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 036 رمقاجللسة حمرض 

ٔربعاء :التارخي   .)م2022 ماي 11(هـ  1443 شوال 10 ا
س جملس النواب - :لرئاسةا   ؛السيد راشيد الطاليب العلمي رئ

شارن - س جملس املس ارة، رئ   .السيد النعم م
ت ة و  .:التوق قة، مخسسا ة احلادية عرشة  وعرشون دق ابتداء من السا

قة الساو  ق ا ةبعا   .صبا
 ٔ ة مشرتكة بني جمليس الربملان خمصصة لتقدمي  :عاملدول ا لسة معوم

ت عرض لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا حول  االسيدة الرئ
يت  رمس س لس    .2020و 2019ٔعامل ا

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

س جملس النوا س اجللسةالسيد راشيد الطاليب العلمي رئ  :ب، رئ
﷽ 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
تحت اجللسة  .اف

شارن احملرتم، س جملس املس  السيد رئ
ت احملرتمة، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  السيدة الرئ

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

ت،السيدات والساد لحسا ىل  ٔ لس ا  ة رؤساء الغرف 
ت، لحسا الس اجلهوية   والسيدات والسادة رؤساء ا

ٔول مرة، ن حيرضون معنا  ، وا ا ة ٕاىل ا ن من طن  وا
ضيات الفصل  ه،  148طبقا ملق رية م ٔ اصة الفقرة ا ستور و من ا

ال ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ل هذه اجللسة تقدم السيدة الرئ
يت  رمس س لس  ٔعامل ا ليس الربملان عرضا عن  -2019املشرتكة 

2020.  
ت لتقدمي  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا لسيدة الرئ ٔعطي اللكمة 

  .العرض
س  .تفضل السيدة الرئ

دوي ب  ت ،السيدة زي لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  :الرئ
ليمك مجيعا  .السالم 

﷽ 
ٔمني ىل املصطفى ا  .امحلد  رب العاملني والصالة والسالم 

س جملس النواب احملرتم،  السيد رئ
شارن احملرتم، س جملس املس  السيد رئ

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة النواب واملس

رشيعية املوقرة بعرض عن  ٔمام املؤسسة ال ٔتقدم  ٔن  رشفين وسعدين 
ضيات الفصل ٔعامل ا ت، تطبيقا ملق لحسا ىل  ٔ من دستور  148لس ا

ىل الثقة اليت  ٔمة  مك ممثلني ل ٔهنئمك بصف ٔن  ٔود هبذه املناسبة  اململكة، و
ٔن  رية، كام حيق لنا مجيعا  ٔ ت ا ا نت ر  ني ٕا حظيمت هبا من طرف الناخ

ادة الرشيدة لصاحب اجلال ا ا، حتت الق ا مل دمحم هن بالد لن
احئة  ري مسبوقة يف خضم  ت ثالثية  ا السادس نرصه هللا، يف تنظمي انت

د" لزتام والعمل من "19-وف اكمل املسؤولية و سمت  ، يف ظروف ا
ة العامة ل املصل ٔ. 

مة  ،وكام تعلمون ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔسند دستور اململكة 
ة،  ىل املالية العموم ادئ وقمي احلاكمة اجليدة الرقابة العليا  وتدعمي وحامية م

ت  ة حسا ت مراق لحسا الس اجلهوية  ط  ٔ ة واحملاسبة، كام  والشفاف
ا بتدبري شؤوهنا،  ا ة ق ٔخرى وهيئاهتا، ويف ات الرتابية ا اجلهات وامجلا
ضاء عن لك  ق ة عند  ة املعاق امك املالية صالح لم ستور  وخول ا

لق الل  ةٕا زة العموم ٔ ل ومصاريف ا ىل معليات مداخ د السارية   .وا
لتايل ياز نعزت هبا، ٕاذ  ،و م فٕان لقاء اليوم يعترب حبق حمطة دستورية 

، وإالسهام يف تعميق النقاش العمويم ببالد  ٔ املساء د تتو تفعيل م
ة حول ٕاشاكليات التدبري العمويم، وتزنيل السياسات والربامج العمو  م

الالت اليت قد تعرتهيا ميها، ورصد إالخ وكذا اقرتاح السبل والبدائل  ،وتق
ىل الشغل ر و ىل إالس ىل املواطن،  رها إالجيايب  ٔ  .الكف لضامن 

ٔيت هذا العرض يف سياق وطين ودويل يعرف حتوالت مسمترة  وي
ر التغيريات اجلذرية اليت فرضهتا اجلاحئة ة ٕا سار زامن ٕاضافة ٕاىل ،وم  

صادي واجليوسيايس واليت  عي وإالق ة من العوامل ذات الطابع إالج مجمو
ادة  ٔمهها ٕا ول،  يارات إالسرتاتيجية  ٔدت ٕاىل مراجعات معيقة لٕالخ

سان م حبياة إال رشي وإاله  ،النظر يف مسار العوملة ووضع العنرص ال
ة ت السياسات العموم ٔولو  .جعلها يف صلب 

ىل الصع  ة لصاحب  ،يد الوطينو لتوجهيات السام اختذت بالد طبقا 
اجلال دمحم السادس نرصه هللا، مج من التدابري واسهتدفت يف مر 

ا الصندوق التضامين ل ٔ د"ـٔوىل توظيف إالماكنيات املالية اليت  -وف
صاد من "19 اكم ٕالنعاش إالق نية الحقة وضع خطة م ، ويف مر 

ةالل ٕا شطة إالنتاج ٔ لهنوض  ر   .داث صندوق دمحم السادس لٕالس
روس ٔمه ا ت من  ولعل من  ٔن بالد متك ٔزمة  لصة من هذه ا املست

ٔساسا بفضل روح إاللزتام  احئة،  ل ف من إالنعاكسات املبارشة  التخف
ٔو  الل مر احلجر الصحي  ن عهنا املغاربة سواء  ٔ وروح املواطنة اليت 

د العديد من  يف ح، مما سا لتلق محل الوطنية  ل الالحقة املرتبطة  املرا
صاد الوطين منوا  ق ث جسل  ىل التعايف تدرجييا، ح صادية  ق شطة  ٔ ا

ٔكرث من  كامش ب 2021يف سنة % 7ب ، كام 2020يف سنة  %6,3ــ بعد ا
بية واليت تنا ٔج رات ا هتا لالس اذب ىل  سبة افظت بالد  مت ب

 .2020ملقارنة مع سنة % 20,5
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ث  ت مدخرات بالد من العم الصعبة، ح جتاه، حتس ويف نفس 
بفضل  ،واردات السلع واخلدمات من ايوم 22شهور و 6بلغت ما يعادل 

اسية الغ ق خلارج واليت جسلت م مليار  93,3 :حتويالت املغاربة املقميني 
دة  ز ٔي   .%36,8درمه 

ىل ا احئة ٕاضافة ٕاىل و ل ، فٕان التطورات الالحقة  لرمغ من ذ
ىل  صاد الوطين  إالنعاكسات السلبية ملومس اجلفاف ومدى قدرة إالق
ت  ة حتد ة، لك هذه العوامل تفرض موا راهات اخلارج ٔمام إال الصمود 
اعته،  ت تعزز ماكنة املغرب وحتصني م د ٔيت يف مقدمة هذه الت كربى، ي

ٔهيل العنرص  الس يف ة والصناعية والغذائية وت االت الصحية والطاق ا
حها التحول  رشي، وتوفري الظروف املواتية لٕالستفادة من الفرص اليت ي ال

ٕالضافة ٕاىل  ٔوراش الكربىالرمقي،  عية  :رسيع وترية ا كتعممي امحلاية إالج
ٔفق سنة  ٔوراش إالصالح2025يف  ة اجلبايئ واملؤسسات ال ، و عموم

منوذج  ٕالضافة ٕاىل رضورة تزنيل ا ر،  وتفعيل امليثاق اجلديد لٕالس
ال  ،التمنوي اجلديد خلالصات اجلوهرية املتعلقة مب اصة ف يتعلق 

ر مهنا   :احلاكمة والتدبري العمويم، ونذ
اق إالسرتاتيجي  ىل إالس ني  لني العموم تطور قدرات خمتلف الفا

ضان احللول واملشاريعوتدبري وتدارك ا   ؛اطر وجتريب واح
  ،سقة جعة وم ة  شجيع بلورة سياسات معوم ٔيضا  ر مهنا  نذ

ق  ىل املعطيات احملينة، وهتدف ٕاىل حتق ليل، تقوم  ىل الت تقوم 
لمواطن ولصاحل معوم املواطنني   ؛ماكسب 

  ة ذ السياسات العموم ٔيضا حتسني قدرات إالدارة لتنف ر مهنا  نذ
ات احلديثةبفعال  ولوج ٔرسع، وكذا إالستفادة من التك  .ية وبوترية 

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
ديد  عطف  يف هذا السياق، فٕان متوقع احملامك املالية جيعلها اليوم يف م
ل السابقة قد سامهت وبصفة تدرجيية  ملسارها املؤسسايت، فٕاذا اكنت املرا

