاد �ل�س�بة املس�� ا�منو ةب�س�ب وكذ� املزيانیة جعز
 املوارد ٔ�ن ٕاذ املدیونیة �رتفع �بريا املزيانیة جعز فهيا �كون اليت الس�نوات

 الهیلكیة و�صال�ات �س��ریة املشاریع �متویل اكف�ة �ري �كون ا�اتیة
 البطا�، من واخلفض ا�منو مس�توى من الرفع ٔ��ل من رضوریة تعترب اليت

 عن و�ارج�ة دا�لیة ٕاضاف�ة موارد ٕاىل ا�لجوء متوی� یتطلب ا�ي يشءال
. املزيانیة جعز ینخفض عندما املدیونیة ت��اقص املقابل، يف. �قرتاض طریق

 املدیونیة مؤرش تطور �ىل واحض ت�ٔثري لها أ�خرى، يه ا�منو، �س�بة ٔ�ن كام
  .لالس�مترار وقابلیهتا

 درمه، ملیار 692,3 اخلزینة د�ن مجح بلغ ،2017 س�نة ممت ففي و�لیه،
 657,5( 2016 �س�نة مقارنة% 5 ٔ�و درمه ملیار 34,9 قدرها �ز�دة ٔ�ي

 ارتفا�ه وثرية فٕان ا��ن، جحم يف املس�ل �رتفاع هذا رمغ و). درمه ملیار
 اليت و 2014و 2009 بني املس�� ت� مع مقارنة ملحوظ �شلك اخنفضت

  9%. س�نوي، مكتوسط بلغت،
 ا��ن جحم ميثل ا�ي �لخزینة، املدیونیة مؤرش تطور م�حى سما�  وقد
  :ٔ�ساس�ی�ني فرتتني بربوز اخلام، ا�ا�يل �لناجت املئویة �ل�س�بة

 ملؤرش �م برتاجع متزيت واليت :2008و 2000 بني ما املمتدة الفرتة
 یناهز برتاجع ٔ�ي% (45,4 ٕاىل% 68,1 من انتقل حبیث اخلزینة مدیونیة
 ؛)اخلام ا�ا�يل �لناجت ویةم� نقطة 22,7

 املدیونیة مؤرش ارتفاع وترية فهيا عرفت واليت :2008 بعد ما وفرتة
 هذا ارتفع 2013و 2009 بني ما املمتدة الفرتة خفالل. خمتلف�ني رسعتني
 ارتفاع جراء من م�ویة نقطة 3,3 حبوايل الس�نوي، املتوسط يف املؤرش،

 ا�ولیة أ�سواق يف النفط ٔ�سعار همامل  �رتفاع عن النامجة املقاصة نفقات
 املس�ل و�خنفاض �ة، من �ج�عي، احلوار ٕاطار يف أ�جور وكت�

   .ٔ�خرى �ة من الرضی��ة �لمداخ�ل
 بتحمك املدیونیة ملؤرش �رتفاع وترية متزيت 2014 س�نة من وابتداءً 

 ٕاىل املتوسطة الس�نویة التغري �س�بة خفض مت حبیث م��اها يف تدرجيي
 مبمت فقط نقطة 0,2 �سجیل لیمت اخلام ا�ا�يل �لناجت م�ویة نقطة% 0,9
 الصعبة، العاملیة الوضعیة رمغ ٔ�ساسا، التطور هذا یعزى و. 2017 س�نة
 اس�تعادة ٔ�ولو�هتا من جعلت اليت و املتبعة احلكوم�ة الس�یاسة ٕاىل

 ةاملدیونی اس�متراریة �ىل احلفاظ ٔ��ل من املا�رواق�صادیة التواز�ت
(Soutenabilité de la dette) ،املت�ذة التدابري سامهت فقد و�لتايل 

 جعز تقلیص من املداخ�ل، وحتسني العموم�ة النفقات �رش�ید ٔ��ل من
  .%3,8 �دود ٕاىل املزيانیة
 التنظميي القانون مضن �دیدة ذهبیة قا�دة ٕاد�ال مت ٔ�خرى، �ة من
 �س��ر نفقات متویل يف �قرتاضات حرص �ىل تنص واليت �لاملیة اجلدید
 تطور يف التحمك يف �بري �شلك س�سامه مما فقط، ا��ن ٔ�صل وسداد

  .املق�� الس�نوات �الل املدیونیة
 النقد هبا صندوق قام اليت ا�راسات ومن �ة ٔ�خرى، فقد ٔ�ظهرت

 ا��ن هذا م�ا�ة العمويم ا��ن اس�متراریة حول الوزارة مع بتعاون ا�ويل
 اخلام، ا�ا�يل �لناجت �ل�س�بة% 70 سقف جتاوز دون س�مترارلال وقابلیته

 واليت الت�لیيل ا�منوذج �ىل ٕاجراؤها مت اليت الصدمات خمتلف �الل من
 ٔ�و فردیة بت�ٔثريات ٕاما الرصف سعر وكذ� الفائدة و�س�بة املزيانیة جعز مهت

  .جامعیة
 إا�هي �ن��اه جيب اليت الهشاشات بعض ا�راسات هذه ٔ�ظهرت كام
  :معتد� ٕاجامال �وهنا من �لرمغ
o ٔ�ساسا واملرتبطة اخلارج�ة املدیونیة مبس�توى املتعلقة فالهشاشة 
 املتوسط املدى �ىل تبقى أ�داءات ملزيان اجلاري �لحساب املس�ل �لعجز
 ش�ٔهنا من واليت اخلارج�ة لالس��رات املتوقع التحسن ٕاىل �لنظر فهيا م�حمك
 �ىل ٔ�ساسا �ر�كز ا�ي اخلار� ا��ن ب��ة فضلب وكذا العجز هذا تقلیص
 طویل اس�تحقاق ب�ٔ�ل �متزي وا�ي أ�طراف املتعددي و الثنائیني ا�ائنني

  م�خفضة؛ فائدة وب�ٔسعار أ�مد
o ا��ن خبدمة ٔ�ساسا �رتبط واليت �جاملیة، ا�متویل �اج�ات ٔ�ما 
 من% 15 ــل املرجعیة ال�س�بة عن �راجعت فقد القصري، املدى �ىل القامئ
 �ىل تقلصها، تواصل ٔ�ن املتوقع ومن 2014 س�نة م�ذ اخلام ا�ا�يل الناجت
 �لحفاظ املت�ذة التدابري بفضل �ٓم�ة مس�تو�ت يف لتبقى املتوسط، املدى
 �لسداد املتبق�ة املتوسطة الزم�یة املدة ح�ث من ���ن سلمية ب��ة �ىل

 اس�تقرار مع وازاة�مل وذ� 2017 س�نة مبمت ونصف س�نوات 6 تفوق واليت
 .4,1% �دود يف ���ن �جاملیة التلكفة معدل

كذ� الرتكزي �ىل  لالس�مترار، ی��غيا��ن العمويم  ٕاضافة اىل قابلیة
 عرفه ا�ي الك�ري �لتطور وذ� كن���ة اليت تبقى سلمية هذا ا��ن ب��ة

 ويف للكفةا يف �لتحمك لنا �سمح السلمية الب��ة هذه. بالد� يف ا��ن تدبري
 يف التحمك من مكن ا��ن ب��ة يف املالحظ التحسن هذا ٕاذ ٔ�ن ا�اطر

 ٔ�داء ا�صصة اخلام ا�ا�يل الناجت حصة ح�ث ٔ�ن ا��ن فوائد حتمالت
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 تقلیص من مكن كام 2000 س�نة% 4,7 عوض% 2,7 تتعدى ال الفوائد
ممت % 4,1 ٕاىل 2000 س�نة% 6,8 من �راجع ا�ي ا��ن لكفة م�وسط
2017 .  

