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  662رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخر جامدى  2 ثال  ).م2020 رينا 28(هـ 1441 ةا
س جملس النوابالسيد : الرئاسة ب املاليك رئ ، والسيد عبد احلكمي احلب

شارن س جملس املس   .ن شامش، رئ
ت ة وسع دقائق،: التوق قة  ابتداء سا ق ة السادسة مساء وا من السا

  .عرش اخلامسة
ٔعامل لس :دول ا لم ٔول  س ا امة مشرتكة خمصصة لتقدمي الرئ لسة 

لس لسنة  ٔعامل ا ت لعرض حول  لحسا ىل  ٔ   .2018ا
--------------------------------------------  

س اجللسة س جملس النواب، رئ ب املاليك رئ  :السيد احلب
﷽  

ىل ٔرشف املرسلنيوالصالة والسالم   . 
شارن، س جملس املس  السيد رئ

ت، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  السيد الرئ
، و ر ا  السيد وز

 السيدات والسادة الربملانيون،
ت ىل احلسا ٔ لس ا لم ٔول  س ا مك  ،السيد الرئ ا  مك، مرح ا  مرح

ىل ا ىل حضورمك و ٔشكرمك  س والربملانيون  مس السيد الرئ نضباطمك، و
ضيات الفصل  ستور ومق اء به ا اصة  148طبقا ملا  ستور و من ا

ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ث يقدم السيد الرئ ه، ح رية م ٔ الفقرة ا
ٔعامل  ليس الربملان، عرضا عن  الل هذه اجللسة املشرتكة  ت  لحسا

رمس سنة  لس     .2018ا
س  .لمك اللكمة السيد الرئ

تدرس إ السيد  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  :جطو الرئ
﷽  

ىل رسول هللا و وحصبه  .امحلد  والصالة والسالم 
س جملس النواب احملرتم  ،السيد رئ

شارن احملرتم س جملس املس  ،السيد رئ
و احملرتم ر ا  ،السيد وز

شارون احملرتمونو السيدات والسادة النواب،   ،املس
لس  ٔعامل ا ٔمام جملسمك املوقر لتقدمي عرض عن  ٔحرض  ٔن  رشفين 
ضيات الفصل  ت، معال مبق لحسا الس اجلهوية  ت وا لحسا ىل  ٔ ا

ستور واملادة  148 املتعلق مبدونة احملامك  62.99من القانون رمق  100من ا
  .املالية
ٔسندها دستو و  صاصات اليت  ٔيت هذا العرض تفعيال لالخ ر اململكة ي

الل نظرة حول  لرقابة من  لهاته الهيئات، حبيث تقدم املؤسسة العليا 
د املؤسسة  سا ذي، مبا  ة من طرف اجلهاز التنف تدبري املالية العموم
لتايل فٕان  ٔدوارها الرقابية ٕازاء العمل احلكويم، و ام ب ىل الق رشيعية  ال

سهم يف تعميق النقاش  ٔن  ٔهنا  ، حول هذه احملطة من ش العمويم ببالد
شوهبا الالت اليت قد  خ ميها ورصد  ة وتق  .تزنيل السياسات العموم

متزي  وكام تعلمون، فٕان احملامك املالية متارس حبمك القانون صاصات  اخ
الف طبيعهتا خ ٔكد من  ،بتعددها و صاصات قضائية، تتو الت من اخ

رتام الضوابط اجلاري هبا العمل ة  ،ا ضاء، ومعاق ق الل هبا عند  لك ٕا
ة والفعالية  ا ت الن مي مستو ٔساسا تق ري قضائية هتدف  صاصات  واخ
ق  لعمليات املالية، وكذا حتق ة  زة العموم ٔ صاد يف تدبري ا ق و

ة ٔهداف املنتظرة من الربامج والسياسات العموم  .ا
 حرضات السيدات والسادة،

ت يف لحسا ىل  ٔ لس ا تقرره السنوي  2019 يوليوز ٔصدر ا
رمس  شطة احملامك املالية  ٔ ال 2018املتعلق ب رفعه ٕاىل  رشفت  ، وقد 

س  س احلكومة، رئ ، نرصه هللا، كام مقت بتوجهيه ٕاىل السادة رئ امل
مترب  الل شهر س شارن، ومت رشه  س جملس املس جملس النواب ورئ

ىل املوقع  جلريدة الرمسية و تاملايض  لحسا ىل  ٔ لس ا لم  ،إاللكرتوين 
ضيات املادة  ستور 148وذ معال مبق  .من ا

الل سنة  ،وهكذا ٔشغال احملامك املالية  رجمة  لرفع من  2018متزيت 
ي وصل ٕاىل   160مة رقابية مقابل  274دد املهامت الرقابية املنجزة ا

ل  ويع جمال تد ني الفارطتني، وكذا ب شمل الل السن احملامك املالية، ل
ٔفقي  مي ا امت التق دد  ة احليوية، مع ارتفاع يف  ات العموم مجمل القطا

 ةلربامج والسياسات العموم 
الل سنة  ٔشغال احملامك املالية  ىل حصي  سبة  2018وتت ل

ت يف ٕاجنازه ل لحسا ىل  ٔ لس ا ة  50لم ن مراق اد مة رقابية يف م
زة ٔ الس اجلهوية  سيري ا ة، ب تولت ا مي الربامج العموم ة وتق العموم

ذ  ت تنف ات الرتابية  224لحسا ىل مستوى بعض امجلا مة رقابية 
ة احمللية، وكذا بعض رشاكت التدبري املفوض  .واملؤسسات العموم

ه  ٔصدرت احملامك املالية ما مجمو دان البت  اقرار  2144كام  وحكام يف م
ني، ويف احل  ت املقدمة من طرف احملاسبني العموم قرار وحمك يف  68سا

ىل ذ الوة  ملزيانية والشؤون املالية، و ٔديب املتعلق  بعت  ،جمال الت
لس  ىل مستوى ا ٔديب،  114النيابة العامة  داين الت خشص يف م

ىل رئاسة النيابة العامة  الت  ٔ ستوجب  8و ٔفعال قد  قضا تتعلق ب
ائيةعقو  .ت ج

ارية  ٓخر، واصلت احملامك املالية معلية تلقي الترصحيات إالج ويف جمال 
الل سنة  ث تلقت  ه  2018ملمتلاكت، ح ترصحي،  9387ما مجمو

ذ سنة  لترصحيات اليت تلقهتا احملامك املالية م وبذ يصل العدد إالجاميل 
ملمت 2010 اري  ظومة الترصحي إالج لول م رخي  ذ ما يف  زي التنف لاكت 
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ه   .232 339مجمو
شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس

ارشة بتدبري املالية  يتضمن امت تعىن بصفة م دة  التقرر السنوي 
لس  لم ٔولكها املرشع  ستورية اليت  ة، وهكذا يف ٕاطار املهمة ا العموم

ىض املادة  ت مبق لحسا ىل  ٔ دة من ا 148ا ستور واملتعلقة مبسا
ضيات املادة  ذا ملق من القانون التنظميي لقانون املالية،  66الربملان، وتنف