وازنة يف ت  وم ٔمام حتد اجه الرقابة العليا، فٕاننا اليوم  ادئ وم ٕارساء م
ىل  ة سواء  سار ة تفرضها هذه التحوالت امل نو ديدة وانتظارات م
 ، ٔطراف ذات الص ٔن انتظارات ا ، كام  ٔو اخلار يل  ا املستوى ا

متع املدين واملواطنني ذية وكذا ا رشيعية والتنف  ،ويف مقدمهتا السلطتان ال
مة صيانة املاكنة  ا  اتق ىل  رية، وهو ما يضع  ٔ الل السنوات ا تنامت 

ر معلها ٓ ٔداهئا والرفع من  كرسها وإالرتقاء ب امك املالية و لم ستورية    .ا
سبة لنا مكؤسسة مؤمتنة  ل شلك  ه، فٕان هذه العوامل  ومما ال شك ف

ش ادئ وقمي احلاكمة اجليدة،  كون ىل تدعمي وحامية م ٔن  لك دافعا قو 
ٔن نضع  دات والتحوالت، و ٔقمل مع هذه املست لت ىل استعداد  دامئا 
ت وإالنتظارات اليت ترتتب  ت والرها د لت ابة  ليات الالزمة لٕالست ا

 .عهنا
ذ مارس  ،ويف هذا إالطار ت م لحسا ىل  ٔ لس ا  2021اعمتد ا

ل  شارية خمططا ٕاسرتاتيجيا  ، 2026- 2022 امخلسةسنوات وفق مهنجية 
ر  الل تطو اة املواطن، وذ من  ىل ح ر  ٔ ىل مقاربة النتاجئ وا ركز 
ات الكربى  بة إالصال ح لها موا ليات اشتغال ت معل احملامك املالية وٕارساء 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم  ، حتت الق اليت تعرفها بالد

ٔعامل احملامك نرصه هللا، يتعلق ا السادس رجمة  ديدة يف  د مقاربة  ع ٔمر 
ٔعامل الصادرة عهنا، ااملالية وتنويع التق بني  وتفعيل اجلسور فرر حول ا

ري القضائية صاصات القضائية و وٕارساء سياسة عقابية  ،خمتلف إالخ
ج ات احملامك عمالمئة و ذ خمر ع تنف ديد يف ت ٔسلوب  ة، وكذا سن 

ٔهنااملالية، و  ش ٔعاملها والتواصل    .رش 
ابة  ،وهكذا ٔعاملها الرقابية إالست رجمة  تتو احملامك املالية يف ٕاطار 

صاديني والرٔي العام  ق لني  ٔطراف املعنية والفا شغاالت وانتظارات ا ال
ىل مهناج يضمن  ،واملواطنني اطر، و ىل حتليل ا د  ع الل  من 

سهتدف هذه الربجمة استقاللية وموضوعية وح اد احملامك املالية، كام 
ٔولوية االت ذات ا لتمنية  ،ا مي مدى ٕاجناز الربامج الكربى  الس تق

ىل املستوى الرتايب ة وتزنيلها   .واملشاريع العموم
ات وتوصيات احملامك املالية والرفع من  ر ل التزنيل الفعيل  ٔ ومن 

ىل ىل التدبري العمويم و رها  لغة  ٔ ٔمهية  اة املواطنني، تويل هذه احملامك  ح
ع يف التقرر  ث يمت تضمني نتاجئ هذا الت ع التوصيات الصادرة عهنا، ح لت
سري معليات  صة رمقية قصد ت لس م دث ا ٔ السنوي، ولهذه الغاية 

ٔطراف املعنية ذ يف بعني  ،التواصل مع خمتلف ا ٔ ع، ت د وترية ت مع اع
ايل، إالعتبار  ٔولوهتا، وكذا طابعها إالستع طبيعة التوصية، مدى 

ال  ل  رشع يف العمل هبذه املنصة، ٕان شاء هللا، ابتداء من الشهر املق وس
اطبني املعينني من  ملعطيات املتعلقة  لس  استكامل معلية توصل ا

هنم من استعاملها ٔيضا بعد متك ات الوزارية املعنية، و  .طرف القطا
ريل وهب ٔ بعة لرئاسة احلكومة يف  دة  داث و مثن ٕا ذا الصدد، 

مهتا تفعيل  ، وذ ال املنرصم  ابةتوصيات ذات الص لس  است لطلب ا
ت لحسا ىل  ٔ   .ا

ال  لرقابة الرائدة يف هذا ا ىل غرار الهيئات العليا  لس  وسيعمل ا
داد تقارر حول مظاهر التحسن املس يف التد بري العمويم للك ىل ٕا

ابة والتقدم يف تفعيل هذه التوصيات   .قطاع، وحول مدى إالست
ة  ،ويف ذات السياق ٔوراش ٕاصالح املالية العموم لس  ب ا يوا

ىل النتاجئ، وحتسني مسطرة إالدالء  وتزنيل مقاربة التدبري املركز 
امك لم ت ومضموهنا، وتوفري املعلومات املوثوقة واحملينة  املالية،  حلسا

ت وتوفري الرشوط املالمئة  حلسا ٔيضا مرشوع رمقنة معلية إالدالء  ب  يوا
ىل  صاص التصديق  د فعال وهو اخ صاص  لس الخ ملامرسة ا
صاد  ، وقد مت لهذا الغرض وضع ٕاطار معل مع وزارة إالق و ت ا حسا

االت ذات الص وظروف موا ددت ا ة  الل اتفاق بهتا، واملالية من 
ٔوراش ٕاصالح املالية  بة  بة، موا ىل تقدمي نتاجئ هذه املوا لس  وسيعمل ا
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ل ة يف تقرره السنوي املق  .العموم
ي  ور الهام ا ا  ت وٕادرااك م لحسا الس اجلهوية  ىل مستوى ا و

الس ،تضطلع به يف تدعمي احلاكمة الرتابية ٔن متارس هذه ا ىل   حرصنا 
صاصا دجمةاكفة اخ اكم وم ا يف ذ اخنراطها  ،هتا وفق رؤية م اي

اة التحوالت اليت  بة تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة، مع مرا العميل يف موا
ٔساسا  ٔعاملها  ه  ة، وتوج اة خصوصيات لك  لطبع مرا ، و تعرفها بالد

ٔد لمواطن واملسامهة يف حتسني  ش اليويم  ملع االت ذات الص  اء حنو ا
لمرتفقني ىل جتويد اخلدمات املقدمة  ات الرتابية مبا ينعكس ٕاجيا   .امجلا

لس  يف املهام املشرتكة بني غرف ا ك ىل  ، معلنا  ل ذ ٔ و
رشية الالزمة  ملوارد ال رية  ٔ زويد هذه ا ت و لحسا الس اجلهوية  وا

ىل النحو املطلوب، وهكذا فقد تفضل ص ا  احب اجلال حىت تضطلع مبها
ملحق قضايئ  49بتعيني  2022امل دمحم السادس نرصه هللا، مطلع سنة 

ت، ونعزتم مواص  لحسا الس اجلهوية  ىل مستوى خمتلف ا ديد 
هنا من وسائل العمل الالزمة  .ود يف هذا إالطار قصد متك

لهيئات  دة  ٔحاكم دستور اململكة يف جمال املسا ويف ٕاطار تزنيل 
ٔشاكل ال ل املسامهة يف ختليق احلياة العامة وحماربة لك  ٔ قضائية، ومن 

لسلطة القضائية ورئاسة  ىل  ٔ لس ا سيق مع ا يف الت ك الفساد، مت 
ت والتظلامت والتقارر ذات الص  ٔن معاجلة الشاك ش النيابة العامة 

ئق املتعل   .قة هباالفات واجلرامئ املالية وتبادل املعلومات والو
لس  لتعاون البناء واملمثر مع ا وال يفوتين هبذه املناسبة إالشادة 
رة تعاون يف  ع مذ ذ توق لسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة م ىل  ٔ ا

 .2021يونيو 

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
رب  ت يف دج لحسا ىل  ٔ لس ا ر املتعلق التقر  2021ٔصدر ا

يت  رمس س شطة احملامك املالية  ٔ رفعه2020و 2019ب رشفت  ٕاىل  ، وقد 
س احلكومة،  ال امل نرصه هللا، كام مقت بتوجهيه ٕاىل السادة رئ
رشه يف مارس  شارن، ومت  س جملس املس س جملس النواب ورئ ورئ

ضيات الفصل  2022 ستور 148جلريدة الرمسية معال مبق وقد ؛ من ا
عتبار املاكنة اليت حيتلها تدبري املال  ة واسعة  الم حظي التقرر بتغطية ٕا

ة الم ٔوساط إال مات الرٔي العام وا   .العام مضن اه
صاصاهتا القضائية  يتضمن هذا التقرر حصي ممارسة احملامك املالية الخ

ٔمه املشاريع الصات املهامت الرقابية خبصوص  رز  ٔ والربامج  ٕالضافة ٕاىل 
ٔن  ات الهيلكية اليت هتم الش  .العاموإالصال