 60 ٕاىل �دود املدیونیة �س�بة ورمغ ٔ�ن الهدف املسطر مس�بقا لتقلیص
بلو�ه  الصعب من س�یكون ،2021 ٔ�فق يف اخلام الناجت ا�ا�يل من% 

نظرا الخنفاض �سب ا�منو وكذا ارتفاع �سب جعز املزيانیة مقارنة �لتوقعات 
 ان احلكومةن���ة الرتفاع ٔ�سعار النفط و�دم تعب�ٔة م�الغ املنح املربجمة، ف

 ا�منو وكذ� �س�بة يف والز�دة املزيانیة جعز يف س�تواصل اجلهود �لتحمك
 .  �منائیة املشاریع �متویل ا�اتیة املوارد �ىل التوفر

  مدیونیة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة؛ عف� یتعلق �رتفا
 ا�ا�يل شقهيا يف بدایة، البد من �شارة ٕاىل ٔ�ن �س�تدانة تعترب

 واملقاوالت املؤسسات ٕا�هيا تلت��ٔ  اليت املوارد ٔ�مه من وا�دة خلار�،وا
 وجتدر. �لبالد الكربى الهیلكیة املشاریع متویل ضامن ٔ��ل من العموم�ة
 اس��رات موا�بة ٔ��ل من تعب�ٔ  الرضوریة املالیة املوارد هذه ٔ�ن ٕاىل إالشارة

 بلغت ح�ث م�واصال منوا تعرف اليت العموم�ة واملقاوالت املؤسسات
 مقابل 2016- 2012 الفرتة �رمس درمه ملیار 373,8 یناهز ما إالجنازات

 ال ٔ�نه العمل مع الفرتة، نفس �الل اخلارج�ة املدیونیة من درمه ملیار 117,6
 مجموع من 30% حوايل متثل اليت ا�اتیة املوارد �ىل فقط �ع�د ميكن

 ملیار 66 بقمية لالس��ر ٕا�ا�ت( ��و� العامة املزيانیة وحتویالت �س��ر
  .�س��رات هذه �متویل) 2016-2012 الفرتة �الل درمه

 واملقاوالت �لمؤسسات اخلارج�ة ا�یون فٕان ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة
 �س��رات هذه جلدوى معمقة دراسة بعد �ش�ٔهنا التعاقد یمت العموم�ة
 ا�راسة بعد وذ� یونا� هذه �سدید �ىل الهیئات هذه قدرة وكذا و�ٓ�رها

 وزارة ومصادقة امل�ش�ٓت لهذه التداولیة ا�الس طرف من �لهيا واملوافقة
  .واملالیة �ق�صاد

 ا�متویل ٕاىل العموم�ة واملقاوالت املؤسسات جلوء ب�ٔن التذكري جيب كام
 �ريم س�یاسة �هنج حبیث فهيا م�حمك بطریقة یمت �اج�اهتا لتغطیة اخلار�

 أ�ولویة ٕایالء یمت كام. واخلارج�ة ا�ا�لیة املوارد بني ازنالتو  حتق�ق ٕاىل
 الفائدة و�س�بة ا�یون جحم( وتفضیلیة ممتزية مالیة �رشوط متنح اليت ��یون

 م�عددي ا�ائنني مع �لهيا املتعاقد ت� �اصة) �س�هتالك وفارق وأ�هلیة
 ف� �ل�شاور واملالیة �ق�صاد لوزارة املعنیة املد�ر�ت وتعمل. أ�طراف

 املؤسسات طرف من ٕا�هيا املو�ة �س�تدانة طلبات �ىل املوافقة ق�ل ب�هنا
  .العموم�ة واملقاوالت

 (DETTES DE FINANCEMENT) ا�متویل دیون جسلت وقد
% 10 ب�س�بة ارتفا�ا 2016 س�نة العموم�ة واملقاوالت �لمؤسسات �ل�س�بة 

 ملیار 168,8 مهنا درمه ملیار 267,1 ٕاىل لتصل 2015 س�نة مع مقارنة
 �س�نة مقارنة% 6 قدرها �ز�دة ٔ�ي) 63(% اخلارج�ة ا�یون من درمه

 إالجاملیة العامة املدیونیة من% 54 اخلارج�ة ا�یون هذه ومتثل. 2015

 جسلت قد اخلارج�ة ا�یون هذه ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر. 2016 لس�نة
 �ايم بني% 31 من مرت ح�ث 2013 س�نة م�ذ منوها �س�بة يف تباطؤا
 �ايم بني% 6 مث 2015و 2014 �ايم بني% 17 ٕاىل 2014و 2013
 2012 �ايم بني% 12 قدره س�نوي منو معدل مع ،2016و 2015

  .2016و
 س�نة �رمس اخلارج�ة ا�یون هذه من% 91 من یقرب ما ویعزى

 �لرشب الصاحل واملاء �لكهر�ء الوطين املك�ب يه هیئات مثان ٕاىل 2016
 �ملغرب الس�یارة �لطرق الوطنیة والرشكة �لفوسفاط فالرشی وا�مع

 املس�تدامة �لطاقة املغربیة والواك� احلدیدیة �لسكك الوطين واملك�ب
 ا�متویل وصندوق املغربیة امللك�ة اخلطوط- اجلوي �لنقل الوطنیة والرشكة
  .املتوسط أ�بیض البحر- طن�ة اخلاصة والواك� الطريق
 ٕاىل �ٔ�ساس �رجع ،2016 س�نة ل�ال ا�یون هذه تطور ٔ�ن كام
 الواك�: التالیة العموم�ة واملقاوالت �ملؤسسات املتعلقة ا�یون ز�دات
 احلدیدیة �لسكك الوطين واملك�ب+) 467,(% املس�تدامة �لطاقة املغربیة

 هذه مجیع ٔ�ن العمل مع+) 10,4(% الطريق ا�متویل وصندوق+) 21,8(%
  .طمو�ة ریةاس�� �رامج يف م�خرطة الهیئات

 دیون من العموم�ة واملقاوالت �لمؤسسات اخلارج�ة ا�یون وتتكون
 مقابل 2016 س�نة هنایة يف درمه ملیار 115 مببلغ ا�و� بضامنة حتظى
 طرف من مضمونة �ري ودیون 2015 س�نة درمه ملیار 105,6 حوايل
 53,5 حوايل مقابل 2016 س�نة هنایة يف درمه ملیار 53,6 مببلغ ا�و�

 ا�یون هذه منو �س�بة ٔ�ن ٕاىل إالشارة وجتدر. 2015 س�نة درمه لیارم 
 س�يت بني ما% 17 بلغت ح�ث ملحوظا تباطؤا عرفت قد اخلارج�ة
  .2016و 2015 س�يت بني ما% 6 مقابل 2015و 2014

 ا�یون منو �س�بة اس�تقرت ح�ث 2017 س�نة املنحى هذا ت�ٔكد وقد
 2016 س�يت بني%  6 يف العموم�ة واملقاوالت �لمؤسسات اخلارج�ة

 مرة ٔ�ول اخنفاضا عرفت ب�� ملیار 178 ا�یون هذه بلغت وقد. 2017و
 مع مقارنة ا�یون هذه بلغت ح�ث ،2018 یونیو هنایةعند % 1ب�س�بة 

  .درمه ملیار 176,4 ،2017 س�نة هنایة
 اخلار� ا�متویل ٕاىل العموم�ة واملقاوالت املؤسسات جلوء ٔ�ن ورمغ لكن
 حتق�ق ٕاىل �ريم س�یاسة �هنج حبیث فهيا م�حمك بطریقة یمت �اهتا�اج  لتغطیة
 ٕاىل وصلت اخلارج�ة املدیونیة ٔ�ن ٕاال واخلارج�ة ا�ا�لیة املوارد بني التوازن

  .العموم�ة واملقاوالت املؤسسات بعض يف مقلقة مس�تو�ت
 جودة وحتسني الهیئات هذه مدیونیة اس�تقرار حتق�ق ٔ��ل ومن وهكذا

 دوریة ٕ�صدار ،2016 س�نة واملالیة، �ق�صاد وزارة متقا مراق�هتا،
 تدعومه املذ�ورة الهیئات مسريي خمتلف ٕاىل مو�ة ا�یون ب�سدید م�علقة

 واملصاریف �لزتامات �تلف وم�تظمة دق�قة م�ابعة توفري رضورة ٕاىل فهيا
 نصت كام. القروض لسداد ا�هنائیة �ملواعید الصارم �لزتام ٕاىل وكذا املالیة

 سداد �ىل �لسهر تقوم الوزارة مس�توى �ىل �ٓلیة ٕا�شاء �ىل ا�وریة
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. ا�ال هذا يف حممتل تقصري ٔ�ي ٕاىل والتن��ه �ٓ�الها يف اخلارج�ة القروض
 املالیة املراق�ة ٔ�عوان خمتلف ٕاىل مو�ة مت ٕاصدار مذ�رة �ة ٔ�خرى، ومن

 من �س�تف�د اليت �لمشاریع دقة ٔ�كرث م�ابعة �ىل فهيا حتهثم لها التابعني ��و�
 ب�سدید �لزتام �ىل املعنیة الهیئات قدرة من والت�ٔكد �ارج�ة متویالت
 ا�لجوء جعل الوزارة قررت الصدد هذا ويف .احملددة ا�ٓ�ال دا�ل قروضها

 �رجمة ربط مقاربة اع�د مع اس�ت��ائیا طابعا �ك�يس ا�و� ضامن ٕاىل
 �لمتویل بقابلیهتا العموم�ة واملقاوالت املؤسسات طرف من املقرت�ة املشاریع

  .الهیئات وهذه ا�و� بني تفاويض �رو�كول ٕاطار يف �رجمهتا ٔ�و
 دیون تقلیص ورش �ىل �لسهر واملالیة �ق�صاد وزارة تقوم كام

 ٕاجياد �ىل العمل �رب وذ� مدیونیة ا�ٔكرث العموم�ة واملقاوالت املؤسسات
  .لالس�تدانة أ�وتوماتیيك لجوءا� دون �لمتویل م�تكرة وطرق �لول