ى الربملان بتارخي  ٔودع  لس و ذ  اتقرر  2019يوليوز  23ٔجنز ا حول تنف
ت الفردية 2017قانون املالية لسنة  ، والترصحي العام مبطابقة احلسا

لح  ني  اسبني العموم لمملكة املتعلق بنفس السنة، لم ساب العام 
ال  ٓ د  ىل التق ٔن احلكومة حرصت  لس يف هذا الصدد  ل ا وس
ة  ث مت ٕايداع مرشوع قانون التصف لاملية، ح اليت فرضها القانون التنظميي 

ٔول مرة 2017لسنة  ري وذ ل ٔ  .بدون ت
دات القانون ال االٕ ويف ٕاطار  ٔمه مست د  ٔ لاملية داد لتزنيل  تنظميي 

ر  و ابتداء من فاحت ينا ت ا ىل حسا لتصديق  ي يتعلق  ، 2020وا
ٔفضل  ىل  ث الوقوف  ختاذ مج من التدابري سواء من ح لس  در ا

ولية زته، وذ  ،ٔو دمع الكفاءات ،املامرسات ا ٔ ل  ٔو توزيع املهام دا
ذ هذا إالصالح الهام،  ٔن تتضافر اجلهود هبدف الرشوع يف تنف ٔمل  ا ن

صاد  ق ىل اخلصوص وزارة  ة و ىل مستوى لك إالدارات العموم
ضيات  لهيا مضن مق ال املنصوص  ٓ د وحنرتم ا واملالية، لنكون يف املو

لاملية  .القانون التنظميي 
ٔسندها دستور اململكة  ات اليت  لصالح ٓخر، وطبقا  ىل صعيد  و

ت ح لحسا ىل  ٔ لس ا ذ قانون لم ىل تنف ة العليا  ول ممارسة املراق
لس يف ٕاجناز هذه املهمة سنو ىل املعلومات  ،املالية، فقد انتظم ا دا  اع

ملالية ٔولية اليت تصدرها الوزارة امللكفة    .ا
ذ  ،ويف هذا إالطار مة رقابية حول النتاجئ إالجاملية لتنف لس  ٔجنز ا

زايد النفقات العادية واليت ، وقد الحظ ا2018مزيانية  اللها  لس من 
ملقارنة مع سنة  213بلغت  ث جسل جحمها إالجاميل  مليار درمه، ح
ا مبا يناهز  2017 دة نفقات املعدات  6.9ارتفا ة ز مليار درمه ن

مليار درمه، لكن  106واخلدمات، وخبصوص نفقات املوظفني فقد بلغت 
عتبار نف ذ بعني  ٔ ت واملساهامت ٕاذا  ا ٔجور والتعويضات وإال قات ا

ارج فصول املوظفني، فٕان ٕاجاميل النفقات  ٔخرى  ة مضن بنود  املدر
لموظفني ٔاكدمييات اجلهوية  ،الفعلية  ن مع ا ٔجور املدرسني املتعاقد مبا فهيا 

رتفع ٕاىل ما يناهز  سبة  140لرتبية والتكون،  ميثل بذ  مليار درمه، 
ر% 12.6تقارب  س ٔن نفقات  ل  س يل اخلام، كام  ا  من الناجت ا

و بلغت  ر  65.5املنجزة من طرف ا س مليار، ف ارتفع جحم 
، وهو ما ميثل 2017مليار سنة  190مليار درمه مقابل  195العمويم ٕاىل 

يل اخلام% 17.5 ا  .من الناجت ا
ه ىل الرمغ من ا ٔنه  لس،  ودات اليت بذلت يف جمال وقد الحظ ا

ات حتتية  ىل ب حت لبالد التوفر  ٔ ة واليت  رات العموم س
ٔساسية يف املستوى املطلوب، فٕاهنا مل متكن مع ذ من احلد  وجتهزيات 
الية، وكذا حتسني مؤرشات التمنية  ت ا عية والتفاو من الفوارق إالج

اما م س لس، ا ا يويص ا رشية،  ة، بوضع ال ة السام ع التوجهيات امللك
صفة، توفر  وازنة وم منية م سامه يف  ر العمويم،  ديد لالس تصور 
ة واملردودية واحلاكمة  ا د معايري الن ل، مع اع مني ا فرص الشغل، و

 .اجليدة
هودات  لس ا ، جسل ا و ٔخرات ا وخبصوص معاجلة ٕاشاكليات م

دد م زاء  ة ومقاوالت القطاع اخلاص، واليت املبذو ٕا ن املؤسسات العموم
ٔداء ما  ث مت  ىل القمية املضافة، ح رمس الرضيبة  ات  ا ٔساسا إالر هتم 

ه  ني ال  35.3مجمو ٔواخر شهر ماي املنرصم، يف  دود  مليار درمه ٕاىل 
رشكة  مة  و مببالغ  ة الكربى دائنة  زال بعض املؤسسات العموم

ب الطرق الس  لسكك احلديدية، املك ب الوطين  لمغرب، املك يارة 
هتا مضن عقود  يون وتصف ث يتوقع ٕادراج هذه ا لمطارات، ح الوطين 
لس رضورة  داد لها مع املؤسسات املعنية، ورى ا رامج جيري إال

ديد ٔخرات من  رامك املت هود الهام قصد تفادي   .مواص هذا ا
لمعطي ميه  الل تق ىل بعض ومن  لس  ة، وقف ا ات املالية العموم

ن  ىل املدد ة  ه تدبري املالية العموم ت توا العوامل اليت تعترب مبثابة حتد
اطر ات من ا ٔربع ف  :القصري واملتوسط، وميكن ٕاجاملها يف 

لس تفامق هذا  ٔوهلام، التحمك يف مستوى جعز اخلزينة، فقد جسل ا
ي وصل سنة  ٔي ما يعادل  41.35ٕاىل  2018العجز ا من % 3.7مليار 

ٔن اكن يف املستوى  يل اخلام، بعد  ا ٔن 2017سنة  3.5الناجت ا ، كام 
ث مل  ت هذا العجز اخنفض بدوره، ح د مكو ٔ لمزيانية  الرصيد العادي 

سبة  ر ٕاال ب س  2018الل سنة % 31.5سامه يف تغطية نفقات 
ٔيت هذا الرتاجع بعد رمس السنة  %36عوض حصة فاقت  اليت سبقهتا، وي

الل الفرتة ما بني   2012دة سنوات من التحسن التدرجيي لعجز اخلزينة 
ت دول 2017و ٔتية من معو ائية املت ست ل  خنفاض املداخ را  ٔ ، م

لرمغ من اسمترار التحسن امللحوظ  جملس التعاون اخلليجي، وذ 
الل السنوا ل اجلبائية  رية؛لمداخ ٔ  ت امخلس ا

ن العمويم  اطر هتم املستوى املرتفع  ة الثانية من هذه ا ٔما الف
ن اخلزينة  زايد جحم د ة لتفامق جعز اخلزينة، فقد  دية كن ووتريته التصا