ملزيانية والشؤون املالية،  ٔديب املتعلق  صاص الت خ ف يتعلق 
الل الفرتة املمتدة من  ريل  2019ٔصدرت احملامك املالية  ٔ  2022حىت ممت 

دده  درمه،  603مليون و 10قرار وحمك، بلغ مجموع الغرامات  464ما 
زة ٕالضافة إ  ٔ لخسارة اليت حلقت  اعها واملطابقة  ر ٕ ىل املبالغ احملكوم 

ة واليت بلغت الفات املرك ة ا ة ن ٔلف درمه،  77مليون و 17 العموم
ذ العمليات  لني يف تنف لمتد رة املسؤولية الشخصية  ٕ ٔمر  ويتعلق ا

ة زة العموم ٔ وا خمالفات يف جمال تن  املالية ل ن ارك ذ معليات املوارد ا ف
ري مربرة،  ة  ٔو عي افع نقدية  ىل م ة، وكذا حصوهلم  والنفقات العموم
الل اخلطري سواء  ب إال س جلهاز العمويم  ٔرضار  ٔيضا ٕاحلاق  االت  و
ام  ن يف الق ب التقصري وإالغفال املتكرر س ٔو  ة  ٔو يف املراق يف إالرشاف 

م  .مبها
ق والبت زة املقدمة من طرف  ٔما يف جمال التدق ٔ ت ا يف حسا

ه  الل نفس املدة، ما مجمو ٔصدرت احملامك،  ني، فقد   636احملاسبني العموم
 700داملليون و 209رصحت مبوجهبا ابتدائيا بعجز يوازي  اوقرار  حكام

ه ق يف ما مجمو ق والتحق ر التدق ىل ٕا   .حسا 11.738 ٔلف درمه 
ٔحاكم وجتدر إالشارة يف هذا الصدد،  ذية من ا ة التنف س ٔن ال

لمملكة بعد  ه ٕاىل اخلزينة العامة  والقرارات الصادرة عن احملامك املالية تو
الص املبالغ احملكوم هبا ساهبا قوة اليشء املقيض به، وذ قصد است  .اك

شاف مجملها،  ائية واليت مت اك ستوجب عقوبة ج فعال اليت  ٔ سبة ل ل
ا ٕاىل احملامك املالية من يف ٕاطار ممارسة احمل ٔسف، ال تمت إال امك املالية، مع ا

تصة حسب القانون شاف مجملها يف ٕاطار . طرف السلطات ا مت اك
ىل  ٔ لس ا ى ا لم  ال الويل العام  ٔ ممارسة احملامك املالية، فقد 

الل نفس الفرتة ت  ريل  2019: لحسا ٔ ٕاىل  املف 29، 2022ٕاىل ممت 
ى حممكة النقضالو  لم  س النيابة العامة -يل العام  وذ قصد  ،-رئ

ة  عوى العموم رة ا ٔهنا، ف اختذت مقررات بعدم ٕا ش ذ املتعّني  ٔ
ت الالزمة 6خبصوص  ن وإالثبا  .ملفات لعدم كفاية القرا

لس  ٔحاكم والقرارات الصادرة يف هذا إالطار، حرص ا القة  و
ٔمام احملامك مضن هذا التقر ٔسس ٕاسناد املسؤولية  راز عنارص و ىل ٕا ر 

اه ٕاىل  رة إالن ٔحاكم، وكذا ٕا طة من هذه القرارات وا املالية املست
ٔسباهبا قصد العمل  شوب التدبري العمويم و الالت اليت  الثغرات وإالخ

سامه ىل جتاوزها، مبا يعّزز احلاكمة اجليّدة يف جمال التدبري املايل العمويم و 
ٔمن القضايئ ٔيضا ا ة ثقافة حسن التدبري وحيقّق   .يف ٕاشا

لس  سعى ا ني،  رن العموم ويف انتظار مراجعة نظام مسؤولية املّد
اسب مع الغاية من سّن هذا  شلك ي ٕاىل تعزز الوظيفة العقابية 

صاص ت اجلديدة  ،إالخ لتدبري املايل العمويم، يف ٕاطار  وكذا مع الرها
ىل الوسائل، من إالنت ىل النتاجئ بدل التدبري املبين  قال ٕاىل التدبري املركز 

ج ٔول مرة، فّعا و د سياسة عقابية و راعي التوازن يف عالل اع ة، 
لمسؤولية ة  الفات املستوج  .املامرسة القضائية بني خمتلف ا

سيق  ت، بت لحسا ىل  ٔ لس ا ٔن ا ٔماممك،  ٔؤكد  ٔن  ٔود  وثيق كام 
 ، ىل رٔسها السيد الويل العام جلال امل يه و وفعيل مع النيابة العامة 
ا اكفة ملفات  حها القانون قصد ٕا ليات اليت ي يعمل حبزم لتفعيل لك ا

ىل رئاسة النيابة العامة ٕالختاذ ما يلزم دالفساد وه ة  ٔموال العموم ر ا
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ة، هاجسه لكام  خبصوصها يف جمال املتابعات اجلنائية ن اكف ٔصبحت القرا
ٔ ربط املسؤولية  د ىل تزنيل م صاصاته واحلرص  يف ذ ممارسة اكفة اخ

ٔرض الواقع ىل   .حملاسبة فعليا و

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
شطة ذات الصبغة القضائية، فٕان املهّمات املتعلقة  ٔ بغض النظر عن ا

سيري ة ال ٔموال  مبراق دام ا ة است ة ومراق مي الربامج واملشاريع العموم وتق
بريا من هذا التقرر، وقد روعي يف عرض  ّزيا  ذت  ٔ ة،  العموم
بات املدىل هبا من طرف مسؤويل  ٔجوبة والتعق الصات هذه املهامت ا

ة لمراق ات اليت خضعت  زة والقطا ٔ   .ا
لتدبريكام مت حرص هذه املالحظات يف ت املتع ٔما ت اليت  ،لقة 

رن واملسرين، فقد مت تضميهنا متاشيا  رة مسؤولية بعض املد ٔهنا ٕا من ش
ىل النيابة العامة  هتا  ا ل ٕا ٔ فص من  ادئ قرينة الرباءة يف تقارر م مع م
ت يف  ٔو عقو ت ذات طابع ٕاداري  ى احملامك املالية، وقد تفيض ٕاىل عقو

ٔديب املت ٔو جمال الت سيري حبمك الواقع  ٔو ال ملزيانية والشؤون املالية  علق 
ائية ت ج  .عقو

الل الفرتة  ٔجنزت  ه  2020-2019وهكذا،  مة رقابية  665ما مجمو
ت، وقد صنفت  558مهنا  لحسا الس اجلهوية  جزة من طرف ا مة م

اتية دا ّ الصات هذه املهامت يف التقرر وفق مقاربة قطاعية وموضو
ٓتية االت ا شمل ا  :وهادفة 

ة وإالدارة- ذ قوانني  :جمال املالية العموم ف مة تتعلق ب الصات  ويضم 
امك  ت الضبط مب ٔمني، كتا د والت ٔنظمة التقا املالية، تدبري الرضائب، 

خلارج لمغاربة املقميني  صلية املقدمة   ؛اململكة واخلدمات الق
الصات املهامت املتعلقة بقطاع املاء  :جمال التجهزي وإالساكن- وشمل 

و يف جمال حماربة  الت ا ليات وتد ك وكذا تق حول  س لو وا
ري الالئق  ؛السكن 

ة- شطة إالنتاج ٔ سلس  :جمال ا الصات املهامت املتعلقة  اول  وي
ارة والتوزيع  منية الت واجن وخمطط  ة" رواج"ا لب  واملنظومة الوطنية 

س والواك الوطنية ٕالنعاش  لتق لجودة وسيري املعهد املغريب  التحتية 
شغيل والكفاءات  ؛ال

ضة- ن والر ٔجنزت حول  :جمال الرتبية والتكو الصات املهامت اليت  ويضم 
اجمة،  ذ، والرتبية ا ه التالم ليات توج متدرس يف الوسط القروي و ا

 وحاكمة التعلمي العايل والبحث وتدبري مؤسسات التعلمي العايل الفال
ه لقطاع السيارات، وكذا  مي التكون املهين املو ، وتق ولو العلمي والتك

ضية جلامعات الر ضة  لر  ؛القة الوزارة امللكفة 
ة والعمل - عيجمال الص امت خمتلفة تتعلق بوضعية  :ج وشمل 

ٔساسية وحباكمة ودمع بعض  جماالت املنظومة الصحية التغطية الصحية ا
ة  ت املمنو ا عي، وكذا إال شفائية والقطب إالج وتدبري مراكز ٕاس

ات الوزارية  ؛لجمعيات من طرف القطا
ويتعلق خبالصات املهامت املنجزة خبصوص تدبري : جمال احلاكمة الرتابية-

ٔيضا تدبري  املشاريع ات اململكة، خيص  ىل مستوى مجيع  ة  العموم
لخرض والفواكه، النفا مجل  ٔسواق البيع  ت املامث لها و ت املزنلية والنفا

ذ خمططات  داد وتنف ات الرتابية وٕا ليات التعاون بني امجلا ٔيضا  شمل 
ٔقالمي وتدبري امجلعيات ملرفق توزيع املاء الصاحل  ات وسيري العامالت وا امجلا

ة امل ار لرشب يف الوسط القروي، وتدبري ومراق اصة جبهة ا قالع 
ار البيضاء الكربى -البيضاء ة ا منية  -2015سطات، وكذا خمطط 
2020. 