 املؤسسات لبعض املرتقب الهیلكي �صالح فٕان ٔ�خرى، �ة ومن
 من �رفع ٔ�ن ش�ٔنه من واملايل �ق�صادي منوذ�ا لتحسني الرايم العموم�ة،
  .لالس�تدانة جلوهئا من ویقلص ا�اتیة مواردها

 �ق�صاد وزارة ٔ�سست املوضوع، هذا حلساس�یة مهنا واس�شعارا
 وا�ي العموم�ة، واملقاوالت �ملؤسسات املتعلقة ا�اطر ت��ع لورش الیةوامل
 اس��اق�ة وكذا و�ٓ�رها امل�ش�ٓت هاته مدیونیة مس�توى ت��ع ٔ�هدافه بني من

 .�س�هبا تطر�ٔ  قد اليت ا�اطر

  .ف� یتعلق املالحظات املتعلقة �ملزيان الت�اري ومزيان أ�داءات
 لبالد� قد متزيت �ىل اخلارج�ة الت�ارة وضعیةجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن 

 اجلغراف�ة الب��ة مس�توى �ىل �برية بتحوالت الس�نوات أ��رية مدى
 التك�ولو� واحملتوى اجلودة حتسن ٕاىل ف�إالضافة �لصادرات، والقطاعیة
التنافس�یة  قدرهتا �ىل فقد انعكس هذا التطور ٕاجيا� املغربیة، �لمنت�ات

  :ات التالیةوذاك من �الل ٔ�مه املؤرش
يف املتوسط  %3,5ارتفاع الطلب اخلار� املو�ه ٕاىل املغرب ب�س�بة 

�الل امخلس س�نوات أ��رية ويه �س�بة ٔ��ىل من م�وسط تطور الت�ارة 
، ارتفع الطلب اخلار� املو�ه ٕاىل املغرب 2017و�الل س�نة . العاملیة
 .%5,4ب�س�بة 

 تصا�د� م�حىواليت عرفت  السوق العاملیة يفحتسن حصة املغرب 
 %0,15 لها مس�توى ٔ��ىل 2017 س�نة جسلت ح�ث ،2013 س�نة م�ذ

 قطاعي صنا�ات �اصة العاملیة، املغرب �ن لصادرات اجلید ارتباطا �ٔ�داء
  .والطريان الس�یارات
 التك�ولو� �لمحتوى مس�متر حتسن مع املغربیة �لصادرات مزتاید تنوع

 ذات املصنعة املنت�ات لفائدة ابیإاجي املغربیة واليت عرفت تطورا �لصادرات
 .املتوسطة والعالیة التك�ولوج�ا

 يف �اصة السوق حصة تعز�ز مع �لصادرات املغربیةتنوع جغرايف 
  .و�ٓس�یا ؤ�مر�اك ٕافریق�ا

 .اس�تقرار سعر الرصف احلق�قي ��رمه
املزيان الت�اري لبالد� ال�زال لكن، ورمغ هذه التطورات إالجيابیة 

بالد� وبن�هتا  �حلجم الك�ري لوارداترتبط ٔ�ساسا � یلكيیعاين من جعز ه 
ارتباطا  مواد التجهزي واملواد النصف املصنعةاليت تتكون ٔ�ساسا من و 

 الطاقة واحلبوبوكذا ، بالد� تعرفها اليت أ�وراش ٕاطار يف �الس��رات
 قأ�سوامعرضة لتقلبات أ�سعار يف  �لام ٔ�هنااليت ال ميكن �س�تغناء عهنا 

  .ا�ولیة
ولتقلیص مس�توى جعز املزيان الت�اري، تواصل احلكومة مقار�هتا 
الشمولیة من �الل �رسیع وترية إالصال�ات الهیلكیة والس�یاسات 
القطاعیة، سواء مهنا الهادفة ٕاىل تطو�ر العرض التصد�ري وتعز�ز تنافس��ه 

هذا ومن ٔ�مه إالجراءات املت�ذة يف . ٔ�و ٕاىل احلد من تنايم الواردات
  :إالطار، نذ�ر
القابل  وسائل دمع وموا�بة عرض وتنافس�یة املنتوج الوطين �ك�یف

�لتصد�ر من �الل دمع املقاوالت يف �منیة ٔ��شطة التصد�ر وكذا الرفع من 
 .وترية اجلهود الرام�ة لرتوجي املنت�ات املغربیة يف ٔ�مه أ�سواق ا�ولیة

خمتلف  رب �رسیع�اذبیة بالد� لالس��رات أ�ج�بیة � حتسني
الطاق�ة  الس�یاسات القطاعیة مبا فهيا الس�یاسة الصناعیة والس�یاسة

والس�یاسة الفالح�ة، وكذا العمل �ىل الرفع من در�ة اس�تفادة ال�س�یج 
�ق�صادي الوطين من هذه �س��رات �رب �شجیع حتویل التك�ولوج�ا 

 .املرتبطة هبا واندماج ال�س�یج إالنتا� الوطين
من �الل مواص� تفعیل ٕاجراءات  من تنايم الواردات  احلدالعمل �ىل

السلع  وتعز�ز مراق�ة) Défense commerciale(امحلایة الت�اریة 
املس�توردة مبا يف ذ� احلرص �ىل ا�رتام املواصفات التق�یة وقوا�د امل�ش�ٔ، 
�ٕالضافة ٕاىل �رسیع تطبیق �ر�مج الن�ا�ة الطاق�ة و�س�مترار يف تطو�ر 

 .ربة املغربیة يف جمال الطاقات البدی�التج
�ىل تفعیل  تمعلقد ، ی��غي إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة من �ة ٔ�خرىو 

اجلدید املتعلق �لت�ارة اخلارج�ة ا�ي وضع ٕاطارا �دیدا  14-91القانون 
�لتفاوض یؤطر وحيدد أ�هداف الت�اریة و�ق�صادیة وكذا الس�یاس�یة 

حيدد أ��شطة وا�االت كام . ت الت�اریة ا�ولیةاملنتظرة من ٕا�رام االتفاق�ا
اليت ی��غي ٕادرا�ا يف املفاوضات، واملس�توى العام �لتنازالت املتباد� 
�ل�س�بة للك قطاع و�شاط وجمال موضوع التفاوض وكذا التدابري املوا�بة 
. اليت متكن من ضامن تنف�ذ االتفاق �شلك یعود �لنفع �ىل �ق�صاد الوطين

رص احلكومة �ىل ٔ�ن تمت اس�شارة ممثيل املنظامت املهنیة املعنیة حتكام 
تقویة وتعز�ز دور املقاوالت املغربیة يف هذه ٔ��ل بصفة دوریة من 

 .املفاوضات
 املس�شار�ن احملرتم، جملس الس�ید رئ�س

 ،نيالس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
ىل �لحسا�ت يف أ��ري، ٔ�ود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن توصیات ا�لس أ��
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 يف املت�ذة التدابري يف كثريها مع موضوع النقاش تتالىق نالواردة �لتقر�ر�
 تدبري ٕاطار حتسني ٕاىل هتدف واليت املالیة لقانون التنظميي القانون ٕاطار
 بعض فٕان ولٕالشارة،. واملراق�ة والتنف�ذ الربجمة مرا�ل يف العموم�ة املالیة

 التنف�ذ �زي س�ید�ل ا�ٓخر عضوالب التنف�ذ، �زي د�لت التوصیات
. ٔ��اله ٕالیه املشار التنظميي القانون يف الواردة الزم�یة �ل�دو� طبقا تدرجيیا

 يف الرشوع مت العموم�ة املالیة ٕاحصاءات ٕاصالح مشاریع �دة هناك ٔ�ن كام
 إالحصاءات هذه جودة حتسني هبدف الوزارة هذه طرف من ٕا�دادها
  .ا�ولیة املعایري مع مالءمة ٔ�كرث وجعلها

 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س
  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 

 �ق�صادي إالنعاش یتعلق مبنظومة: احملور الثاين
 :�ل�س�بة لوسائل ٕانعاش �ق�صاد .1

لقد اختذت احلكومة �دة ٕاجراءات من ٔ��ل حتفزي �س��ر، ويف هذا 
ٔ�مهها ٕاصالح املراكز اجلهویة  الصدد قامت مبجمو�ة من �صال�ات

احلكومة بصدد الق�ام ٕ�صالح شامل ملیثاق �س��ر  كام ٔ�نلالس��ر، 
  .وذ� بغیة تعز�ز تنافس�یة املغرب و�اذب��ه لالس��رات اخلارج�ة

 :�ل�س�بة لٔ��شطة املتعلقة �ٕالنعاش �ق�صادي �ملغرب .2
ت وجمال تد�ل لقد معلت احلكومة �ىل ٕا�ادة النظر يف اخ�صاصا -

ويف . الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات قصد حتق�ق فعالیة ٔ�كرب يف تد�الهتا
هذا إالطار مت ٕادماج املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات مع الواك� املغربیة 

الواك� " لتمنیة �س��رات ومك�ب معارض ا�ار البیضاء يف مؤسسة 
، وذ� من ٔ��ل جتدید دور الواك� "دراتاملغربیة لتمنیة �س��رات والصا