ذ  رية م ٔ ٔكرث من الضعف يف العرش سنوات ا ث انتقل من 2009ب ، ح
، 2019ار درمه مع هناية ملي 750.12مليار درمه ليبلغ مستوى  345.20
دة تناهز  %65.3مبا ميثل  يل اخلام وز ا مليار درمه  27.4من الناجت ا

ٔن الهدف املتو لبلوغ املستوى 2018مقارنة مع  ىل  ، وتدل املعطيات 
ن يناهز  ٔفق  %60من ا يل اخلام يف  ا ٔمرا  2021من الناجت ا ٔصبح 

 صعب املنال؛
ن العم اري ا ٕالضافة ٕاىل ٔما عن  ن اخلزينة  ٔي د ويم اللكي، 
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و يون املضمونة من طرف ا ة، ا  ،ديون املؤسسات واملقاوالت العموم
ري املضمونة، فقد بلغ ما  يون  ات الرتابية وا ساب ديون امجلا دون ا

ٔي ما ميثل  901قدره  يل اخلام، ورى  %81.4مليار درمه  ا من الناجت ا
ٔن تدبري ا لس  ىل ا ن املضمون نظرا حلجمه املزتايد وتداعياته احملمت 

ستوجب توفري معطيات شام عنه وكذا املعايري املعمتدة  ة،  املالية العموم
ئق املرفقة مبرشوع قانون املالية اصة مضن الو  .لتفعي 

ىل الرمغ  ة، ٕاذ  ت اخلارج حلسا اطر تتعلق  ة الثالثة من هذه ا الف
الل تنايم من الن  رية من  ٔ الل السنوات ا تاجئ إالجيابية اليت جسلت 

ات ات  ،الصادرات يف العديد من القطا اكلفوسفاط ومشتقاته، املنت
لمغرب ملهن العاملية  ة، فٕان جعز املزيان  ،املرتبطة  ات الفالح واملنتو

زايد الف اصة  ة ارتفاع الواردات،  اري يعرف تفامقا مزتايدا ن اتورة الت
ة  ت من سلع التجهزيواالطاق  .ملشرت

بية اليت وصلت ٕاىل  ٔج رات املبارشة ا س ىل الرمغ من ارتفاع  و
سجيل  47.4 ائية هامليار درمه بفضل  ل است الل  ،ملداخ وكذا من 

خلارج،  ة وحتويالت املغاربة املقميني  ل السيا ستقرار ملداخ شبه 
لت عتبار  ذا بعني  ٔ ، دين امللحوظ لهبات دول جملس التعاون اخلليجيو

قل من  ٔداءات، لي ٕاىل % 3.4فقد تفامق جعز احلساب اجلاري ملزيان ا
يل اخلام% 5.5 ا  .من الناجت ا

ياطاتنا من العم الصعبة، فقد جسلت بعض التنايم  ىل مستوى اح و
لجوء مؤخر  ر ا ىل ٕا لخز  ااصة  ٔمكن  ث  ويل، ح ينة ٕاىل السوق ا

ياطات يصل ٕاىل  ح مليار  239.6تعبئة مليار يورو، مما جعل جحم هذه 
مليار درمه عند هناية  230.9، مقابل 2019درمه عند هناية شهر نومفرب 

ٔي ما يفوق بقليل 2018سنة  ، مع شبه استقرار ملؤرش تغطية الواردات 
 .ٔشهر من واردات السلع واخلدمات 5

لس هبذا اخلصوص يض احلرص ٔ  ،ورى ا ستدانة يق لجوء ٕاىل  ن ا
ٔساس مؤرشات  ىل   ، يل واخلار ا ن العمويم ا ىل التحكمي بني ا
ٔمني  متويل اخلزينة، ولكن كذ ت ستقرار  ح توفري اطر مبا ي التلكفة وا

و ت مق ياطاتنا من العم الصعبة يف مستو  .اح
ٔن تضامن توازن واستدامة لس  ة لبالد  ويعترب ا ت اخلارج احلسا

ٔثري  ة ذات الت زايد وترية النفقات العموم ستلزم املزيد من اجلهود لضبط 
ة، كام يويص بوضع خطة  ت اخلارج ىل جعز احلسا ري املبارش  املبارش و

صاديني ق لني  رشاكة مع الفا عيني قصد توفري الظروف  شام  ج و
ىل املواتية لتنويع وجتويد الع سيج املقاواليت  دة ال ري، ومسا رض التصد

ر لتصد ٔكرب يف سالسل القمية املرتبطة  شلك  ىل  ،ندماج  اح  نف و
ديدة دة يف القمية  ،ٔسواق  ندماج الصناعي، والز سب  والرفع من 

ٔرضية  شلك  ٔن  ات ميكن  ٔن هذه التو لصادرات، ونعترب  املضافة احمللية 
لنقاش ال مالمئة  لني يف هذا ا  .بني خمتلف الفا

الس اجلهوية  جلهوية املتقدمة وا ات اجلارية املتعلقة  ٔن إالصال كام 

دة اليت  ٔوراش الوا هبا يف جمال الالمتركز، تعد من ا ر وما يوا لالس
لصت ٕاليه املناظرة  ٔهداف، طبقا ملا  ل بلوغ هذه ا ٔ يتعني توظيفها من 

ٔوىل   ر؛الوطنية ا ٔاكد رب املنرصم ب ٔواخر دج  لجهوية املتقدمة املنعقدة 
ليات املالمئة لتحفزي املقاوالت  ،ويف ذات السياق يتعني وضع ا

ٔكد  لمتويل البنيك، كام  ا  سيط ولو دا وت الصغرى واملتوسطة والصغرية 
ورة  تاح ا ، نرصه هللا، يف خطابه مبناسبة اف ال امل ىل ذ 

ٔمس إالثننيالربملانية   ، ال امل رئاسة  لن عن تفعيلها  ٔ  .احلالية، واليت 
د  ٔنظمة التقا شاكلية دميومة  ٕ رتبط  اطر،  ة الرابعة من هذه ا الف

ة، فقد بلغ العجز زال مطرو لنظام املدين ملعاشات  اليت ال  التقين 
د مع ممت سنة  لتقا ه  2019الصندوق املغريب  رمه مليار د 5,24ما مجمو

ٔن جسل  رمس سنة  5,6، 2018مليار درمه سنة  6بعد  مليار درمه 
ياطاته ٕاىل تقريبا 2017 راجعت اح  .مليار درمه 76، كام 

عي بدوره ج لضامن  نفس  (CNSS1) ويعرف الصندوق الوطين 
ل النظام امجلاعي ملنح رواتب  ،الوضعية س ني  ٔقل، يف  ولو حبدة 
د ر ارتفاع فائضا تق   (RCAR2)التقا اوز مليون درمه، ٕا يا ضئيال ال يت

ت الصناديق  اموارده ارتباط لتايل فٕان تواز داد املنخرطني، و ٔ بزتايد 
ل القريب ه خماطر مزتايدة يف املستق  .الثالثة قد توا

ٔن  ٔمام جملسيمك املوقرن  اليت السابقة  الل مدا ولقد سبق يل من 
لتف  رية اليت متثلها وضعية هذه الصنا صيلتناولت  اطر الك ديق وا