ٔن  ىل  ٔهيا السادة احلارضون، حترص احملامك املالية  وكام تالحظون 
ت  ٔولو ٔيت يف مقدمهتا حتديد ا ٔشغالها لرشوط موضوعية، ي ختضع 

ذ بعني إالعتبار إالشاك ٔ امت رقابية ت يار  ت الكربى، واخ د ليات والت
اة التاكمل  ها التدبري العمويم ومرا اطر املزتايدة اليت يوا وكذا ا
ة وفعلية لاكفة  شطة الرقابية، وضامن تغطية اكف ٔ والتناسق بني خمتلف ا

االت الرتابية  .ا
ٔساسية  ٔربعة مواضيع  ىل  مك  ٔمام حرضا ٔركز  ٔن  ٔود  يف هذا إالطار، 

 :اتيجيةذات صبغة ٕاسرت 
ٔوىل ة ا الل الفرتة : الف ة   ؛2021-2019وضعية املالية العموم

ات الثانية رشي، وهتم  :الف لعنرص ال ة اليت تعىن  السياسات العموم
لوسط القروي والتغطية الصحية؛  ٔساسا التعلمي 

ة الثالثة ة املتبعة يف جمال املاء؛ :الف  هتم السياسة العموم
ة الرابعة ات اململكةٕاجنا :الف ىل مستوى  ة   .ز وتدبري املشاريع العموم

الل الفرتة  ة املرتبطة بوضعية املالية العامة   2021- 2019خبصوص الف
ديدة من  لت مر  ٔن بالد د ىل املدى املتوسط، يتضح  وتطورها 

رو ت املا ىل مستوى التواز - التقلبات حتمل معها خماطر مرتامكة 
صادية   .اق

ٔسو  ت الوطنية ىل  رية اليت  2007اس احلسا ٔ لمعطيات ا وطبقا 
صاد واملالية، فٕان سنة  ا  2019رشهتا وزارة إالق س جسلت استقرارا 

يل اخلام، وكذا % 3.6لعجز املزيانية يف مستوى يعادل  ا من الناجت ا
سبة  ن اخلزينة يف  يل اخلام يف % 64.9استقرار د ا  ،2019من الناجت ا

ة اخلاصة لسنة ويف امل ب السياق  2020قابل، فٕان الظرف ايئس  ست
د"جلاحئة  ىل املالية العامة لبالد  "19-وف وتداعياهتا املبارشة والعميقة 

لجوء ٕاىل قانون املالية  البية دول املعمور، استلزمت ا ىل غرار  طبعا 
ه اخلصوص تفامق  ىل و جعز اخلزينة املعّدل، واكن من نتاجئ هذه الوضعية 

يل اخلام% 7.6بلغ ما يعادل  ا ن اخلزينة مسارا  ،من الناجت ا ذ د ٔ كام 
ث انتقل ٕاىل  ، ح د يل اخلام مع هناية % 76.4تصا ا  2020من الناجت ا

دة  ز  .نقطة 11.5ٔي 
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ث املؤرشات  2021وقد جسلت سنة  حتسنا ملحوظا من ح
صادية واملالية، بفضل التدابري اليت  رشع يف تزنيلها تدرجييا مضن خطة إالق

ٔزمة وتداعياهتا، وكذا بفضل املومس  لخروج من ا صادي  إالقالع إالق
راجع جعز املزيانية ٕاىل  ث  ٓنذاك، ح من الناجت % 5.9الفال اجليد 

يل اخلام ا ملقارنة مع الناجت  ،ا ا  س ن اخلزينة عرف حتسنا  ٔن د كام 
يل اخلام، ا دود  ا ن % 74,2بقي يف  زايد جحم ا ىل الرمغ من 

 2020ما بني  885,5مليار درمه ٕاىل  832,6لقمية املطلقة، ارتفع من 
 .2021و

ٔول من هذه  الل النصف ا ٔن وضعية املالية العامة  ه،  وممّا الشك ف
جلفاف  راهات املرتبطة  زامن هذه إال ة  د، ن لغة التعق السنة تبدو 

رتفاع امللحو  ٔساسية و ة والسلع ا لمواد الطاق ولية  ٔسعار ا ظ ل
صاد الوطين ىل إالق   .وخماطر التضخم وانعاكساهتا 

لية  شاء  لس هبذا اخلصوص ٕا مثّن ا  "جلنة اليقظة إالسرتاتيجية"و
صاديني لني إالق ٔيضا الفا ها  ،واليت تضم  ع إالنعاكسات احملمت اليت يوا لت

صاد الوطين والت  ىل املقاوالت املعنيةإالق ىل املواطن و ف من وقعها   .خف
ن العمويم، يتعني العمل يف املدى القصري  لمستوى املرتفع  واعتبارا 
متويل  ل توفري هوامش  ٔ ىل اختاذ تدابري مزيانياتية من  واملتوسط 

وية الالزمة ات الب ن العمويم يف  ،إالصال سبة ا ىل وضع  مع احلرص 
حى تنا ٔساسيةم ٔجزاء   :زيل، ميكن تصنيف هذه التدابري ٕاىل ثالث 

ٔول- ٕالصالح  ا ملوارد وذ بتفعيل القانون إالطار املتعلق  يتصل 
اء  رب توسيع الو ة  ت الرضي اصة ف يتعلق بتعبئة إالماك اجلبايئ، 

رشيد التحفزيات اجلبائية؛ ٔيضا   الرضييب، و
رتب اجلزء الثاين- الل من التدابري  ة، من  ط برتشيد النفقات العموم

ل  ٔ وسطة ا ٔهداف واحضة م لنفقات وحتديد  مراجعة مهنجية ومعيقة 
ت  ٔولو ب  رت ادة  ٔهنا ٕا تندرج مضن قوانني املالية السنوية من ش
متويل  ة  ة موارد ٕاضاف دة من فعاليهتا واسهتدافها وٕا النفقات والز

ات الرضورية؛  إالصال
من التدابري يتعلق بتفعيل وتطور وتوسيع جمال الرشاكة بني  لثاجلزء الثا-

ٔمر ذ ىض ا ني العام واخلاص لكّام اق واعتبارا حملدودية املوارد . القطا
ٔن يعطي دفعة قوية  ٔنه  ال من ش ة، فٕان إالبتاكر يف هذا ا املالية املتا

رسيع وترية إالجن ىل  ه اخلاص والعام، ويعمل  شق ر   .ازاتلٕالس

صالح املؤسسات واملقاوالت  ٕ يس التعجيل  ك ويف نفس السياق، 
ة، سواء من  ىل املالية العموم لغة ملا  من انعاكسات  ٔمهية  ة  العموم
ٔيضا التدفقات  ث  ٔو من ح لقطاع العمويم  ات إالسرتاتيجية  ث التو ح

و ربطه مبزيانية ا ٔن هذا االٕ . املالية اليت  صالح الطموح ومن املعلوم 
ليه املؤسسة  ٔن صادقت  ة، وسبق  ة سام اء مببادرة ملك ي  ا
رسيع  ىل ال ركز  ة  رشيعية املوقرة، يندمج مضن رؤية ٕاصالح ال

صاد قوي صادي وبناء اق ة دمع . إالق سهتدف من  ٔن هذا إالصالح  كام 
ذ السيا ة يف تنف لمؤسسات واملقاوالت العموم ور إالسرتاتيجي  سات ا

سهتدف تعزز  ٔخرى  ة  ، ومن  و ة وإالسرتاتيجيات القطاعية  العموم
عية ٔو إالج صادية   .ٔداء هذا القطاع الرفع سواء من جناعته إالق

صالح  ٕ ىل الرمغ من صدور القانون املتعلق  ٔنه  لس،  ويالحظ ا
ة والقانون إالطار لواك والقانون احملدث  املؤسسات واملقاوالت العموم

لتدبري إالسرتاتيجي ملساهام ذ يوليوز  تالوطنية  و م ، مل يمت بعد 2021ا
ٔساسية  ذ الفعيل لهذا إالصالح احليوي وحتديد حمطاته ا الرشوع يف التنف
ٔفق  ٔيضا ا لني وحتدد  تلف الفا ٔدوار العملية  ارطة طريق توحض ا مضن 

 .الزمين لٕالجناز
ٔول مرة،  ة، تناول التقرر،  ملالية العموم القة  ٓخر،  ىل صعيد  و
ٔداء  ة ا ضيات املتعلقة مبهنجية جنا ذ املق مدى التقدم احلاصل ف خيص تنف