  .يف ٕانعاش �س��رات والصادرات
وتناط �لواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات �ام إالرشاف 
�ىل اسرتاتیجیات �منیة وٕانعاش �س��رات واقرتاح اسرتاتیجیة �لتواصل 

ربیة وكذا حول فرص �س��ر �ملغرب والتعریف بعروض التصد�ر املغ
ٕا�رام عقود ورشااكت مع الفا�لني يف القطا�ني العام واخلاص قصد �منیة 
�س��ر وٕانعاش التصد�ر يف ٕاطار التفا�ل املتناسق �ىل صعید القطا�ات 
إالنتاج�ة وتطو�ر م�اطق خمصصة لقطا�ات الصنا�ة والت�ارة 

  .والتك�ولوج�ات اجلدیدة
مل جوهري من ٔ��ل متكني الواك� ويف هذا إالطار، یمت �الیا الق�ام بع

. املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات من ا�رتام الزتاماهتا وعقودها املربمة
كام س�تعمل الواك� �ىل اس�تكامل التدابري اليت س�بق الرشوع فهيا من طرف 

  .الهیئات اليت مت �لها
ٕانعاش �س��رات ويه املهمة اليت اكنت مولكة سابقا  وف� خيص

تنظمي  �2016لواك� املغربیة لتمنیة �س��رات، فقد مهت ٕاجنازات س�نة 
والبحث والتنق�ب الت�اري  �2015د� س�نة  �35د� �لرتوجي مقابل  64

مرشوع  45معلیة حبث وكذا دراسة  33مرشو�ا والتقدم يف  �13رب ٕاجناز 
  .اتفاق�ة مت تقدميها �لجنة الوطنیة لالس��ر قصد املصادقة

هر التوزیع حسب قطا�ات �س��ر ٔ�ن قطاع الطاقات املت�ددة ویُظ 
من �س��رات اليت حفصهتا ا�لجنة التق�یة % 39حيتل املقام أ�ول ب�س�بة 

ملیون درمه م�بو�ا بقطاع النقل والبىن  �7.000لتحضري والت��ع مبا مجمو�ه 
 4.700لغ من املشاریع �س��ریة اليت مت حفصها مبب% 26التحتیة ب�س�بة 

 .ملیون درمه
من �س��رات % 64وتتصدر �س��رات الوطنیة الالحئة ٕاذ متثل 

  .اليت متت دراس�هتا من طرف ا�لجنة التق�یة �لتحضري والت��ع
من املشاریع هتم جبهة  %43كام یبني التوزیع اجلهوي لالس��رات ٔ�ن 

-جبهة العیونملیون درمه م�بو�ة  7.700سطات مبا قميته - ا�ار البیضاء
 4.000من مجموع �س��رات ٔ�ي ما قميته % 22الساق�ة امحلراء مبا یعادل 

  .ملیون درمه
وقد بلغت مداخ�ل �س��رات أ�ج�بیة املبارشة �ملغرب مع ممت س�نة 

ملیون درمه مع  38.700ملیون درمه مقابل  33.000، ما قدره 2016
املالحظ  ل السحببفع% 15، ٔ�ي �خنفاض قدره 2015هنایة س�نة 

  .لبعض �س��رات
" املغرب تصد�ر"ٔ�ما يف جمال ٕانعاش الصادرات، فقد مهت ٕاجنازات 

، بغالف مايل 2015يف  130مقابل  2016ٕاجراء �روجيیا مع ممت  142
، ٔ�ي 2015ملیون درمه لس�نة  211ملیون درمه مقابل  154,9قدره 

يف �دد العملیات % 9مقابل ز�دة ب�س�بة % �27خنفاض يف القمية ب�س�بة 
  .املنجزة

وقد ٔ��رت العملیات الرتوجيیة املذ�ورة �ىل مؤرشات ٔ��شطة املغرب 
 :تصد�ر �ىل النحو التايل

o ؛20: �دد القطا�ات اليت متت موا�بهتا 
o ؛40: �دد �سواق املس�هتدفة 
o 3.891: �دد الرشاكت املشاركة �لتظاهرات املرتبطة �ٕالنعاش 
 رشكة؛
o  ؛181: س�تف�دة ٔ�ول مرة�دد املقاوالت امل 
o ؛20.107: �دد �القات أ�عامل اليت مت ربطها 
o مرت مربع 8.052: املسا�ة املعب�ٔة �الل املعارض. 

 2016ویبني التقس�مي اجلغرايف ٔ��شطة إالنعاش اليت مت ٕاجنازها س�نة 
من اجلهود % 31همينة العملیات �ىل مس�توى �حتاد أ�ورويب ب�س�بة 

  .من اجلهد املبذول% �26ا ج�وب الصحراء ب�س�بة الرتوجيیة تلهيا ٔ�فریق 
معلیة �روجيیة  68تنظمي  2017وقد شهد النصف أ�ول من س�نة 

 :و�شمل ما یيل%) 15(+ 2016معلیة لنفس الفرتة من س�نة  59مقابل 
o  مشاركة دولیة؛ 644رشكة مهنا  1.338مشاركة 
o  رشكة ٔ�ول مرة؛ 76مشاركة 
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o  د�؛قطا�ا اق�صا 17رشكة و 417موا�بة 
o  ز�رة م�دانیة؛ 151ٕاجناز 
o  القة ٔ�عامل 8.140ربط�. 
 
لقد شهدت �ع�دات املرصودة �مع املقاوالت الصغرية �دا و  -

ملیون درمه  400الصغرية واملتوسطة تطورا هاما ح�ث انتقلت من 
ملیون درمه يف ٕاطار تعاقدي بني ا�و� و  750ٕاىل ) 2013-2015(

ملقاوالت الصغرى واملتوسطة املتعلق بدمع تنافس�یة الواك� الوطنیة �لهنوض �
  ).2020- 2015( املقاوالت 

ف� خيص الرتوجي الس�یا� فقد ركز املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة  -
سواق املس�هتدفة مبا ف�ه ا�مع �وده �ىل تقویة اسرتاتیجیة الرتوجي وتنویع ا�ٔ 

س�هتدفة اليت مت �ذهبا م�ذ �ىل تقویة اسرتاتیجیة الرتوجي وتنویع أ�سواق امل 
قل و�ة �الع�د س�نوات �دیدة، و�ىل حتسني ربط الو�ات الس�یاح�ة ا�ٔ 

شهار وكذ� �ىل الس�یا�ة ا�ا�لیة �عتبارها �ىل النقل اجلوي والرمقیة واالٕ 
و�رصد اع�دات �مة يف هذا ا�ال ح�ث �س�تف�د املك�ب . رافعة �لتمنیة

ون درمه، ٕاضافة ٕاىل مداخ�ل الرمس ملی 300من دمع س�نوي یقدر ب 
  .ملیون درمه 350نعاش الس�یا�ة اليت تقدر س�نو� ب إ و لتضامن اجلوي � 

�ل�س�بة �لمخطط أ�زرق ا�ي یعترب د�امة ٔ�ساس�یة ملوا�بة رؤیة �ام  -
، فٕان احلكومة تعمل �الیا �ىل دراسة تقدمي احلصی� مع �س�ت��اس 2020

احملاس�بة، وس�مت ٕا�ادة النظر �شلك بتوصیات تقار�ر هیئات التف��ش و 
  .شامل يف اسرتاتیجیة الس�یا�ة وٕا�داد اسرتاتیجیة �دیدة

كام ٔ�نه يف ٕاطار هذه �سرتاتیجیة س�مت ٕا�ادة النظر يف تد�الت 
الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة (املؤسسات التابعة لوزارة الس�یا�ة 

  .خ�الالت وتقوميهاوذ� لتدارك �....) واملراكز اجلهویة �لس�یا�ة 
�ل�س�بة �لصنا�ة التقلیدیة، فٕان احلكومة بصدد ٕا�داد اسرتاتیجیة  -

  .�دیدة متكن من ٕانعاش القطاع
الزتمت  ٔ�ما خبصوص ب��ة أ�عامل الت�اریة والقدرة التنافس�یة �لمغرب، -

احلكومة ب��ف�ذ مجمو�ة من إالصال�ات ال�رشیعیة والتنظميیة واملؤسساتیة 
أ�عامل ت�ٔ�یدا من املغرب �ىل الزتامه برضورة انف�ا�ه  لتحسني م�اخ

  .اق�صاد� �ىل نطاق �املي ٔ�وسع
وقد اكن لهذه إالصال�ات ٔ��ر ٕاجيايب �ىل م�اخ أ�عامل يف املغرب عن 

  .طریق حتسني مرتبة املغرب يف التقار�ر ا�ولیة
، الصادر هنار الیوم 2018تقر�ر ممارسة أ�عامل لس�نة  صنفوهكذا  -

دو�، حبصی�  �190املیا من بني  69ٔ�كتو�ر، املغرب يف املرتبة  31الثال�ء 
نقطة، ل�س�ل بذ� �راجعا مبركز وا�د عن تصنیف تقر�ر س�نة  67,91
يت و�ل املغرب يف صدارة دول شامل ٕافریق�ا م�قدما �ىل تو�س ال 2017