ىل توازن املالية العام ٓن مل يمت الرشوع ةمؤرشات العجز  ٔنه حلد ا ري   ،
لقطاع  د  داث قطب مو ل املوالية لٕالصالح يف اجتاه ٕا بعد يف املرا

د احلاكمة اجليدة ،العمويم ستدامة ولقوا لرشوط التوازن و  .ستجيب 
ٔخرى ٔؤكد مرة  ٔن  ٔود  رسيع ا  اسام ل ال  ستدعي تد ٔمر  ٔن ا  ،
ىل دميومة  ذوترية إالصالح، قصد تفادي نفا ره السلبية  ٓ ياطات و ح

صاد الوطين ق ىل متويل  ار وكذ  د ىل  د و   .ٔنظمة التقا
شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس

ٔرشت ٕاىل ذ ٔنظارمك يتضمن التقرر السنوي ا ،كام  ىل  ملعروض 
الل سنة  ، وقد وضع رهن ٕاشارمك ملخصا لها 2018اكفة املهامت املنجزة 

شطة العادية ذات الصبغة  ٔ ىل ا ملوازاة مع هذا العرض، وبغض النظر 
ة مي الربامج العموم سيري وتق ة ال  ،القضائية، فٕان املهامت املتعلقة مبراق

ٔكرب من التقر  ىل احلزي ا عتبار املوارد املرصودة استحوذت  ر السنوي، 
زة  ٔ بات مسؤويل ا ٔمهية اخلالصات املمتخضة عهنا مرفقة بتعق ملامرسهتا و

ة لمراق  .اليت خضعت 
مة حول  ،وهكذا ذ "شمل التقرر السنوي  اهزية املغرب لتنف

ٔخرى حول  "ٔهداف التمنية املستدامة ذ مزيانية "و ٔولية لتنف املعطيات ا
ٕالضافة ٕاىل "2017 سيري  4،  ة  امت هتم القطاع املايل ممتث يف مراق

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
2 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

4 

ٓخر جامدى  16 ر 28( 1441 ةا  )2020 ينا

بعني  يف ني   (Fipar Holding) صندوق إاليداع والتدبري وفر
 ..(Maroclear)، وكذا رشكة الوديع املركزي(Medz) ورشكة

الل  ة من  امت رقابية، خصصت  9كام تناول التقرر قطاع الص
مي تدبري الت ة تدبري ٕاثنني لتق ىل املرض ومراق ٔسايس  اري ا ٔمني إالج

ٕالضافة ٕاىل  ٔمني الصحي  لت شفائية 6الواك الوطنية  ات اس  .ب
د  10ٔما قطاع الرتبية والتكون، فقد عرف ٕاجناز  امت خصصت وا

لرتبية والتكون جبهة سوس ٔاكدميية اجلهوية  ني  - مهنا ل ماسة، يف 
ت  ىل مؤسسات9ٔنص  .التعلمي العايل امت 

ت ٕاجناز لمياه والغا ة والصيد البحري  امت،  5كام عرف جمال الفال
ة من خمطط 4مهنا  رامج معوم مي  سامت لتق ٔليوت  ، يه خمطط 

(Halieutis) مج ختليف ر مي سلس الزيتون،  مج توسيع الري، تق ر  ،
سيري،  ة ال مة مراق ٕالضافة ٕاىل  ت الفلني،  سيري ا ة  مة مراق

ات الغذائية املعروف  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  املك
 .(l'ONSSA3)ب

امت رقابية ختص  ٔربع  وخبصوص جمال الثقافة واالتصال، فقد مشلته 
ة والتلفزة": ٕاثنني ني مهت الثالثة رشكة "الرشكة الوطنية لٕالذا ، يف 

(SOREAD4-2M)، شجيع ٔما املهمة الرابعة فقد تعلقت ب مج  رب
ئية ة الس  .الصنا

شاط املعدين  ة ال مة ملراق دان الطاقة واملعادن ٕاجناز  وعرف م
ة ة الطاق ا مي تدابري الن ٔخرى لتق لفوسفاط، و ب الرشيف  ومشلت  ،لمك

ٔخرى تدبري لك من امل العمويم املايئ، املؤسسات السجنية،  3 امت 
سجيل السيارات بتطوان و  ةومركزي   .طن

هبا يف ٕاطار  ا ٔجنزت من  ت، فقد  لحسا الس اجلهوية  وف يتعلق 
ة ٔموال العموم دام ا سيري واست ة ال العديد من املهامت الرقابية  ،مراق

ات،  260تتوزع ما بني  ة من امجلا ة ومجمو ة لعقود التدبري  14جام مراق
ىل م  متني  ة احمللية، و لمرافق العموم ستوى مؤسستني املفوض 

ة من طرف  ٔموال العموم دام ا ة است متني ملراق تني حمليتني، و معوم
مع العمويم دة من ا  .امجلعيات املستف

ات  ىل تنوع وتعدد القطا وكام تالحظون، يعطي هذا اجلرد فكرة 
ة  الم ي حظي بتغطية ٕا واملرافق واملواضيع اليت تناولها التقرر السنوي وا

ٔوساط  واسعة، مما مات ا يربز املاكنة اليت حيتلها تدبري املال العام مضن اه
ة والرٔي العام الم  .إال

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
ٕالسها سمح  صص لهذا العرض ال  يف مضامني  بٔن احلزي الزمين ا
ٔساسيني  ني  ىل موضو ٔركز  ٔن  ٔود  سيان طابعا لك املهامت الرقابية،  ك

اتيا   :موضو

                                                 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
4 Société d'Études et de Réalisations Audiovisuelles 

ي  ىل املرض، وا اري  ٔمني إالج ٔول بنظام الت يتعلق املوضوع ا
ىل مستوى الصندوقني املشاركني يف تدبريه  متني  ٔجنزت خبصوصه 

ث  65.00مبوجب القانون  ٔساسية، ح مبثابة مدونة التغطية الصحية ا
  :ٔسندت هذه املدونة تدبري النظام ٕاىل لك من

 عي الصندوق ج لضامن  دي  ،الوطين  قا ٔجراء وم سبة  ل
  ؛القطاع اخلاص

 عي ياطاالج ح ف يتعلق مبوظفي  ،الصندوق الوطين ملنظامت 
  ؛القطاع العام

  ىل حسن دثت هبدف احلرص  ٔ ٔمني الصحي اليت  لت الواك الوطنية 
 .سري هذا النظام

روم وكام تعلمون، فقد اعترب هذا إالصالح مبثابة  مرشوع جممتعي 
رب ىل قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية الصحية   عمميت ستفادة 

ارية  .التغطية الصحية إالج
ٔسايس  اري ا ٔمني إالج لت ٔساسية املرتبطة  وقد عرفت املؤرشات ا
دة  الل توسيع قا را ملحوظا سواء من  ٔجراء تطو عن املرض لفائدة ا

ث  ن، ح د ددمه مع هناية سنة املستف ٔكرث من  2018وصل   10ٕاىل 
د ٔعامل  ،مليون مستف الل ٕاجاميل نفقات اخلدمات وا ٔو كذ من 