لاملية لسنة  دات القانون التنظميي  دى مست سجيل 2015ٕاك ث مت  ، ح
ىل نطاق واسع، د هذه املهنجية  مما سامه يف  جمهودات هامة يف مسار اع

ة ة ٕاجيابية لتدبري املالية العموم ة ما زالت تعرف  ،دينام ينام ٔن هذه ا ٕاال 
نقائص قد حتد من نتاجئها، ويه هذه احملدودية يف التنامغ بني 
ة تزنيلها مضن الربامج املزيانياتية، وكذ  يف إالسرتاتيجيات القطاعية و

ٔهداف واملؤرش بري من ا د لعدد  عها يف بعض هناك اع ات يتعذر معه ت
ٔداء ة ا ع جنا ٕالضافة ٕاىل غياب نظام معلومايت ميكن من ت ان،  ٔح  .ا

الية اليت  ىل الصبغة إالستع لس  ٔكد ا ة،  ملالية العموم ويف ارتباط 
د إالجاملية  ٔن تغطية التقا ث الحظ  د، ح ٔنظمة التقا سهيا ٕاصالح  ك

زال حمد شيطني ال  مليون خشص مع هناية  4.5 ودة، مفن بنيلساكن ال
اوز معدل هذه التغطية  2020 ىل الرمغ من التقدم امللحوظ % 42ال يت

عي لضامن إالج ىل مستوى الصندوق الوطين  ي جسل   .ا
ٔنظمة  ٔورد التقرر حتليال لوضعية  ىل غرار السنوات السابقة،  و

فامقة خبصوص دمي ت م د، واليت تعرف صعو هتا املالية، التقا ومهتا وتواز
لصندوق  س نظام املعاشات املدنية  ىل الرمغ من التعديالت املهمة ملقاي ٕاذ 

اء هبا ٕاصالح  د واليت  لتقا ٔمور 2016املغريب  ت ا ، من املتوقع، ٕاذا بق
ٔفق  ياطاته يف  ستزنف النظام اكمل اح ٔن  الها،    .2026ىل 

ذ ٔما النظام العام امجلاعي ملنح روا يا م عرف جعزا تق د، ف تب التقا
ٔفق  ،2004 ٔول جعز  يف  ه  ٔن يوا   .2028ومن املتوقع 

ي يد ٔجراء ا د ا ٔن نظام تقا لضامن كام  ره الصندوق الوطين 
ٔول جعز تقين  يف  ه  عي، سيوا ىل الرمغ من وجود رافعة  2029إالج

ة مواتية  .دميوغراف
ت و  صالح واعتبارا حلجم هذه الصعو ٕ لس  ٔوىص ا ة،  رها املرتق ٓ

ٔنظمة  ٔنظمة، وإالسمترار يف مراجعة ومؤاومة معايري  ادة هذه ا حاكمة وق
ٔساسية وتوفري د ا هنا مع إالطار املسهتدف،  التقا ه التقارب ف ب ٔو

اسبة  لول متويلية م ات املعيارية، وكذا وضع  ورسيع وترية إالصال
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ارطة طري تكرة مضن  لكوم  .ق شام ملنظومة إالصالح الهيلكي 

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
رشي،  لعنرص ال ة اليت تعىن  لسياسات العموم رتبط  ة الثانية  الف

ٔمر بقطاع التعلمي والتغطية الصحية   .ويتعلق ا
متدرس يف الوسط القروي، ٕاذ يند ت ا د ٔيت يف مقدمة هذه الت  رجي

، سواء يف امليثاق  ٔمه ٕاسرتاتيجيات الرتبية والتكون ببالد هذا احملور مضن 
مج  لرتبية والتكون، يف الرب ايلالوطين  والرؤية إالسرتاتيجية  ستع

2015-2030.  
هود  الل ا لوسط القروي من  متدرس  و  م ا ويتضح اه

ٓخر املعطيا ث وحسب  ، ح صص  ى احملامك العمويم ا ت املتوفرة 
يت  لكفة لك تلميذ ممتدرس بني س رجع  2019و 2017املالية، انتقلت  ف 

سيري من  لوسط القروي، يف  7985درمه ٕاىل  7580لنفقات ال درمه 
الل نفس الفرتة من  دة  درمه ٕاىل  6391ني عرفت هذه التلكفة ز

  .لوسط احلرضي 6788
ىل ٔ لس ا مي ا ٔن تق لوسط القروي، ري  متدرس  ٔن حصي ا ن  ٔ  ،

دة  ىل  ات  ي جسلته، فٕاهنا تبقى دون الطمو ورمغ التحسن امللموس ا
ت   :مستو

سني يف الس  متدرس واملساواة بني اجل ىل مستوى تعممي ا مفثال 
يات، ال يمت  شجيع متدرس الف ة ٕاىل  ر اجلهود الرام اصة ٕا إالبتدايئ، و

ىل هذ دادي احلفاظ  ن املكسبني بعد إالنتقال ٕاىل السلكني إال
الل مومس  دادي  لمتدرس يف إال سبة اخلام  ث قّدرت ال ٔهييل، ح والت

ور و% 86,4ـ ب 2020- 2019درايس  سبة  سبة % 72,4ل ل
ث  .لٕال

راسة، تبقى هذه الظاهرة مرتفعة، الس  نقطاعىل مستوى  عن ا
سبة دادي ب رايس % 12,2ـ تقدر ب يف س إال -2019الل املومس ا

  .لوسط احلرضي% 9,3، مقابل 2020
ة ال  ت البيداغوج ٔيضا، فٕان احملتو ٔطري  ىل مستوى اجلودة والت
اكفؤ  ق  دم حتق ىل  دة  ستجيب دامئا ملتطلبات التعلمي العرصي، ز

اص ، و ورو احئة  الل  روس عن بعد  ة الفرص يف إالستفادة من ا
ٔدوات الالزمة شني الرتبويني . ف يتعلق بتوفري ا لس ق املف كام جسل ا

ٔساتذة ه وكذا ظاهرة تغيب ا  .وضعف معليات التوج
ة مهنا ال توفر  ٔن مجمو ات التعلميية، لوحظ  ىل مستوى مرافق الب

ٔصل  لتحصيل املدريس، من  زيد ،مؤسسة 17.705الظروف املالمئة   ما 
ء والتطهريو 5000عن  شباكت املاء والكهر ري مرتبطة   .دة 

مع  عيىل مستوى ا دم كفاية عرض السكن ج لس  ، جسل ا
ت يف  يات، ٕاضافة ٕاىل اسمترار بعض الصعو اصة لفائدة الف املدريس، 

  .توفري النقل املدريس

مج  ر سري"ويف نفس السياق، فٕان  يعاين من بعض النقائص " ت
 .سهتدافاصة يف االٕ 

ٔسباب  لس برضورة التصدي حبزم للك  ٔوىص ا واعتبارا ملا سبق، 
ٔطري البيداغو والهدر املدريس، وحتسني ظروف  لت الضعف املرتبطة 

لوسط القروي متدرس   .ا
ة، مت الرشوع  ة سام رشي، ومببادرة ملك ٓخر هيم العنرص ال ويف جمال 

ارية، من  ىل يف تعممي التغطية الصحية إالج ٔسايس  ٔمني ا الل الت
شفاء والعالج ٔو إالس واء  ب وا  .املرض، سواء ف يتعلق مبصاريف التطب

ىل  ٔ لس ا ويف سياق تزنيل هذا الورش إالسرتاتيجي، وقف ا
الل الفرتة املمتدة من  ٔساسية  ىل حصي التغطية الصحية ا ت  لحسا

  .2019ٕاىل  2006
زالون  )%29,8(يناهز ثلث الساكن  ام ،الساكنةف خيص تغطية  ال 

ري  ىل العاملني  ارج نطاق هذه التغطية وهو ما ينطبق خصوصا 
ٔجراء   .ا

اري  وقد الحظ ٔمني إالج ٔن الت لس ف يتعلق حباكمة املنظومة،  ا
اضعا لهيئات حاكمة  ٔسايس عن املرض، يف وضعه احلايل، يظل  ا

ٔن  ني  ، يف  رة  ىل هيئة الصناديق املد دة الطبية ال يتوفر  نظام املسا
ه  .اصة مسؤو عن تدبريه وحاكم

الل الفرتة املمتدة من  ٕاىل  2015وقد عرفت املوارد منوا مضطردا 
مليار درمه سنة  13.84داملليار درمه ٕاىل  10.5 من ارتفعت، 2020
ٔسايس عن املرض، ومن  2020 اري ا ٔمني إالج سبة لنظام الت  1.43ل

ٔن املوارد  1.86يار ٕاىل مل  دة الطبية، ٕاال  سبة لنظام املسا ل مليار 
ٔساسا من  ٔتية  دة الطبية املت صصة لهذا النظام نظام املسا صندوق دمع "ا

عي سك إالج سم بعدم إالستقرار "ال   .ت
ٔسايس عن املرض، املكونة  اري ا ٔمني إالج سبة ملوارد نظام الت ل