، واجلزا�ر اليت �لت يف 128، ومرص صاح�ة املركز �88اءت يف املرتبة 
 .�املیا 166الرتبة 

ل املغرب يف املرتبة الثالثة �لف لك من جزر املور�س حفٕافریق�ا، اما 
�املیا، ف� تقدم �ىل بو�سوا�  41، ورواندا يف املرتبة 25صاح�ة املرتبة 

  .�املیا 82یق�ا صاح�ة ملركز ، وج�وب ٕافر 81اليت �اءت يف املرتبة 
 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س

  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 

  الفال� القرض مجمو�ة هيم تدبري: احملور الثالث
 �لمغرب الفال� القرض ب�س�یري املتعلقة املالحظات م�اقشة ٕاطار يف
 2016 س�يت �رمس نويالس�  تقر�ره يف ٕ�درا�ا احلسا�ت جملس قام واليت

  :ٔ�ود تقدمي التوضی�ات التالیة ،2017 و
 �لمغرب �متحور حول الفال� القرض بدایة، البد من التذكري ب�ٔن �ام

 و�ج�عیة �ق�صادیة �لتمنیة املتعلقة وأ��شطة الفال� القطاع متویل
 عن القروي العامل لساكن �س�تقرار حتق�ق هبدف وذ� القروي �لعامل
  .مس�تدام ٔ�ساس �ىل مع�ش�هتم مس�توى حتسني یقطر 

 البنك یقوم م�طقة، لك يف التمنیة وٕاماك�ت خصوصیة �ىل اع�ًدا
  :يف ٔ�هدافها �متثل اليت القرویة التمنیة اسرتاتیجیات ب��ف�ذ
o واملرحبة؛ احلدیثة �س�تغالل ٔ�شاكل ٕاىل املزار�ني وصول �سهیل  
o الل من القرى وساكن �لمزار�ني املرصف�ة أ�عامل تطو�ر� 
  املالمئة؛ املالیة اخلدمات من مجمو�ة
o ا�متویل �ىل حصولها وحتسني الزراعیة املشاریع ٕا�شاء دمع 

  املناسب؛
o إالنتاج؛ لز�دة �لمزار�ني واخلربات املشورة تعز�ز  
o الصناعیة الزرا�ة ٕادراج �الل من الزراعي إالنتاج �مثني 

  .وال�سویق
 ا�مع بفضل ٔ�نه ٕاىل إالشارة ف��در ،لبنك�  املالیة الوضعیة خيص ٔ�ما ف�

 ح�ث من الس�� �لمغرب، الفال� القرض ٕاىل ا�و� تقدمه ا�ي املايل
 ح�ث من أ��رية الس�نوات يف املس�ل والتحسن الرٔ�ساملیة أ�رصدة
 مت الصدد، هذا ويف. حتس�ت �لبنك املالیة والسالمة الرحبیة فٕان حومكهتا،

 ٔ�قرها اليت ��رتازیة �لقوا�د التام م�ثال� مع صاف د�ل فائض حتق�ق
 One أ�وىل ا�ر�ة من ا�اتیة أ�موال �س�بة ذ� يف مبا املغرب بنك

Tier 2016 س�نة % 9,10 ٕاىل 2010 س�نة% 5,75 من انتقلت اليت 
 ٕاىل% 7,7 من �نتقالها 2009 س�نة م�ذ ارتفا�ا تعرف اليت املالءة و�س�بة
 الفال� القرض بد�ٔ  فق الس�یو� مؤرش وخبصوص ،2016 س�نة% 12,1

 �س�بة ب�سجی� ،2015 س�نة من ابتداء ��رتازیة القوا�د حيرتم �لمغرب
  . 2016 س�نة% 104و 2015 س�نة% 126 بقمية س�یو�
 من املمنو�ة القروض حمفظة جبودة املتعلقة املالحظات خيص ف�
 ار�كر ( الفال� �لقطاع دمعها ٕاطار يف �لمغرب الفال� القرض طرف
 �م�ثال �دم املؤو�ت، �كو�ن يف نقص اجلدو�، وٕا�ادة التوطید معلیيت
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 التطبیق �دم املتعرثة، القروض بت�دید یتعلق ف� املركزي البنك لتعل�ت
 هذه ٔ�ن ٕاىل إالشارة جتدر ،)الضام�ت �ىل �لخصومات أ�وتوماتیيك

 معاجلهتا ت��ع ویمت املركزي البنك بعثات تالحظها ما �البا املعطیات
  .الفال� القرض تدق�ق وجلنة املغرب بنك ق�ل من وتصحیحها
 املغرب خمطط دمج مت فقد أ�خرض املغرب خمطط �متویل و�القة

 مما �، التابعة والفروع �لبنك �سرتاتیجیة اخلطة يف اكمل �شلك أ�خرض
  .�بري �شلك ٔ�هدافه بت�اوز الفال� �ل�قرض مسح

 املايل ا�مع ٕاطار يف الفال� �لقرض الهائ� اتاملنجز  حتق�ق �كن مل كام
 ا�مج بفضل ٕاال ممك�ا% 120 ب�س�بة واملقدرة أ�خرض، املغرب �طط
 خمتلف تقس�مي �رب وذ� �لبنك �سرتاتیجیة اخلطة هذه لعنارص الاكمل

 ومعرفة رشحية لك مع م�ك�فا مالیا م�ت�ا150 من ٔ�كرث ووضع القمي سالسل
 يف العام� الفا�� واجلهات الفالح�ة املناخ�ة ملناطقوا ،�لقطا�ات ٔ�فضل

  .القطاع هذا
 �سرتاتیجي ا�طط یندرج ،�لبنك الت�اریة �السرتاتیجیة یتعلق ف�

 يف �لمغرب الفال� القرض مجمو�ة طرف من وضعه مت ا�ي 2021 �ٓفاق
 ا�مو�ة �منیة تدعمي ٕاىل و�سعى 2016 ٔ�فق خمطط ماكسب تعز�ز ٕاطار
 �الل من وذ� املغربیة والفال�ة أ�خرض املغرب خمطط موا�بة ز�زوتع

 وحتسني ا�منو مصادر وتنویع الز��ن مع العالقة فهيا مبا �لعملیات قویة رمقنة
  .ا�مو�ة ٔ�داء

 �ىل البنك یتوفر الرقابة، جملس ٕاىل ف�إالضافة احلاكمة، خيص ف� ٔ�ما
 هذه وتعقد. التعی��ات وجلنة طرا�ا وجلنة �س��ر وجلنة التدق�ق جلنة

 مرتني أ�قل �ىل الرقابة جملس ینعقد ح�ث م�تظم �شلك اج��اهتا أ��زة
 وأ�خرى واملزيانیة، العمل خطة �راسة خمصصة ٕا�داهام الس�نة، يف

 اج��ات 4 من ٔ�كرث تعقد التدق�ق جلنة ٔ�ن كام. احلسا�ت �ىل �لمصادقة
 ا�ا�لیة املراق�ة وجنا�ة ا�اطر دبريت م�ظومة لتق�مي ختصص الس�نة يف

  .وا�ا�لیني اخلارج�ني املدققني ٔ�شغال ت��ع كام املعلوماتیة واملنظومة
  ه�السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتو 

 من املس�� جواب الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة خبصوص املالحظات
  .غريب �لتقا�دأ��ىل �لحسا�ت حول وضعیة الصندوق امل ا�لس طرف

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س

  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 
 يف ٕاطار التفا�ل مع مالحظة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول اس�مترار

 التدهور، يف 2017 س�نة �رمس املدنیة املعاشات نظام دميومة مؤرشات
 التنف�ذ �زي ود�ل احلكومة �رشته ا�ي إالصالح ٔ�مهیة من �لرمغ وذ�
 ، وكذا التوصیة املقرت�ة واملمتث� يف ٕا�داث2016 ٔ�كتو�ر شهر من ابتداء
 لرشوط �س�تجیب �لتقا�د نظام بناء هبدف العمويم �لقطاع مو�د قطب

اجلیدة، جتدر إالشارة بدایة ٕاىل ٔ�ن  احلاكمة ولقوا�د و�س�تدامة التوازن
 املعاشات نظام هام �لتقا�د نظامني �لتقا�د ید�ر ٔ�ساسا يباملغر الصندوق

 . العسكریة املعاشات ونظام املدنیة
 املدنیة، املعاشات لنظام �لحسا�ت أ��ىل ا�لس تقر�ر تطرق لقد
  :هتم نقاط ثالث �الل من �لت�لیل تناو� ح�ث
o إالصال�ات وتق�مي املدنیة املعاشات نظام �شخیص : ٔ�وال 
  ه؛ب املتعلقة
o ح�یاطیات؛ وتدبري توظیف:  �نیا�  
o ال�س�یري ونفقات احلاكمة:  �لثا. 