لنظام اليت بلغت ما يقرب من   مليار درمه؛ 9الطبية 
اري  ٔمني إالج ٔن نظام الت لس  لم ني  الل املهمتني الرقابي ني من  ويت
ته،  اال طويال لتفعيل لك مكو ٓ ٔسايس عن املرض قد استغرق  ا
حلاكمة  الالت املتعلقة  خ ة من  ٔن تدبريه يعاين من مجمو ٕالضافة ٕاىل 

لنظام دمات العالج والتوازن املايل   .وتغطية نفقات 
لنظام ف خيص ح ٔن إالطار القانون  لس  اكمة املنظومة، الحظ ا

ة من النصوص التنظميية  ث مل يمت بعد ٕاصدار مجمو ري مكمتل، ح يبقى 
ضيات القانون  ٔزيد من 65.00الالزمة لتفعيل مق سنة  14، رمغ مرور 

شلك سلمي ىل تدبري هذا النظام  ر سلبا  ٔ  .ىل صدورها، وهو ما 
ٔن ما  وف يتعلق بتعممي ني  ت اري عن املرض، ف ٔمني إالج نظام الت

دود سنة  ،خشص 900.000يناهز  ٔنظمة 2017ٕاىل  بعني  ، ال زالوا 
ٔسايس عن املرض، مهنم  اري ا ٔمني إالج اصة ومل يلتحقوا مبنظومة الت

ة 32يف القطاع اخلاص والبايق يعملون يف  640.000  .مؤسسة معوم
ٔن بعض املق  زال قامئة يف ويعزى ذ ٕاىل  نتقالية ال  ضيات القانونية 

ل حمدد حلذفها ٔ  .غياب 
داث  الل ٕا وخبصوص ضبط املنظومة، فقد اكن املرشع هيدف من 
و ٕاىل الرفع من  ٔمني الصحي وٕاخضاعها لوصاية ا لت الواك الوطنية 
ٔن متوقعها املؤسسايت حتت  ري  ىل استقالليهتا،  هتا واحلفاظ  صالح

ٔداء دورها شلك اكمل يف جماالت وصاية  اليا من  ة ال ميكهنا  وزارة الص
ظومة  لني يف م ضاء، ٕازاء اكفة الفا ق التحكمي وضبط النظام والزجر عند 

ٔساسية  .التغطية الصحية ا
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ىل املعلومات الالزمة  ،وفضال عن ذ فٕان الواك ال تتوفر 
ٔطري املايل  لت وذ يف غياب  ،لصندوقنيلالضطالع مبهمهتا املتعلقة 

اص ٓنية  قة و ت ٕاحصائية مفص ودق سهتالك  ةبيا إالحصائيات املتعلقة 
ن د ملستف ملعطيات اخلاصة  ٔدوية وربطها   .ا

ىل الرمغ  ،فٕان التعرفة، التعرفة املرجعية الوطنية ،ويف ذات السياق
سية اليت حتدد العالقة بني ا ليات الرئ دى ا وهنا ٕا لهيئات امللكفة من 

ٔمني  ذ انطالق نظام الت ٔي مراجعة م لتغطية واملهنيني، فٕاهنا مل ختضع 
ٔسايس عن املرض سنة  اري ا لتايل2006إالج ٔصبحت  ، و فٕاهنا 

ٔسعار  ن يطبقون  سبة ملقديم اخلدمات الطبية ا ل ري ملزمة  اوزة و  ام
ت التعريفة املرجعية الوطنية ري مستو ك اوز    .تت

ذت املبادرة يف هذا  ٔ ٔمني الصحي قد  لت وٕاذا اكنت الواك الوطنية 
ٔن  ٔمل  ا ن رية قصد مراجعة التعريفة احلالية، فك ٔ ٔسابيع ا الل ا ٔن  الش
سيق احملمك بني اكفة  ىل الت يمت التصدي لهذه إالشاكلية يف حرص 

ٔطراف املعنية ن، ويف نفس الوقت ا ،ا د لتوازن مبا يضمن مصاحل املستف
ىل مستوى لك من الصندوقني لمنظومة   .املايل 

الالت خ ة الثالثة من  مو ث  ،ا تتعلق بتغطية النفقات الطبية، ح
سديد املصاريف  ح  ىل املرض يف وضعه احلايل ال ي اري  ٔمني إالج ٔن الت

دات يف جمال اخلدمات واملستلزمات الطبية ٔمه املست نظرا  ،املرتبطة ب
ٔعامل لعدم موا لعلوم الطبية ولعدم حتيني مصنفات ا بة التطور املسمتر 

 .الطبية
لمنظومة،  لتوازن املايل  الالت تتعلق  خ ة كذ من  هناك مجمو
ٔمني لفائدة  ٔن الوضعية املالية لنظام الت لس يف هذا اجلانب  فقد الحظ ا

ىل التوازن طي الفرتة املمتدٔ  افظت  ة ما بني جراء القطاع اخلاص 
الل السنوات املق 2018و 2006 ٔن يتغري  ٔن هذا الوضع ميكن  ، ٕاال 

ات واخلدمات الطبية والرفع املرتقب  ة تنايم اسهتالك العال ن
ت التعريفة املرجعية الوطنية  .ملستو

، فٕان النظام املتعلق مبوظفي القطاع العام قد عرف  ىل عكس ذ و
الل الفرتة م ث جسلت سنة 2018و 2009ا بني تدهورا مسمترا  ، ح

ي بلغ ما يناهز  2016 مليون درمه يف سنة  273ٔول جعز تقين وا
ل معوما، وكذا لعدة 2018 ، وتعزى هذه الوضعية ٕاىل ضعف تطور املداخ

ه اخلصوص ىل و  :عوامل مهنا 
ٔزيد من ، ٔوال ذ  شرتااكت م سب  ث  14دم مراجعة  سنة، ح

د سب يف  ت هذه ال شيطني % 5ود بق لموظفني ال ٔجر الشهري  من ا
اصفة بني املوظف واملشغل؛  تؤدى م

دود ، نيا شرتاك يف  يفام  400وضع سقف ملبلغ  درمه يف الشهر 
ٔجر؛  اكن مستوى ا

د لتتقلص ، لثا ىل التقا ا املوظف  ذف مسامهة املشغل عند ٕا
شرتاك ٕاىل   ؛%2.5سبة 

ملقارنة تدهور املؤرش ، رابعا شيطني  ميوغرايف لتغطية املنخرطني ال ا
الل الفرتة ما بني  راجع  ي  ٔحصاب املعاشات، وا من  2018و 2006مع 

د ٕاىل  3.8 د وا قا ٔمن للك م  ؛1.7شيط م
اص، ومن ، امسا ه  دمات العالج بو زايد نفقات النظام معوما و

ة ٔمراض املزم ىل وامللكفة  مضهنا ت املرتبطة  ستحوذ  من % 50اليت 
 .ٕاجاميل نفقات النظام