ن ومساهامت املشغلني، تطورها يعرف تعرثا ٔساسا من اشرتااكت  ٔجور امل
ميوغرايف لعامل ا سب إالشرتاك والرتاجع املسمتر  ب رود  س - ملحوظا 

ن د دد املشرتكني املتقا شيطني مقارنة مع  ن ال ٔجور دد امل اصة  -ٔي 
عي، ٕاذ انتقل هذا  ياط إالج لصندوق الوطين ملنظامت إالح ف يتعلق 

 .2020سنة  1.63ٕاىل  2015سنة  2.61من املؤرش 
امة  ٔساسية تعرف بصفة  ملقابل، فٕان نفقات التغطية الصحية ا
دا مسمترا، وهكذا انتقلت نفقات اخلدمات الطبية املقدمة  تصا

دة الطبية من  ن بنظام املسا د  2015مليار درمه يف سنة  1.72لمستف
  .2019داملليار درامه سنة  2.4ٕاىل 

دمات ويف الو  ل ة  ق اقع، فٕان هذا التطور ال يعكس الصورة احلق
ىل  رة شام  ن يف هذا النظام، يف غياب نظام فو د لمستف املقدمة فعليا 

ة ات العموم شف   .مستوى املس
اري  ٔمني إالج سبة لنظام الت ل كام انتقلت نفقات اخلدمات الطبية 
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ٔسايس عن املرض من مليار درمه ما بني  9.83مليار درمه ٕاىل  6.95 ا
 .2019و 2015سنة 

لرجوع ٕاىل معطيات سنة  ٔمني 2020و ، فٕان تطور نفقات نظام الت
سية ه معوما ثالث حمددات رئ ٔسايس عن املرض تؤر ف اري ا  إالج

 :ويه
  ٔو امللكفة اليت اسهتلكت ما ة  ٔمراض املزم همينة النفقات اخلاصة 

 يفوق نصف نفقات هذا النظام؛
 ٔدوية، بلغت ثلث نفقات اخلدمات ٔمهية ا لنفقات اخلاصة 

ة،  العالج
 ملرض صابة  دي ملؤرش   .احملدد الثاين هو املنحى التصا

لضامن  ىل عكس الصندوق الوطين  ث التوازن املايل، و ومن ح
ىل املدى املتوسط، فٕان  و  ىل مؤرشات مق ي يتوفر  عي ا ج

ية الصندوق الوطين ملنظامت إالح  ة تق ٔول ن عي قد جسل  ياط إالج
ام ابتداء من سنة 2016سلبية سنة  لتايل، فٕان . 2017، تالها جعز  و

ٔن إالشرتااكت  ث  ة، ح ري يعاين من وضعية مالية حر ٔ هذا ا
ستغالل  واملساهامت مل تعد تغطي نفقات اخلدمات الطبية ونفقات 

ية ياطات التق  .وإالح
س العال القة  ات وسبة تغطية التاكليف املرتبطة هبا، يالحظ و

تظم لهذه الس لس غياب نظام يقوم بتحيني م ب تطور  ا واليت ال توا
يات طبعا وتطور العلوم الطبية،  اخلدمات الطبية املرتبط بدوره بتطور التق
ات الطبية ٕاىل حتمل  سبة التغطية الفعلية لنفقات العال ويؤدي ضعف 

ن  د ةاملستف   .احلصة املتبق
ليات الكف بتطور املوارد وبضبط النفقات، فٕان  ويف غياب ا
ام ونظام  شلك  ٔساسية  التوازن املايل ودميومة نظام التغطية الصحية ا
ة ٕاىل  ا اص، يبقى يف  شلك  ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج الت

ني لضبط والتق  .ليات 
الالت، يويص ا اص وملعاجلة هذه إالخ لس بوضع ٕاطار مالمئ 

داث هيئة  ٔساسية يف مشوليهتا وٕا ظومة التغطية الصحية ا حباكمة م
ات والوسائل الالزمة لصالح متتع    .ضبط مستق 

شمل  ٔسايس عن املرض ل اري ا ٔمني إالج ٔفق تعممي نظام الت ويف 
دة الطبية مع هناية هذه السنة، يويص ا ن من نظام املسا د لس املستف

ٔساسية، ووضع  ظومة التغطية الصحية ا س متويل م ٔيضا مبراجعة مقاي
لس يف نفس  لتنويع موارد وطرق متويلها، وحيث ا ليات الكف  ا
دات الصحية  شفائية والو ٔهيل املؤسسات إالس ىل تطور وت السياق 

س  عتبارها رافعة رئ هتا،  الف مستو خ ٕ ة،  ة ة لنظام التغطييالعموم
ٕالضافة ٕاىل وضع  ة القطاع اخلاص،  يف مراق ك ٔساسية، وكذا  الصحية ا

 .ٕاسرتاتيجية دوائية فعا

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
ث  ة املتبعة يف جمال املاء، مفن ح لسياسة العموم ة الثالثة  تتعلق الف

د بالد مضن دن امليا يف وضعيةد 20رة املوارد املائية، تو  و اليت تصنف 
ىل مواردة مائية تقدر ب ث يتوفر املغرب يف السنة العادية  اد، ح  22ـ ٕا

ٔي ما يناهز  اليا، ويه دون  650مليار مرت مكعب  مرت مكعب للك فرد 
ٔلف مرت مكعب للك فرد، ويعكس هذا  از املايئ واحملددة ب عتبة إال

ة الوضع طبعا هشاشة بالد ٕازاء الت ٔيضا احلا ، ولكن يعكس  غري املنا
، بل  ري املسؤو ة من الظواهر السلبية والسلواكت  املاسة ٕاىل تغيري مجمو

اة ن ة ٕاستعامل املاء ومرا يف ا يف  ٔح ة  رته، من بني هذه الظواهر دواملش
ب التلوث حبوايل  س لكفة تدهور املوارد املالية  ث تقدر  تلويث املياه، ح

يل اخلام، وميثل التلوث الصناعي  من% 1.26 ا من  %18.5الناجت ا
ٔ املسؤولية  د لتايل يتعني تفعيل م ، "امللوث املؤدي"هذه التلكفة، و

ليات القانونية املتوفرة وكذا تعزز سلطات رشطة املاء رب تطبيق ا  .اصة 
ث تقدر  ة استغالال مفرطا، ح ويف نفس السياق، تعرف املياه اجلوف

ديد مكية  لت ري قاب  مليار مرت مكعب  1.1املوارد املائية املستزنفة و
ث  ،سنو د مرتفع، ح ص يبقى  رخ دد مستغيل املياه بدون  ٔن  كام 

ددمه مبا يفوق  ٔجرته الوزارة املعنية ، قّدر  ٔلف، يف  102قّدر ٕاحصاء 
اوز املرخص هلم نصف هذا العدد  .ني ال يت

مثني امل سم الوضع املايل كام تعلمون وخبصوص تعبئة و وارد املائية، ي
ث إالمدادات السنوية  ٔحواض املائية، من ح وازن ل ري م وي  بتوزيع ب

ة  ٔحواض دون ٕاماكنية  ملياه، ون د الفائض يف بعض ا يو
ٔخرى من صعوبة يف توفري  ملقابل تعاين بعض املناطق ا إالستفادة مهنا، و

ل  املوارد املائية من ٔ ل السقي، بل يف بعض احلاالت حىت من  ٔ
جناز املشاريع ذات املردودية املتعلقة  ٕ ام  لق لس  ٔوىص ا الرشب،  

ٔحواض املائية  .لربط بني ا
ل تؤدي ٕاىل تناقص السعة  ٓخر، فٕان ظاهرة التو ىل صعيد  و

لسدود مبا يقدر ب ة إالجاملية  ، 75ـ التخزي ا  مليون مرت مكعب سنو
ٔفضل  ل حامية  ٔ ة من  لنظم البي دمج  لس بتطور تدبري م ٔوىص ا

 .لسدود ضد هذه الظاهرة
ات اليت ميكن سقهيا  د جفوة واسعة بني املسا ىل مستوى الري، تو

هزة فعليا، بلغت هذه الفجوة يف  ىل  2018من السدود وبني املناطق ا
ل املثال ما يقارب  ار 158س   .ٔلف هك

ٓت ويف ش زامن ٕاجناز امل ىل  لعمل  لس  ٔوىص ا  هذا إالطار 
رية،  ٔ ة يف ساف السدود اجلديدة لزتامهنا مع بناء هذه ا الهيدروفالح
ة يف ساف السدود  ٓت الفالح ش ل يف ٕاجناز امل ٔخر املس وكذا تدارك الت

 .القامئة
ري  ٔن املياه  ٓخر، لوحظ ب ىل صعيد  سبة ال متثل ٕاال عتياديةو  

دود  د ضئي يف  ا يتعني حتفزي % 0.9د  ٔة،  من ٕاجاميل املوارد املعب
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ٔيضا عند  ٔمطار و اه ا ادة ٕاستعامل املياه العادمة وجتميع م لجوء ٕاىل ٕا ا
لمياه دات حتلية  داث و ضاء ٕا   .إالق