 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س
  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 

 تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل اه�م �لك احلكومة اطلعت لقد
 ٔ�و ال�شخیص مس�توى �ىل ٕان ُمْخَرَ�اِته، ٔ��لب توافق وجسلت

 التقا�د ٔ�نظمة ٕ�صالح امللكفة الوطنیة ا�لجنة سابقا ٔ�قرته ما مع التوصیات،
  .املوضوع هبذا اهمتت اليت املؤسسات خمتلف وكذا
 املدنیة املعاشات نظام ٔ�ن ا�لس جسل ال�شخیص مس�توى فعىل 
 ن���ة املالیة تواز�ته خيص ف� �بريا اخ�الال س�نوات، �دة م�ذ یعرف
  :یيل كام التقر�ر خلصها م�عددة عوامل
o ،القسط ح�ث من ،2016 ٕاصالح ق�ل النظام، هذا خساء ٔ�وال 

 �و�اء ٔ�جر �ٓخرذ اختا ح�ث ومن اشرتاك س�نة لك عن املمنوح الس�نوي
  املعاشات؛ لتصف�ة
o ،12 من انتقل ا�ي ا�ميغرايف �لمؤرش املس�متر التدهور �نیا 
 ٔ�ن وی��ظر ،2016 س�نة 2,32 ٕاىل 1986 س�نة وا�د م�قا�د للك �ش�یطا
  .2024 س�نة 1,74 ٕاىل یصل

 ا�ي املق�ايس إالصالح ٔ�مهیة �ىل �لحسا�ت أ��ىل ا�لس ٔ�كد وقد
 ا�ي العجز تفامق ٕابطاء من َمك�نَ  وا�ي 2016 صیف يف احلكومة ٔ�قرته
 2022 س�نة من اح�یاطاته نََفادِ  ��َ�لِ  ت�ٔ�ري ٕاىل ٔ�دى مما النظام م�ه یعاين

  .النصف یناهز مبا الّضمنیة دیونه ختف�ض وكذا 2027 س�نة ٕاىل
 ملت�ٔخرات ا�و� ٔ�داء جسل التقر�ر ٔ�ن ٕاىل ٔ�یضا إالشارة وجتدر
 ملوظفي الطوعیة املغادرة معلیة ب�ٔ�ر املتعلقة املبالغ وكذا مكشغل مساهامهتا

  .2005 س�نة ا�و�
 �دةذ اختا مت فقد، اِملْق�ايس إالصالح مع موازاة ٔ�نه التذكري وجب كام

 م�ظومة تقویة �ىل م�ال العمل مت ح�ث. �جتاه نفس يف تصب راءاتٕاج
 �ل�شاط املتعلقة ا�اطر ٕادارة بتعز�ز �لصندوق �ح�یاطیة أ�موال ٕادارة

 هذه مك�ت وقد. ا�ال هذا يف املامرسات ٔ�فضل اع�د مع �س��ري،
 الب��وي التقين العجز وط�ٔة ختف�ف من �لتقا�د املغريب الصندوق التدابري
 املالیة العائدات بلغت 2017 س�نة �الل مفثال. املدنیة املعاشات لنظام

 درمه ملیون 841و مالیري 3 املدنیة املعاشات لنظام �ح�یاطیة لٔ�رصدة
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 ا�لس تقر�ر ٔ�كد وقد .الس�نوي التقين العجز من% 68 تغطیة من مكن مما
 مع ومردود�هتا دنیةامل املعاشات نظام اح�یاطیات تطور �لحسا�ت أ��ىل

  .ف�ه م�حمك مس�توى يف تدبري �اكلیف
 احملرتم، جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س

  ،نياحملرتم املس�شار�نالس�یدات والسادة 
يف ٕاطار التفا�ل مع مالحظات وتوصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، 

س�نة  قد واصل �الل �لتقا�د املغريب الصندوقنود بدایة إالشارة ٕاىل ٔ�ن 
 العمل ٕاىل هيدف ا�ي 2017-2014 العمل �طط وفقاً  ٔ��شطته 2017

 حاكم�ه م�ظومة وتعز�ز ید�رها اليت التقا�د ٔ�نظمة دميومة ضامن ٔ��ل من
 املؤم�ني ومتكني ال�رشیة موارده و�رش�ید والتدبريي املعلومايت نظامه وحتسني

  .�الیة جودة ذات �دمات من الرشاكء و�يق واملنخرطني
 �ركزي �لتقا�د املغريب الصندوق یعزتم ،2019- 2018 ة�لفرت  و�ل�س�بة

 وذ� التالیة أ�هداف حتق�ق �روم اسرتاتیجیة حماور مخسة حول تد�الته
 الفرتة �رمس ا�و� مع ٕا�رامه یمت سوف ا�ي الرب�مج عقد مرشوع ٕاطار يف

2018-2020:  
o وتطو�ر الصندوق شفاف�ة وحتسني اجلیدة احلاكمة م�ادئ دمع 

  والبی��ة؛ �ج�عیة تهمسؤولی 
o وتعز�ز �ح�یاطات تدبري خيص ف� اجلیدة احلاكمة م�ادئ ت�ين 
 �لتوظیفات العملیايت التدبري وحتسني �لتوظیفات املرتبطة ا�اطر تدبري

 �سرتاتیجیة ٕاطار يف العقاري القطاع وٕادماج املفوض التدبري وتعز�ز
  زینة؛اخل تدبري �رش�ید وكذا �لصندوق �س��ریة

o املقدمة اخلدمات �ٓ�ال يف والتحمك �لمرتفقني املساطر ت�س�یط 
  القرب؛ س�یاسة وتعز�ز
o ؤ�متتة املعلومايت النظام وحاكمة �سرتاتیجي التوافق تعز�ز 

  املعلومايت؛ النظام ؤ�من ٔ�داء وتعز�ز عهنا املادیة الصفة و�زع العملیات
o ادیةامل املوارد و�رش�ید وعقلنة ال�رشیة املوارد تطو�ر. 

 مع توصیة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت خبصوصوخبصوص الت�اوب 
 املعاشات ا��ساب قوا�د بتوح�د �متزي العمويم �لقطاع قطب �لق

 �عتبار بعني ت�ٔ�ذ �دمات وتعریفة العمويم القطاع مكو�ت مجلیع �ل�س�بة
 ی�ٔ�ذ معقول تعویض معدل مع �لبالد، اق�صادي- والسوس�یو ا�ميغرايف ا�منو

 ملعاجلة املالمئة الق�ادة �ٓلیات وضع مع د�ال أ�قل املوظفني �عتبار نيبع
 إالشارة جتدر املناسب، الوقت ويف أ�م�ل النحو �ىل التوازن �دم مصادر

 الخ�یار عروض طلب عن ٔ��لنت قد واملالیة �ق�صاد وزارة ٔ�ن ٕاىل
 �ىل یعمتد �لتقا�د نظام لبلورة دراسة ٕاجناز ٔ��ل من دراسات مك�ب
 من املعمتد �لس��اریو طبقا وذ�) �اص وقطب معويم قطب( قطبني
 تفعیل �ٓلیات وحتدید التقا�د ٔ�نظمة ٕ�صالح امللكفة الوطنیة ا�لجنة طرف

 أ��ذ رضورة �ىل ا�راسة هذه حتمالت دفرت نص وقد .إالصالح هذا
 هذا يف �لحسا�ت أ��ىل ا�لس ٔ�جنزها اليت التقار�ر للك �عتبار بعني

  .ا�ال
 هذه خمر�ات �كون ٔ�ن �لحسا�ت، أ��ىل ا�لس تقر�ر ٔ�وىص كام
 جناح رشوط لتوفري املعنیة أ�طراف مجیع مع مشاورات موضوع ا�راسة

  .بدميومهتا وكذ� ٕ�نصافها �متزي تقا�د م�ظومة ٕاىل والوصول إالصالح
  ه�والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكت

 .اقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةمدا�� الس�ید وز�ر الط - 
 الرئ�س، الس�ید

 احملرتمون، س�شارونامل  السادة احملرتمات،س�شارات امل  س�یدايت
  �لحسا�ت، أ��ىل �لم�لس أ�ول رئ�سال الس�ید

 ساديت، س�یدايت
 �شلك ا�ي الفوسفاط ومهنا هامة طبیعیة موارد �ىل املغرب یتوفر

 الهی�ٓت تقد�رات حسب لعاملیةا نصف �ح�یاطات من ٔ�كرث اح�یاطاته
  .ا�ال هذا يف املتخصصة ا�ولیة

 �48,5لفوسفاط  الرشیف ا�مع مجمو�ة معامالت رمق ، بلغ2017س�نة  يف
 ف� ،)%90من  ٔ�كرث ٔ�ي(الصادرات  من درمه ملیار 44درمه، مهنا  ملیار
 من أ�رقام هذه و�رمجت ،%75املضافة �لمجمو�ة  القمية �س�بة بلغت
  .% 1,5إالجاميل حبوايل  الوطين الناجت يف ملسامهةا �الل

 أ��رية س�نوات العرش �الل �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة سامهت كام
 ورضائب، ٔ�ر�ح توزیع شلك �ىل درمه ملیار 62 من ا�و� ب�ٔكرث مزيانیة