ٔسايس عن  ،واعتبارا للك هذه املعطيات اري ا ٔمني إالج فٕان نظام الت
سب  ته دون الرفع تدرجييا ل سرتجع تواز املرض ملوظفي القطاع العام لن 

عتبار ذا بعني  ٔ ة  شرتااكت،  نعاكسات املالية احلالية واملرتق
ىل املدى القصري واملتوسط تلف عنارص  .التاكليف اليت يتحملها النظام 

اري  ٔمني إالج حها نظام الت متويالت اليت ي ستفادة من ا ويف جمال 
ستقطهبا  سبة اليت  لس ضعف ال ىل املرض، الحظ ا ٔسايس  ا

ة شفائية العموم س دات  ل إالشارة  ،الو ىل س اوز  % 6واليت ال تت
ياطمن ٕاجاميل ن ح لصندوق الوطين ملنظامت  عي،  فقات العالج  ج

زيد عن  ٔقل ال  ي يقوم بتدبريه الصندوق % 2وحبصة  لنظام ا سبة  ل
عي؛ ج لضامن   الوطين 

ياطاته  ىل اح ستلزم احلفاظ  ٔن توازن ودميومة النظام  لس  ورى ا
رب ٔىت ٕاال  ي لن يت ٔمر ا منيهتا، ا ىل  ليات الضبط  واحلرص  وضع 

ات الطبية والرفع من  لعال ة النفقات املرتبطة  الرضورية ومهنا مراق
ل مضن  ات تد ٔن هذه الصالح لام  مستوى املوارد وتنويعها، 

ٔمني الصحي لت صاصات الواك الوطنية   .اخ
ة  لس بتطور نظام الص ة، يويص ا ة العموم القة مبنظومة الص و

ل ت  ٔ ة وامللكفةالوقائية من  ٔمراض املزم ت  وتطور  ،قليص إالصا
ه عن طريق جتويد اخلدمات  اذب العرض الصحي العمويم وحتسني 

ة ات العموم شف  .الصحية املقدمة من طرف املس
 حرضات السيدات والسادة،

ٔود  ي  هيم القطاع  ،الوقوف عند بعض جوانبهاملوضوع الثاين ا
ث ا ت السمعي البرصي العمويم ح مي تدبري لك  3ك ىل تق امت رقابية 

ة والتلفزة"من الرشكة  راسات"و (SRNT5) "الوطنية لٕالذا  رشكة ا
ٔن (SOREAD-2M)، "وإالجنازات السمعية البرصية ، فٕان من املعلوم 

ٔوسط  ى خمتلف  اليم السمعي البرصي، حيظى بعناية كربى  املشهد إال
لغ ت  ٔمهيةالرٔي العام، كام يعرف حتد الل انتظارات  ،ة ا اصة من 

ال ة يف هذا ا دمات معوم رىق ٕاىل املستوى  ،املواطن لتوفري 
ر التوسع  املطلوب، وكذا يف سياق املنافسة احلادة اليت تعرفها الرشكتان ٕا
بية وتعدد وسائط االتصال  ٔج وات الفضائية ا ت الق شطة كرب ٔ املزتايد 

 .احلديثة

                                                 
5 Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
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ٔن الوضع  ني  ة، فقد عرفت ويت د حر تني  لرشكتني العموم ية املالية 
ذ سنة  ة والتلفزة تدهورا ملحوظا م لرشكة الوطنية لٕالذا ة  ة الصاف الن

ث جسلت جعز بلغ  ،2012 ىل الرمغ من التحسن  146ح مليون درمه، و
ت  ه العديد من الصعو الل السنوات الالحقة فٕان الرشكة توا ف  الطف

ستقرارٕالجياد مستوى    .من 
ث  )SOREAD(ٔما رشكة  ٔكرب الرقابة ح عرف وضعيهتا تفامقا  ف

ذ سنة  ل م دت الرشكة يف املتوسط  2008س ك نتاجئ سلبية، ٕاذا 
الل الفرتة ما بني  100سنو قدرها  خسارة  2008مليون درمه 

ديث خمتلف 2018و رات الرضورية لت الس ام  لق سمح لها  ، مما ال 
 .قهامراف 

ث املوارد املالية ة  ،ومن ح ٔن الرشكة الوطنية لٕالذا جتدرإالشارة ٕاىل 
و واليت بلغت  ت املقدمة من طرف ا ا ىل إال ٔساسا  والتلفزة تعمتد 

لرشكة واملكونة  931ما قدره  2018سنة  اتية  مليون درمه، ب املوارد ا
ات إالشهارية تبقى ضعيفة، يعات املسا اوز  ٔساسا من م ث مل تت ح

ذ  13%  ؛2013من متويلها م
ملقابل تعمتد رشكة  ٔسايس  (SOREAD-2M)و يف متويلها شلك 

ائدات إالشهار ذ سنة  ،ىل  و م ت ا ا ث ال تتعدى ٕا يف  2013ح
سبة  50املتوسط  ٔي   .من ٕارادات الرشكة %7مليون درمه سنو 

صادي ا ق منوذج  ٔن ا لس   ده رشكةي تعمتورى ا
(SOREAD)  ق بني الرحبية املالية والزتامات اخلدمة جيعل ٕاماكنية التوف

ٔمرا صعبا ة  ٔن دفرت التحمالت يفرض  ،ٕان مل نقل مستحيال ،العموم لام 
ميه لتدبري  الل تق لزتامات لبث إالشهار، ومن  ددا معينا من 

و ،الرشكتني دم جتديد عقود الربامج بني ا لس  ل ا  والرشكتني س
ذ سنة  ة م ي  2012العموم سرتاتيجي ا ور  اقض مع ا وهو ما ي

ٔنه يتعارض مع  ٔن يلعبه القطاع السمعي البرصي العمويم، كام  ظر  ي
ضيات القانون رمق  ي ينص  77.03مق التصال السمعي البرصي ا املتعلق 

لرش  و  صصات من املزيانية اليت متنحها ا ٔن ا ىل ىل  كون بناء  كتني 
رامج  .عقود 

انب ذ ىل  ،وٕاىل  تني  ٔن هاتني الرشكتني العموم لس  الحظ ا
ة ٔوضاعهام املالية احلر ر  ،الرمغ من  س املد ىل نفس الرئ ووهنام تتوفران 

ٔفضل  دا ميكهنام من العمل يف ظروف  ن قطبا مو ش العام، فٕاهنام ال 
سيق والتاكمل يف ا ث الت صاد يف تدبري املواردمن ح ق شطة و ٔ. 