ني العام واخلاص،  لني من القطا ٔيضا بتعدد املتد متزي قطاع املاء  و
ديد من وتعرتض معلي ات  يا سيق بني خمتلف إالح ق والت ة التوف

سية،  سيق الرئ ه والت زة التوج ٔ دم تفعيل  اصة يف ظل  ت،  الصعو
ٔحواض املائية،  لامء وجملس ا ان إالقلميية  ل لامء واملناخ وا ىل  ٔ لس ا اك
ٔوىص  ا  ظومة معلومات وطنية حول املاء،  ٔيضا ٕاىل غياب م ٕالضافة 

ه ا سيق والتوج شاور والت ىل تفعيل وتقوية دور هيئات ال لعمل  لس 
رسيع يف ٕاجناز  ىل املستوى الوطين واجلهوي واحمليل، وكذا ال إالسرتاتيجي 

 .املرشوع احلايل املتعلق بنظام املعلومات املندمج حول املاء
لية الرتابط وإاللتقائية ىل تفعيل  شّجع  ٔن إالطار املؤسسايت   ورمغ 

ت الثالث ال  ٔن تدبري هذه املكو ة، ٕاال  ات املاء والطاقة والفال بني قطا
سيق  االت الرتابية والت طق اندماج ا سم مبقاربة قطاعية بدل م زال ي

هنا  .ب
ف مع هذا الوضع  ٔن املبادرات اليت اختذت قصد التك لس  ورى ا

ٔخر احلاصل يف ٕاد ىل ذ الت شهد  ٔثريات تبقى حمدودة، كام  راج الت
شطة  ٔ ٔيضا التطور البطيء ل ٔو  ة  ة مضن املشاريع والربامج العموم البي

صاداملتعلقة  ري الق ا  .ا
لث لس بتطور التاكمل بني عنارص م ، يويص ا املاء : واعتبارا 

ا  -الطاقة  - ات الثالث واندما لتقائية القطا ٕ سمح  شلك  ة،  الفال
 .مة بني ٕاسرتاتيجياهتاالرتايب واملالء

لنظر ٕاىل ضعف  متويل، و ىل مستوى ا راهات املس  ٔمام إال و
ني العام واخلاص، يتعني تطور رشاكة فعلية  دد العقود املربمة بني القطا

ني بني ت ورفع  ،القطا ٔولو اطر وا ، حتديد ا ملوازاة مع ذ و
متويل واملناف  لتنظمي وا ت املتص  د  .سة واخلربة وإالبتاكرالت

اليا مالمئة لتدبري  ٔنظمة التعريفة املعمتدة  يف نفس السياق، مل تعد 
رتبط ارتباطا وثيقا  ٔن متويل قطاع املاء  لموارد املائية، مع العمل ب معقلن 
ام بدراسة حول إالسهتداف  لق لس  ٔوىص ا بنظام التعريفة،  

ضاء مبراجعة م ظومة تعرفة املاء والتطهري، طبعا مع املالمئ، وعند إالق
ٔكرث هشاشة دة واليت يه ا ات املستف لف عية  اة الوضعية إالج  .مرا

شارون احملرتمون،  حرضات السيدات والسادة النواب واملس
ىل  ة املنجزة  لمشاريع العموم ٔجنع  لتدبري ا ة الرابعة  تتعلق الف

ات اململكة، وكام تعلمون، تعترب االت الرتابية نواة لرتسيخ مستوى   ا
ش املالمئ لفائدة املواطن وجللب  لع مثينه  ة التمنية وفضاء يتعني  دينام

ىل  لحفاظ  ر، وكذا   .ستدامةإالس
مة موضوعية حول  ت  لحسا الس اجلهوية  ٔجنزت ا  ، واعتبارا 

ات اململكة،  ىل مستوى اكفة  ة  والس املشاريع تدبري املشاريع العموم

ىل مستوى إالستغالل،  ٔو  ذ  ىل مستوى التنف ت  اليت تعرف صعو
صاد مت ٕاجناز هته  عيا وكذا اق يس طابعا اج ك ٔمر مبشاريع  ويتعلق ا

لتني ىل مر  :املهمة 
ٔوىل- هتت سنة : ا ومشلت جردا مجليع املشاريع اليت تعرف  2020ا

ٔمهيهتا وطبيعهتا  مي  ت وتق ؛صعو ٔسباب املؤدية ٕاىل ذ  وا
ريل :املر الثانية- ٔ ٔواخر  ٔساسا 2021 اسمترت ٕاىل  ، خّصصت 

ر املهمة الرقابية ٔ الء    .الست
لصت هذه املهمة املوضو ون تدبري املشاريع ات وٕاجامال،  ية ٕاىل 

ة من النقائص،  ىل الصعيد الرتايب تعرتيه يف بعض احلاالت مجمو ة  العموم
ر سلبا مما نتج عنه  ٔ ٔو إالستغالل، و ذ  ت، سواء يف التنف دة صعو روز 

دم إالستفادة املثىل مهنا من  لتايل ٕاىل  ٔدى  هتا و ىل جناعهتا ومردود
مثر ٔو املس  .طرف املواطن 

لول  اهتا يف ٕاجياد  اتية وخمر وقد سامهت نتاجئ هذه املهمة املوضو
ٔطر  ل ا ة من املشاريع، ممّا يعكس تفا شلك ٕاجيايب مع مو اف املعنية 

  .نتاجئ هذه املهمة
اية ممت سنة  رة اليت رصدت ٕاىل  ٔ وهكذا، عرفت حصي املشاريع املت

ٔصل  2020 ّما، مفن  مهنا،  امرشو 1147، متكّن امرشو 2635راجعا 
ت اليت اكنت تعرفها ٔشهر فقط من جتاوز الصعو ٔربعة    .بعد 

لمش  8.8اريع اليت متت معاجلهتا ما يناهز وقد بلغت اللكفة إالجاملية 
ٔي ما يعادل  من الغالف إالجاميل % 46مليار درمه، مت رصفها فعليا 

دود  موع هذه املشاريع واليت اكن يف   .مليار 19.4املرصود 
ت اسمترت ملدد طوي فاقت يف بعض  ٔن هذه الصعو ر،  ر  د و

ان عرش سنوات، وبلغت يف املتوسط ما  ٔح زيد عن مخس سنوات ا
دم  سبة  ٔساسا ٕاىل استغالل املنجزات،  راهات تعزى  ب ٕا س

ت يف 48%  ،%48اكنت  ستغالل ب صعو س داملشاريع املتعرثة 
سبة ستغالل ٔشغال ب ذ ا ىل مستوى تنف ٔو  ىل 29%،  ٔو   ،

سبة    %.23مستوى التخطيط ب
ق ت الرصد ا لحسا الس اجلهوية  لم ٔمكن  ٔسباب وقد  ٔمه  ق 

لمشاريع، وتتلخص يف  :التعرث املرتبطة مبر التخطيط 
 ية واملالية ودراسات اجلدوى؛ راسات التق ٔو ضعف ا  غياب 
 الل مر التخطيط؛ ٔطراف املعنية  سيق بني ا  حمدودية الت
 دم توثيقها يف اتفاق ٔو  ٔطراف   رشاكة؛ اتدم حتديد ٕالزتامات ا
  فضال عن ٔ سوية ا ٔو دم  ة  لمشاريع العموم وعية العقارية احملتضنة 

فق  ري م ٔو مواقع  ري مالمئة  يار مواقع  ٔيضا اخ ان  ٔح يف بعض ا
 .لهيا

دم وحمدودية وفاء  ٔساسا يف  ٔسباب  متثل ا ف خيص مر إالجناز، 
ذ  بري يف تنف ري  ٔ رتب عنه ت لزتاماهتم التعاقدية، ممّا  ٕ ٔطراف املرشوع 

يل عهنااملشار  د الت ان  ٔح   .يع، بلغ يف بعض ا
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ة  دم كفاية مراق عها و ٔشغال وت ىل ا كام شّلك ضعف إالرشاف 
ذ املشاريع ذات  ت يف تنف روز صعو ٔدت ٕاىل  ٔسباب اليت  د ا ٔ جودهتا 

 .الص
الت دون  الس اجلهوية واليت  لهيا ا ٔسباب اليت وقفت  سبة ل ل

ة  (l'exploitation) ستغالل ف ك ٔو استغاللها  ة من املشاريع  مو
ٔساسا بعدم توفري املوارد  رتبط  تظمة،  ري م ة  ف ك ٔو استغاللها  مالمئة 

رشية والتجهزيات الالزمة  ة غياب تصور  لالستغاللال هتا، ن دم كفا ٔو 
اكمل لهذا  دمج وم داد ستغاللم  .يف مر التخطيط وإال

ل إالسهام يف ٔ لول املشاريع اليت ما زالت تعاين من  و ٕاجياد 
ٔو  ذ  ت يف التنف ىل  ،)1800تقريبا ( ستغاللصعو ٔ لس ا ٔوىص ا

لضبط  ىل الصعيد اجلهوي تعىن  داث جلنة  ٕ ىل اخلصوص  ت  لحسا
ضاء  ذها، وعند إالق ىل تنف ة واحلرص  ع احملمكني لهذه املشاريع املتبق والت