 الصادرات من %17 حوايل 2017 س�نة ا�مو�ة �رمس مشاركة بلغت وقد
 .الصعبة من العم� الوطنیة �ح�یاطات من %20الوطنیة و
 بعض حنو الوطنیة الصادرات ٔ�مه ومش�تقاته الفوسفاط صادرات وشلكت
، %91أ�رج�تني  ،%80نی�ري�  :املثال س��ل مهنا �ىل نذ�ر ا�ول،

 .%82والبنغالد�ش  %72الهند ، %74الربازیل 
 وسفاط�لف الرشیف ا�مع مجمو�ة دمعت الرشسة، التنافس�یة وملوا�ة
 من م�نو�ة حمفظة �الل من امخلس، القارات �ىل مس�توى ا�ويل توا�دها

 وتوس�یع أ��رية، س�نوات �الل العرش مرات ثالث تضاعفت الزبناء
 حصهتا من مضاعفة مكهنا ما وهو دو�، 70 من �ٔكرث اجلغرايف التوا�د
 .أ�مسدة جمال يف العاملیة
 العاملیة أ�سواق يف ر�دهتا ودمع ا�ويل املس�توى �ىل تطورها وملوا�بة

 �ر�جمها �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة ٔ�طلقت �لفوسفاط ومش�تقاته،
 �انب ٕاىل مرات ثالث أ�مسدة ٕانتاج ٕاىل مضاعفة هيدف ا�ي الصناعي
 اس�تخراج قدرات ذ� س��ضاعف ؤ��ل إالنتاج �اكلیف ختف�ض

 میق اس��را یناهزالع  الهیلكي التحول هذا تطلب وقد مرتني، الفوسفاط
 املقاوالت لفائدة املغريب ��رمه مهنا ملیار 49 رصف مت درمه، ملیار 78

 :من مكن ا�ي الوطنیة، اليشء

 م�صب 8100و البناء مر�� �الل معل یوم ملیون 18 �لق -
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 قار؛ شغل

 معنیة مغربیة مقاو� 400 مبعیة وطين صناعي ب�يئ نظام تطو�ر -
 الكهر�ء املیاكنیك�ة، املدنیة، الهندسة :یةالقطا�ات الهندس�  خمتلف يف

 ٔ�خرى؛ وقطا�ات والتجهزيات،

 مع �رشاكة )م.ش �لهندسة �ا�و�س( JESAرشكة  ٕا�شاء  -
 �ىل أ�وىل الهندس�یة الرشكة �الیا تعترب أ�مر�ك�ة، واليت �ا�و�س مجمو�ة

 �ندس 1100 ب�هنم من م�عاون1650 �شغل  ح�ث إالفریقي الصعید
 .مغريب
 �ىل مس�بوق �ري تطورا خلریبكة املنجمي املوقع عرف ذ�، ٕاىل افة�ٕالض

 مرشوع �الل من س�� وال املنجمیة واملعاجلة مس�توى �س�تخراج
 .ا�ال هذا يف �ك�ولوج�ة ثورة وا�ي شلك �لفوسفاط الناقل أ�نبوب
 �یلومرت، 200 ٕاىل طو� یناهز ا�ي �لفوسفاط، الناقل أ�نبوب و�ربط
 أ�وىل �ملنصة خریبكة مبدینة العاملي الصعید �لفوسفاط �ىل ولا�ٔ  املنجم
 وبی��ة اق�صادیة ظروف يف وذ� اجلرف أ�صفر، الفوسفاط لتحویل �املیا

 ملیون حبوايل الكربون �ين ٔ�و�س�ید انبعا�ت ختف�ض من مكن مما م�الیة،
 .مكعب س�نو� مرت مالیني 3 من ب�ٔكرث املیاه اس�هتالك وختف�ض طن
 �ىل �حملافظة متت املتواص� �س��ریة اجلهود هذه ٔ�ن ٕاىل إالشارة روجتد

 ت�شط اليت العاملیة الرشاكت مع مقارنة م�ینة، ظلت اليت املؤرشات املالیة
 الفوائد خصم ق�ل أ�ر�ح هامش �س�بة ح�ث �راوحت أ�مسدة، قطاع يف

  . %30و %26بني  ما) EBITDA( و�س�هتالك وأ�ر�ح والرضیبة
 ب�س�بة تقاس اليت �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة مدیونیة ظلت �ني يف
 ال�س�بة هذه وعرفت ج�دة "�ق�طا�ات ق�ل أ�ر�ح/ا��ن الصايف"

 .ا�و� طرف من املضافة القمية الرضیبة �ىل دیون �سدید بفعل حتس�نا
 �ىل �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة دا�ل التدبري مراق�ة �مة ركزت لقد

 جر�ر ا�ن(والك�تور  خلریبكة املنجمیني �ملوقعني أ��شطة املنجمیة
 و�رجمة �لتخطیط املتعلقة �جلوانب �شلك رئ�يس اهمتت كام ،)والیوسف�ة
 جودة تدبري �انب الفوسفاط ٕاىل ونقل معاجلة وكذا املنجمیة، أ��شطة
 �س�ت�داماملتعلقة  اجلوانب ٔ�یضا املهمة تناولت كام .املس�تخر�ة املنت�ات
 �ٔ��شطة املرتبطة البی��ة ٕاىل �ٕالضافة إالنتاج ومعدات �ٓلیات وصیانة

 بتوصیات �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة �رح�ب هنا و�س�ل .املنجمیة
 ا�ٓلیات مجیع بوضع الزتا�ا �ىل وتؤكد أ��ىل �لحسا�ت ا�لس جلنة

 يف ا�لجنة هذه عن الصادرة ٔ�مه املالحظات وتتلخص .لتنف�ذها املناس�بة
  :التالیة النقط
 .املنجمیة لٔ��شطة واملتوسط البعید املدى �ىل التخطیط .1
 �كو�ن من املنجمیة لٔ��شطة واملتوسط البعید املدى �ىل التخطیط یَُمكن
 القرارات مس�تو�ت توج�ه ٔ��ل من القادمة �ىل الس�نوات �امة فكرة

 ملواقع مالمح لت��ع �رضور هذا ا�متر�ن ویعترب وال�شغیلیة، �سرتاتیجیة

 حتضري ٔ��ل لها، من املكونة املنامج خمتلف وكذا لالس�تغالل املس�تق�لیة
 �لحفاظ �ىل وذ� مس�تق�ال، لالس�تخراج الرضوریة املنجمیة املواقع وٕا�داد

 يف � ا�طط إالنتاج ٕاس�مترار �ىل �لحفاظ م�ه الرفع ٔ�و إالنتاج مس�توى
 .ظروف مق�و�

 ا�ال هذا يف التقر�ر عندها توقف اليت ملالحظاتوا النقاط ٔ�مه وتتلخص
 :يف

 س�یاق يف موثقة �ري املنجمیة أ�رايض الق�ناء العملیاتیة املسطرة -
 ا�مع �مو�ة اجلدید أ�سايس �لنظام املرتبطة القانونیة اجلدیدة الق�ود

 �لفوسفاط؛ الرشیف

 ازٕاجن یت�ٔخر ال حىت الاكف�ة، �لو�ئق التخطیط معلیة ز�زتع -
 .املشاریع املنجمیة بعض

 ا�مع مجمو�ة �لحسا�ت أ��ىل جملس جلنة ٔ�وصت الصدد هذا ويف
 �الل من املنجمیة أ��شطة ختطیط نظام �لفوسفاط بتحسني الرشیف

 املشاریع تدبري ٔ��ل من ال س�� وموثقة، مالمئة معلیاتیة مساطر وضع
  .يض املنجمیةأ�را واق�ناء �دیدة م�امج لف�ح والتخطیط التوسعیة

وهنا جيب التذكري ٕاىل ٔ�ن حتویل املك�ب الرشیف �لفوسفاط ٕاىل رشكة 
مل یعد �سمح لهذه أ��رية ٕ�عامل  69.00وطنیة �اضعة �لقانون رمق 

 .مسطرة �زع امللك�ة
 .القریب املدى �ىل إالنتاج �رجمة .2
 املدى �ىل الربجمة حول مالحظات �لحسا�ت أ��ىل ا�لس ٔ�بدى

 خيص ف� واملبیعات لٕالنتاج م�ايل �ر�مج تطو�ر هتدف ٕاىل ليتوا القریب،
 الس�نوي �س�تغالل مرشوع معلیة ٕا�داد بتدبري وتتعلق الرحب، هامش

 مع یتوافق إالنتاج ا�ي ال �ر�مج تنف�ذ وكذا الكفایة، ف�ه مبا املوثق الغري
 .أ�ح�ان �الب يف املربجمة التوقعات
 إالنتاج لربجمة نظام بتطو�ر �لفوسفاط لرشیفا ا�مع مجمو�ة ا�لجنة ٔ�وصت