ىل لالتصال السمعي البرصي سبق  ٔ لس ا ٔن ا وجتدر إالشارة ٕاىل 
ر العام لرشكة 2006ٔصدر سنة ٔن  س املد  ملوازاة مع تعيني الرئ

(SOREAD)   ت ة ٕاىل جتميع وتقريب مكو ىل احلا ه  ٔكد ف  ، رٔ
د السمعي البرصي اكمل، مع العمويم يف قطب معويم مو نوع، م ، م

 .ستفادة من ٕاجنازات الرشكتني احلاليتني
مي ىل هذا التق الية اليت  ،وبناء  ستع ىل الصبغة  لس  يؤكد ا

ادة هيلكة القطاع السمعي البرصي  سهيا ٕا ته يف ك بالد وجتميع مكو
د   .مضن قطب معويم مو

ذ املبادرة، ٔ ٔخر كثريا يف  ٔننا ت لس  ٔكرث من  ورى ا ٕاذ بعد ميض 
ٔوىل لٕالصالح، مل يمت بعد 13 ل ا ىل املرا شاء هذا القطب  سنة  ٕا

ي سيكون من بني وظائفه حتديث القطاع  ،السمعي البرصي العمويم ا
اصة يف سياق املنافسة القوية  سيق،  داث نوع من التاكمل والت وٕا

بية ٔج  .لشباكت الفضائية ا
شارون احملرتمون،حرضات السيدات والسادة الن  واب واملس

ٔن مجيع  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  ت،  لحسا الس اجلهوية  ٔشغال ا القة ب
بة تزنيل  ت قصد موا لحسا وية  الس  ات اململكة قد متت تغطيهتا مب

  .اجلهوية املتقدمة
شلك فعال يف ختليق احلياة العامة، ويف  ىل إالسهام  وحرصا مهنا 

ليات احلاكمة  ىل املستوى احمليل، فقد ضاعفت هذه ٕارساء  اجليدة 
ىل  الهتا، مع الرتكزي  الس من جمهودها الرقايب يف خمتلف جماالت تد ا
رتباط الوثيق  م املواطن، وذات  ه ر  ٔ ست االت اليت  املواضيع وا

ة  .حبياته اليوم
لام سبة  ل ا  ق شلك رها حق ات الرتابية  ٔحضت مالية امجلا لية وقد 

ة، ففي سنة  ات الرتابية حوايل  2018العموم ل امجلا  42بلغت مداخ
زيد عن  ٔتية من املوارد املالية احملو  27مليار درمه، مهنا ما  مليار درمه م

لغ  اتية م اوز مواردها ا ث مل تت ، ح و مليار درمه،  15من طرف ا
سبة  24 وال تتعدى تغطية هذه النفقات العادية البالغة حوايل مليار درمه 

58%. 
لهيا التقرر  الالت، وقف  خ ة من  رجع هذه الوضعية ٕاىل مجمو و
لص من  ي  ت احمللية، وا لس حول اجلبا ٔجنزه ا ي  ايت ا املوضو

ٔن حمدودية املوارد اجلبائية ٔ ال ٕاىل حمدودية املوارد اجلبائية املعب ة، ٕاال 
رئ املعب ات  لشلك املطلوب يف ة جتعل هذه امجلا ىل إالسهام   قادرة 

 .التمنية احمللية
وى احمللية مع ضعف  ٔ ٔمه النقائص املس يف تعدد الرسوم وا متثل  و

اء الرضييب دم ضبط الو ة  ان، وذ ن ٔح هتا يف بعض ا دم  ،مردود و
ات، وكذا  لهيا هذه امجلا استغالل املؤهالت اجلبائية املهمة اليت تتوفر 

 .حمدودية إالصدارات وضعف معلية التحصيل
ات الرتابية، فقد بلغت  لجام ر  س سبة لنفقات  ل مليار  16.4و

رمس سنة  سبة ٕاجناز التوقعات اخلاصة هبا ظلت 2018درمه  ٔن  ري   ،
واضعة ث مل تتعدى  ،م ٔساسا ٕاىل ضعف %44ح ، ويعزى هذا الوضع 

ات التنظميية والقدرات التدبري  ات الرتابية، وٕاىل النقص يف الب لجام ية 
ع املشاريع  رشية املرصودة ملهام التخطيط والتدبري املايل وت املوارد ال

رية  .س
ة احمللية وانعاكساهتا  ٔمهية تدبري املرافق العموم ٓخر، ونظرا  ويف سياق 
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اتيا  لس تقررا موضو ٔصدر ا لمرتفقني،  ىل جودة اخلدمات املقدمة 
ء وتطهري السائل والنقل حو  ات توزيع املاء والكهر ل التدبري املفوض لقطا

ت والنظافة منط من التدبري بعض ، احلرضي ومجع النفا وقد اكن لهذا ا
ري  ٔ لت سيب  ىل اخلصوص يف التدارك ال نعاكسات إالجيابية، واملمتث 

دما رات وبعض التحسن يف مستوى  س ىل مستوى  ل  ت املس
 .النظافة

لرمغ من اجلهود اليت بذلت يف هذا إالطار، فٕان التقرر وقف  ولكن 
الالت خ ة من  ر  ،ىل مجمو هتا ٕاىل مغوض بنود دفا الب رجع يف 

دم توازن  ه ال التحمالت و ٔن توج ش ات بني املفوض ابنود التعاقدية  لواج
دمات املرفق العام طبقا مل دم ٕاجناز  ٔنواملفوض ٕاليه، و ش عاقد   .ها هو م

وخبصوص التدبري املفوض ملرفق توزيع املاء  ،وفضال عن ذ
ء والتطهري السائل، يعرف تدبري  ٔشغال"والكهر دة  "صندوق ا

الالت هيا  ،اخ ٔن املساهامت اليت تقوم هبا الرشاكت املفوض ٕا ذ 
ٔن ٕايد لاكمل حلساب الصندوق، كام  اع املبالغ بتحصيلها ال يمت دامئا ٕايداعها 

 ٔ ال التعاقدية، ويف بعض احلاالت تل ٓ ٔخرا عن ا ٔيت م البا ما ي احملص 
ارج الضوابط احملددة  ٔموال  ٔطراف املتعاقدة ٕاىل استعامل هذه ا  .ا
امة سرتاتيجية اليت حيتلها قطاع النقل بصفة  لماكنة  والنقل  ،ونظرا 

اصة ق ،احلرضي بصفة  ور  صاديىل املستويني  عي، وا ج و
سهيل معلية تنقل املواطنني، ال س يف ظل  ي يلعبه يف  احليوي ا
افة  ة من املدن وارتفاع الك ه مجمو ي عرف التوسع العمراين الرسيع ا

ٔعاملها لهذا  دالساكنية هبا، فق زيا من  ت  لحسا الس اجلهوية  ٔولت ا
ىل تدين اخلدمات امل لمواطننيالقطاع، ووقفت  ىل  ،قدمة  اصة 

ىل حتمل  دها  ات الكربى اليت مل تعد قادرة لو مستوى بعض امجلا
ٔعباء املالية املرتتبة عن  ستا ر يف هذا املرفق احلساس، مما  دمع  لزمس
ال و لها يف هذا ا سبة لشبكيت الطرامواي يف  ،ا ل ىل غرار ما مت 

ار البيضا ط وا يت الر  .ءمدي
سهيا متو ك ٔمهية القصوى اليت  لنظر ٕاىل ا ٓخر، و انب   نومن 

ملواد الغذائية ٔسواق  لحوم امحلراء واخلرض والفواكه ،ا بطريقة  ،اصة ا
اتية حول  مة موضو جلودة املطلوبة، فقد مت ٕاجناز  تظمة و تدبري "م