لجوء إ  ادة النظر يف جماالت ختصيصها واستغاللهاحىت ا  .ىل ٕا
ىل  لس  ٔوىص ا ال، فقد  ٔن املشاريع املزمع ٕاجنازها مستق ش ٔما 
ٔكد من  ات، والتّ ٔثناء دراسة احلاج قة والوضوح  ّ اخلصوص بتو ا
ططات والربامج  ات ا ٔهدافها مع تو مالءمة موضوع املشاريع املربجمة و

  .الوطينىل الصعيد اجلهوي و 
سيق وضامن إاللتقائية وٕارشاك  لية والت شارات ق س ام  كام يتعني الق
دة،  ات املستف ات الوصية والف اصة القطا لني احملمتلني،  مجيع املتد

لمرشوع ٔويل  ل حرص التصور ا   .وذ ق
ٔيضا بتوفري عقارات يف وضعية قانونية سلمية ومالمئة،  لس  ٔوىص ا و

ث مساحهت لنظر ال من ح ث موقعها  لكفهتا، وال من ح ث  ا، وال من ح
دة، فضال عن رضورة  ات املستف ٕاىل خصائص املرشوع وكذا طبيعة الف
ث الطرف املسؤول  ه من ح لمرشوع ودميوم حتديد منوذج استغالل 

مي ع ولتق لت لصيانة ف بعد ووضع مؤرشات   .واملوارد الالزمة حىت 

شارون احملرتمون،حرضات السيدات والسادة   النواب واملس
ىل نتاجئ  شمتل هذا التقرر  ٔمهها،  ىل اخلالصات اليت عرضت  الوة 
ملهامت  ذ التوصيات الصادرة عن احملامك املالية واملتعلقة  ع تنف معلية ت

يت الل س ال ٕاجيابيا من 2017و  2016الرقابية املنجزة  رزت تفا ٔ ، واليت 
ة  زة العموم ٔ ٔو اليت طرف ا سبة التوصيات املنفذة لكيا  املعنية، تعكسه 

ذ واليت بلغت    %.78يه يف طور التنف
ٔحزاب السياسية  ت ا ة حسا الصة حول مراق كام يتضمن التقرر 
ستحقاقات  ابية املتعلقة  و يف متويل امحلالت إالنت رمس مسامهة ا

ٔحزاب ا سيري ا ابية، وكذا يف تغطية مصاريف  لسياسية وتنظمي انت
 .مؤمتراهتا

ٔداء املايل  لس حتسنا مسمترا يف ا وهبذا اخلصوص، ّجسل ا
ىل مستوى ٕاثبات رصف  ٔحزاب السياسية، الس  واحملاسبايت ل

هتا ة حسا ىل مستوى إالشهاد بص كام مشل هذا التحسن . نفقاهتا، وكذا 
ري  مع  اع اخلزينة ملبالغ ا ري املس امل اسرت ٔو املستعم ستحقة و تعم 
لها ٔ حت من  ت اليت م   .لغري الغا

ريل  ٔ ٔواخر  دود  و ٕاىل  وقد وصلت املبالغ املسرتجعة ٕاىل خزينة ا
، 2021مليون سنة  7.49مليون درمه، مقابل  17.07ما يعادل  2022

 7.49، مقابل 2022مليون درمه سنة  17.7، 2020مليون سنة  7.09و
ني مازالت  ،2020مليون درمه يف  7.9، و21مليون درمه يف  يف 

 .مليون درمه مل حتّصل بعد 10.52
لمنظامت النقابية،  ابية  و يف متويل امحلالت إالنت ورمس مسامهة ا

ظمة من دمع مببلغ  11استفادت  سع  8م ٔودعت  مليون درمه، وقد 
ام بذ ظمتان عن الق ني ختلفت م ت محالهتا، يف  ظامت نقابية حسا  م

ريل  ٔ ٔواخر  دود   .2022ٕاىل 
ملمتلاكت، تلقّت احملامك املالية  اري  صاص الترصحي إالج ويف جمال اخ

ٔكرث من  398ما يفوق  ات  113ٔلف ترصحي خيص  ٔلف ملزم من مجيع الف
ٔكرث من  ملنظومة القانونية  12املعنية، وذ بعد ميض  سنة من العمل 

ملم  اري  لترصحي إالج لساملتعلقة   .تلاكت من طرف ا
ة  دد التصارحي املود ا يف  لس ارتفا ل ا ّ س ويف هذا الصدد، 
ر، ويه تمت لك ثالث سنوات،  ديد اليت متت يف فربا مبناسبة محالت الت

ددها    .2019يف سنة  50.300، مقابل 22سنة  52.095واليت بلغ 
ملمت اري  مة الترصحي إالج كّب وف يتعلق هبذه املهمة،  لاكت، ا

ىل  ٔساس معايري موضوعية قامئة  ىل  ة  مج مراق ر ىل وضع  لس  ا
اكم تؤسس لتفعيل اجلسور بني  دجمة وم ة م اطر، يف ٕاطار هنج مراق ا
الس اجلهوية  ت وا لحسا ىل  ٔ لس ا ة اليت ميارسها ا ٔنواع املراق اكفة 

ت  .لحسا

شارون احملرتمون،حرضات السيدات والسادة النواب وا  ملس
ٔشغال احملامك املالية،  الل هذا العرض حول  كام تالحظون، يتضح من 

صاصاهتا، وسعهيا شطهتا وتنوع اخ ٔ ساع جماالت  ث  مدى ا امئ واحلث ا
ىل غرار الهيئات الرائدة  ٔمسى، و هدف  دمة املواطن  محلاية املال العام و

لرقابة، نعترب يف املر  زة العليا  ٔ ٔداء احملامك املالية ل ٔن إالرتقاء ب  الراهنة 
سية ا رهني بثالثة حمددات رئ  :يف ممارسهتا ملها

سمترار يف اكفة جماالت التخصص  :ٔولها - ٔهيلها  رشية وت الكفاءات ال
لتحول الرمقي اليت تعمل احملامك  املرتبطة هبذه املهام، مبا فهيا القدرات املتعلقة 

ىل ٕارسا  تدرجييا؛ اهئاملالية 
ٔساس : نيا - املعايري املهنية واملامرسات الفضىل، بصفهتا املركزات ا

لمعلومات واملبادئ التوجهيية املستق  لعمل الرقايب واملصدر املوثوق 
مع التغيري إالجيايب يف القطاع العمويم؛  واملوضوعية، وذ 

ٔقمل قصد : لثا - ىل الت ابةالقدرة  اطر لتطور ست ات املتغرية وا
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متع،  ىل ا ٔثري  سية اليت لها ت ب القضا الرئ شلك يوا الناشئة 
ات احملامك املالية ٔطراف املعنية مبخر ٔيضا النتظارات ا  .وستجيب 

ابةوقصد  ىل دمع قدراته  ست لس  لهذه املتطلبات، حيرص ا
ليا نظري  زة  ٔ القات تعاون مع  سج  ىل  رشية، و ة، ومؤسسات ال

ة  ىل املالية العموم ظامت دولية خمتصة يف جمال الرقابة العليا  نية، وم
  .واحلاكمة والتدبري العمويم

ويل وفق  ة ٕاسرتاتيجية يف جمال التعاون ا لس مؤخرا بصيا وقد قام ا
ام مع  س ٔيضا يف ٕا ام مع ٕاسرتاتيجية احملامك املالية، و س رؤية واحضة، يف ٕا

ات  بلوماسية املغربيةالتو وهتدف هذه اخلطة يف جمال التعاون  ،العامة 
ويل ٕاىل تعزز الكفاءات واخلربات املهنية لقضاة وموظفي احملامك املالية  ا
زة  ٔ ولية ل ة ا مو ت مضن ا لحسا ىل  ٔ لس ا والرفع من مسامهة ا

لرقابة املالية  .العليا 

شارون احملرتمون،حرضات السيدات والسادة النواب و   املس

هتا، لن  لسهيا واكفة مكو رشيعية املوقرة، مب ٔن املؤسسة ال ٕاين لواثقة 
دا، كام هو معهود  ٔعامل، افهيتّدخر  ل لهذه ا ٔم ل التوظيف ا ٔ ، من 

لبالد، ومتكني  ة العليا  دمة املصل ٔمسى مجيعا  ا ا ٔعامل احملامك املالية، هدف
، املواطن والرٔي العام  و زة ا ٔ الت اكفة  ر امللموس لتد ٔ من ٕادراك ا

اكمل بني لك املبادرات ولك إالجنازات  .يف تنامغ و
ق ما يطمح ٕاليه اكفة  ل حتق ٔ دمة ب من  ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفّق
ادة احلكمية لصاحب  ش الكرمي، حتت الق مواطنيه من الريق والتقدم والع

ٔيّدهاجلال امل دمحم الساد   .س نرصه و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س  :السيد الرئ
ت لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   .شكرا السيدة الرئ

  ،شكرا السيدة والسادة الوزراء
  .شكرا السيدات والسادة الربملانيون

  .رفعت اجللسة