 الرصد كذ� �شمل وموثقة مو�دة مساطر وضع �الل واس�تكام� من
 ال�شغیل ٔ�سالیب حتسني ميكن من ا�ي والتك�ولو� التقين

 س�سامه يف ما وهو ٔ�فضل، �شلك املبیعات جحم وتوقع و�س�تغالل،
 .وإالجنازات التوقعات بني الفارق ختف�ض

 املدى والبعید املتوسط القریب، التخطیط فٕان النقطتني، هاتني صخي وف�
 :�ىل س�تعمل �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة لٔ��شطة املنجمیة فٕان

 �دم مشلك ٔ�ن رمغ املنجمیة أ�رايض اق�ناء مسطرة صیا�ة ٕا�ادة -
 الرشیف ا�مع طرف من الفال� الطابع ذات اق�ناء أ�رايض ٕاماكنیة

 إالشاكلیة هذه جتاوز يف التفكري رضورة یلزم مطرو�ا مما یظل �لفوسفاط
 .العمل به مس�توى القانون اجلاري و�ىل هیلكي �شلك
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 مسؤو� �دیدة تنف�ذیة ٕادارة ٕا�شاء �الل من التورید سلس� هیلكة -
 واملتوسط؛ البعید املدى �ىل �لعملیات التخطیط املندمج والشامل عن

 سلس� وتدبري التخطیط يف املتخصصة الو�دات وتدعمي �شاءإ  -
 املنجمیة؛ مس�توى املواقع �ىل التورید

 معلیات ودمع هیلكة من متكن م�قدمة رمقیة و�ٓلیات ٔ�دوات عوض -
 و "Mine Planning" اخلصوص �ىل والق�ادة، ومهنا التخطیط

""Fleet Management System؛ 

 یبٔ�سال  وموا�بة تطو�ر من متكن اليت والتك�ولوج�ة التق�یة املراق�ة -
 .�س�تخراج

 .الفوسفاط معاجلة .3
 خمطط ٕاطار يف ٔ�نه ٕاىل إالشارة ف��در الفوسفاط، معاجلة مس�توى �ىل ٔ�ما

 ، 2008س�نة انطلق ا�ي �لفوسفاط الرشیف ا�مع الصناعیة �مو�ة التمنیة
 مالیني 10 من انتقل ح�ث القدرات، يف تطورا �بريا الفوسفاط �مثني عرف
 �مثني من ذ� مكن ، وقد �2017هنایة طن ملیون 34 ٕاىل س�نو� طن

 أ�رايض املنجمیة وتلبیة اس�تعامل و�رش�ید الفوسفاط ملنامج الفقرية الطبقات
  .واملتنوع املزتاید الطلب �اج�ات
 وكذا ا�زون يف التحمك نقص ٕاىل ٔ�ساسا ا�لجنة مالحظات تطرقت

 �داتلو  م�و�ر تدفق ٕاىل الغالب يف یؤدي هیلكیة، مما ٔ�س�باب التوقفات
  .واملعاجلة الغسل

 ا�مع مجمو�ة �لحسا�ت أ��ىل ا�لس جلنة ٔ�وصت الصدد، هذا ويف
 الكفاءة �ٓلیات واس�تغالل �شغیل معلیة �لفوسفاط بتحسني الرشیف

 املشالك و�ل ا�ازن موثقة لتدبري معلیاتیة مساطر ووضع الصناعیة،
  .واملعاجلة الغسل و�دات تعرفها اليت املتكررة

 �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة هبا س�تقوم اليت إالجراءات عن ٔ�ما
  :ا�ال هذا يف مبعاجلة الفوسفاط واملتعلقة

 الق�ادة مع الفوسفاط خمزون لتدبري مالمئة معلیاتیة مساطر وضع -
 لسلسة التورید؛ املندجمة

 البی��ة ا�زو�ت وتدبري وإالنتاج �لتخطیط رمقیة �ٓلیات و�رتط -
 الغسل؛ لو�دات

 ٕامدادات مرونة حتسني من متكن �لتغذیة ٕاضاف�ة روابط ازٕاجن -
 .غسل الفوسفاط و�دات

 .�س�تغالل �ٓلیات معدات واس�ت�دام الصیانة .4

 ا�متزي حنو الرئ�س�یة الرافعات �س�تغالل معدات واس�ت�دام الصیانة �شلك
 الرشیف ا�مع �مو�ة إالنتاج نظام صلب يف مت وضعها وقد ال�شغیيل،
 هذا يف املت�ذة �ملبادرات املتعلقة املالحظات الرئ�س�یة صخت �لفوسفاط

 اق�ناء س�یاسة وٕاجناز الصیانة ��رتاف�ة، مرشوع تزنیل يف الت�ٔخر إالطار،
  .التجهزيات وجتا�س وا�ٓلیات املعدات وجتدید
 الصیانة ورش بتفعیل �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة كذ� ا�لجنة ٔ�وصت

 و�لیات املعدات وجتدید الق�ناء س�یاسة ذوتنف� ��رتاف�ة، ووضع
  .معقو� ب�س�بة التجهزيات ٕاىل جتا�س التوصل ٔ��ل من هبا والعمل

 �لصیانة املتعلقة إالجراءات اختاذ �ىل ا�مو�ة س�تعمل إالطار هذا ويف
  :التالیة �س�تغالل معدات و�ٓلیات واس�ت�دام

 الصناعیة؛ توا�ٓلیا املعدات وجتدید اق�ناء س�یاسة وتوثیق ٕاجناز -

 :وهيم الصیانة، معلیات حتسني �ر�مج تطبیق یع�رس  -

 ومهنا  الرمقیة، ل�ٓلیات املوسع �س�ت�دامGMA )معلیات تدبري 
 ؛)احلاسوب الصیانة بواسطة

 من الصیانة، بعملیات املعنیة والكفاءات التنظميیة الهیالك تعز�ز 
 ؛"العمل م�اجه مك�ب"الو�دات ا�تصة  �الل

 ال�شغیلیة؛ �لكفاءة �اديالق  التدبري 

 والوسائل  ا�معة البیا�ت اس�تغالل حبسن التن��یة الصیانة تطو�ر
 .الكربى البیا�ت ومعاجلة الرمقنة والس�� التك�ولوج�ة املعب�ٔة

 .املنجمیة لٔ��شطة الب�يئ الت�ٔثري .5
 �ىل �س�تخراج ٔ��شطة عن النامجة البی��ة البصمة ختف�ض ٔ��ل من

 م�ادرات �ىل �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة اعمتدت املس�تغ�، أ�رايض
 ٕاطالقه مت وا�ي الب�يئ �لمتزي �ر�مج يف ٕاطار أ�رايض هذه ت�ٔهیل ٕال�ادة
 ل�شمل اكف�ة �ري هذه املبادرات تظل ٔ�ن تبني فقد ذ�، ومع .2013س�نة 
 تمت مل معلیات �س�تخراج واليت انطالق م�ذ املس�تغ� أ�رايض مجیع معاجلة

مسا�ة  يف هامة ز�دة �سجیل مت ذ�، ٕاىل �ٕالضافة .ت�ٔهیلها �ادةإ 
  .املعاجلة و�دات من الغسل ٔ�و�ال �س�تق�ل اليت احلواجز وأ�حواض

 وتنف�ذ بتطو�ر �لفوسفاط الرشیف ا�مع مجمو�ة ا�لس جلنة ٔ�وصت هكذا،
 معاجلة من متكن املنجمیة أ�رايض ت�ٔهیل ٕال�ادة ٔ�مهیة خمططات ٔ�كرث

 عن والبحث معقول، زمين ٔ�فق يف �لت�ٔهیل مل ختضع اليت املتبق�ة يضأ�را
 مع وأ�و�ال املیاه �س�تق�ل ان�شار احلواجز اليت يف التحمك من متكن �لول

  .والتطو�ر البحث رافعة �ىل رئ�يس �شلك �ع�د
 املنجمیة، �ٔ��شطة واملتعلقة �لفوسفاط الرشیف مجمو�ة ا�مع س�تعمل ��
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 :�ىل أ��شطة الب�يئ لهذه الت�ٔثري تقلیص ختص اليت

 املمتثل الهدف �ىل الرتكزي مع املنامج ت�ٔهیل ٕا�ادة �ر�مج �رسیع -
 هك�ار 600 حوايل ٔ�ل س�نة لك املس�تغ� املسا�ات ت�ٔهیل ضعف ٕا�ادة يف

 الت�ٔخر الس�تدراك300 و س�نو� اس�تغاللها یمت هك�ار اليت 300 مهنا س�نو�
 یة؛املاض  الس�نوات �الل احلاصل

 م�عددة السادس محمد جبامعة �لبحث �ر�مج القٕاط -
 وذات املالمئة الزرا�ات حتدید ٕاىل هيدف) UM6P(التق�یة  التخصصات

 مضافة؛ قمية

 ٔ��ل من الغسل ٔ�و�ال وتنق�ة �رش�یح لتق�یات جتارب ٕاطالق -
  .والو�ل املیاه �س�تق�ل اليت توسعة احلواجز وأ�حواض يف التحمك