ازر ٔمه النقا "ا الية، استعرضت  رة استع ئص ٔفضت ٕاىل ٕاصدار مذ
ازر وي اليت يعاين مهنا قطاع ا ٕالطار  ،ذات الطابع الب واليت تتعلق 

ة من  ة، فضال عن مجمو القانوين وبغياب رشوط النظافة والص
الالت التدبريية  .خ

اليا ملهمة رقابية حول  داد  ٔسواق "ويف نفس املوضوع، جيري إال
لخرض والفواكه لمشالك والصعو ،"امجل  ت اليت يتعني جتاوزها لنظر 

ادة هيلكة هذا القطاع  .قصد حتديث وٕا
شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس

رين واملؤهالت  ٔ ن ا الل العقد سبات اليت حققهتا بالد  ٕان املك

ٔن تضمن الظروف  ٔهنا  رشي، من ش ىل الصعيد املؤسسايت وال املتوفرة 
لرشوع يف ٕاص ظومة احلاكمة يف القطاع املواتية  شمل م ات معيقة،  ال

  .العام
ت ستورية اليت مك ديدة  وانطالقا من املرجعية ا ة  لق دينام من 

ادئ احلاكمة اجليدة ،يف التدبري العمويم الل ٕارساء العديد من م  ،من 
ٔي وقت مىض ٕاىل تعبئة شام ٔكرث من  ة مدعوة  من  ،فٕان املرافق العموم

ل تفعيل هذ ة ٔ دمة املصل ه املبادئ مبا يعزز الثقة يف املؤسسات ويضع 
 .العامة فوق لك اعتبار

شمل لك  ته،ومن   الته ل ىل توسيع وتنويع تد لس  سيحرص ا
ة ات واملرافق العموم ستقاللية،  ،القطا اكمل  يار املهامت الرقابية  واخ

ولية ددهتا املنظمة ا ىل معايري موضوعية كام  لرقابة،  بناء  زة العليا  ٔ ل
الن مكسيكو الل ٕا  .وال س من 

اطر املالية والتدبريية  ت وا ٔساسا يف جحم الرها ىل هذه املعايري  وتت
زة، مع ت ٔ شطة القطاعية والنظم القانونية ل ٔ رابية  ٔمنيونوعية ا تغطية 

ىل اكفة الرتاب ال ة  د فعيل لعمليات املراق  .وطينواسعة لضامن توا
ملساطر اليت  ٔطوار املهامت الرقابية  لس عند لك  ث ا ش كام سي

ني ٔساسي متزي خباصيتني  رتام  :حيددها القانون واليت  القرار امجلاعي وا
ٔجوهتا ااملسطرة التو  ة بتقدمي  لمراق زة اخلاضعة  ٔ سمح ل ية اليت 

ىل  ٓراهئا وتعليقاهتا طوال مدة ٕاجناز الرقابة، و ل ثثالو   :مرا
 ٔويل داد املالحظات يف التقرر ا  ؛عند ٕا
  هنايئ داد التقرر ا  ؛بعد ٕا
  رش اخلالصات يف التقرر السنوي  .مث عند 

لس القة مبتابعة توصيات ا البية املناطق اخلاضعة  ،و ٔن  نالحظ 
ة لون ٕاجيابيا مع هذه التوصيات، بل ٕان  ،لمراق وكذا املسؤولني عهنا يتفا

ة م ىل ذ مجمو زة تعمتدها مضن خطط معلها، كام وقف  ٔ ن هذه ا
الل النقاش العميق واملمثر عند دراسته  تصة من  جملسمك املوقر وجلانه ا
سيري بعض املرافق  ة  ت حول مراق لحسا ىل  ٔ لس ا لتقارر ا

ة مي الربامج والسياسات العموم ة وكذا تق  .واملؤسسات العموم
ابعاتنا مل  لقانون  اهام ويف م ىل التطبيق الصارم  الرقابية، حنرص 

ىل جتاوزات تتعلق بعدم  ا  حلزم والضبط الالزمني لكام وقف والتعامل 
ضيات اجلاري هبا العمل ملق د  لامل العام ،التق ٔو هدر   ،ٔو نتج عهنا ضياع 

ىل مستويني   : وذ بتحريك املساطر القضائية 
 ملزياني ي املستوى املتعلق  ات واملالية اليت تطلع به احملامك املالية، وا

ىل اراكهبم  ني  ٔعوان العموم ة لك املسؤولني وا هيدف ٕاىل معاق
لهيا يف القانون الفات املالية والتدبريية املنصوص   ؛لم

   لقضا ىل رئاسة النيابة العامة  ا  واملستوى الثاين املمتثل يف إال
ت ج  ستوجب عقو  .ائيةاليت قد 

ٔحاكم والتقارر والتوصيات عن احملامك املالية س هدفا  ،ٕان ٕاصدار ا ل
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امئ  م ا ه د ذاته، بقدر ما يعكس  د ٕ يف  ة وتفعيل قمي وقوا شا
صادية  ق دى حمددات التمنية  امل اليوم ٕا احلاكمة اجليدة اليت تعترب يف 

عية؛ ج  و
ٔننا ه  نتقامس  ،ومؤسسات دستورية مةرملا وحكو  ،ومما ال شك ف

ا  ٔهداف ٔرض الواقع، مبا خيدم  ىل  سعى ٕاىل تزنيلها  مجيعا هذه القمي اليت 
اكفؤ الفرص والعدا  ىل  ركز  سك،  ضامن وم ة ٕالرساء جممتع م السام

ش الكرمي عية ومقومات الع  .ج
ٔشيد بعالقات التعاون البناء ٔستغل هذه الفرصة   ٔ ٔود  السائد  ا 

زته  ٔ ر  ت ومؤسسة الربملان وكذا مع سا لحسا ىل  ٔ لس ا بني ا
سمترار ئت تتعزز  ٔساسا  ،وجلانه، ت العالقات اليت ما ف واليت هتدف 
ملؤسستني ملهام الرقابية املنوطة  رتقاء  ٔدوارها  ،ٕاىل  كرس  و

ستورية   .ا

ي ما ف  مع ا ىل ا لحكومة  دد الشكر  ٔ لس كام  لم ئت تقدمه 
ه ٔحسن و ىل  امه  ٔداء  ت حىت يقوم ب لحسا ىل  ٔ الل  ،ا س من  ل

ابعة تطبيق  سري م ٔيضا بت رشية حفسب، ولكن  توفري إالماكنيات املادية وال
ٔوسع نطاق،  ىل  ل معها  ىل التفا ة  التوصيات وحث املرافق العموم

لوطن، وتد دمة املصاحل العليا   ، ا يف ذ عمي الرصح املؤسسايت هدف
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه  ، حتت الق لبالد

ٔيده   .هللا و
ري ه  ا هللا مجيعا ملا ف ليمك ورمحة هللا وراكته، ووفق  .والسالم 

س  :السيد الرئ
ت،  لس احلسا لم ٔول  س ا   شكرا السيد الرئ

لسيدات والسادة الربملانيون   .شكرا 
  .عت اجللسةرف


