
 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2016 ماي 4( 1437 رجب 26

  وا1ٔربعني ثالثةال  اجللسةحمرض 

 ).م2016ماي  4(هـ 1437رجب  26ا1ٔربعاء : التارخي
   ؛السEيد راشEيد الطاليب العلمي رئ?س جملس النواب: الرئاسة

  .شامش، رئ?س جملس املس�شار�ن والسEيد عبد احلكمي �ن
ساTة وسEبع وعرشون دقQقة، ابتداء من الساTة احلادية عرشة : التوقQت

  .صباYا ابعة عرشةواXقQقة الر 
\لسة مشرتكة `ليس الربملان لتقدمي السEيد الرئ?س ا1ٔول : \دول ا1ٔعامل

عرضا عن ٔ�عامل ا`لس اT1ٔىل hلحساfت ٔ�مام الربملان طبقا ملقdضيات 
  .من اXسEتور 148الفصل 

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

 :لنوابرئ?س جملس ا ،السEيد راشEيد الطاليب العلمي
 .vسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  السEيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السEيد الرئ?س ا1ٔول hلمxلس اT1ٔىل hلحساfت،

  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،السEيدات والسادة الربملانيون احملرتمون

اصة الفقرة ا1ٔ}رية م{ه، من اXسEتور، و} 148طبقا ملقdضيات الفصل 
يقدم الرئ?س ا1ٔول hلمxلس اT1ٔىل hلحساfت }الل هذه اجللسة املشرتكة 

م{اسEبة جندد من }اللها �مثي�{ا . `ليس الربملان عرضا عن ٔ�عامل ا`لس
hلتعاون املشرتك بني املؤسسة ال�رشيعية وا`لس اT1ٔىل hلحساfت، هذا 

شطة الربملان، سواء fجللسات العامة ٔ�و التعاون ا�ي مشلته العديد من ٔ�� 
hfلجن اXامئة ٔ�و من }الل اXراسات وا1ٓراء اليت يقد�ا ا`لس اT1ٔىل 

  .hلمؤسسة الربملانية
جندد الشكر fمسمك مجيعا hلسEيد الرئ?س ا1ٔول hلمxلس اT1ٔىل 

  .hلحساfت، ؤ�عطيه اللكمة فليتفضل

  :ساfتالسEيد ادر�س جطو، رئ?س ا`لس اT1ٔىل hلح 
  vسم هللا الرمحن الرحمي

  . امحلد � والصالة والسالم Tىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه
  السEيد رئ?س جملس النواب احملرتم،

  السEيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
مك املوقر 1ٔعرض Tىل ٔ�نظارمك �رشفين و�سعدين ٔ�ن ٔ�حرض ٔ�مام جملس

}الصة ٔ�عامل ا`لس اT1ٔىل وا`الس اجلهوية hلحساfت، تنفQذا ملقdضيات 
  .من اXسEتور 148الفصل 

وكام تعلمون، فقد معد دسEتور اململكة Tىل  رتقاء f`لس اT1ٔىل 
مي hلحساfت بصفdه الهي¤ٔة العليا ملراق£ة املالية العمومQة، كام خول � �ام تدع

  .وحامية م£ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافQة واحملاسEبة
وغين عن القول ٕان دور ا`لس يف مساTدته hلربملان مضن ا`االت 
املتعلقة مبراق£ة املالية العمومQة من ش¤ٔنه ٔ�ن �سهم يف ٕاغناء مسار اXميقراطية 

Qياسات العمومEة ببالد¯، من }الل املساء® واملناقشة حول تزنيل الس
  .قد ²شوهباوتقQميها ورصد  خdالالت اليت 

كام ٔ�ن  خdصاصات اXسEتورية املتعددة للك من ا`لس وا`الس 
اجلهوية hلحساfت متنح لهذه الهي¤ٔة دورا فاTال يف مراق£ة املال العام والتقQد 
fلضوابط السارية Tىل ا¹1ٔزة اخلاضعة hلمراق£ة، سواء تعلق ا1ٔمر مبرافق 

مؤسسات القطاع العام ٔ�و fمجلاTات الرتابية والهيئات التابعة لها، اXو®، 
وكذا مبراق£ة نفقات امحلالت  نتÀابية وا1ٔحزاب السEياسEية والترصحي 
إالج£اري fملمتلاكت ومجعيات ا`متع املدين املسEتفQدة من اXمع املايل 

  .Ähو®
ساسEية ؤ�ود من }الل هذا العرض ٔ�ن ٔ�توقف عند بعض اجلوانب ا1ٔ 

بناء Tىل املعطيات احلسابية اÈهنائية  2013لتطور املالية العمومQة سEنة 
لتÊ السEنة، وكذا عند ٔ�مه مؤرشات الظرفQة املالية و قdصادية hلسEنة 

، ق£ل ٔ�ن ٔ�عرض Tىل ٔ�نظارمك بعض ا�1ٔشطة واملهام الرقابية 2015الفارطة 
تو\د مضن �رامج  ذات الصبغة  سرتاتيجية اليت ٔ�جنزت مؤخرا ٔ�و اليت

  .العمل اليت اعمتدها ا`لس
كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ب¤ٔن التقر�ر السEنوي ا1ٔ}ري ا�ي ²رشفت �رفعه ٕاىل 
صاحب اجلال®، نرصه هللا ؤ�يده، وتوجهيه ٕاىل السادة رئ?س احلكومة 
ورئ?يس غرفيت الربملان يتضمن املعطيات واملالحظات والتوصيات اXقQقة 

  .لس وا`الس اجلهوية hلحساfتفÔ خيص لك ٔ�عامل ا`
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

 2013وضع ا`لس بني ٔ�يد�مك تقر�را حول تنفQذ قانون املالية لسEنة 
وترصحيا Tاما مبطابقة حساfت احملاسEبني العمومQني الفردية hلحساب العام 

سEتور ومعال مبقdضيات من اh148 Xلمملكة، وذÖ طبقا 1ٔحاكم الفصل 
من القانون التنظميي لقانون املالية، املتعلق fلو×ئق الواجب  66املادة 

  .ٕاYاÈهتا Tىل الربملان قصد م{اقشة قانون التصفQة
مخس  2013وتثري النتاجئ اÈهنائية املتعلقة ب�{فQذ قانون املالية �رمس سEنة 

  : مالحظات رئ?سEية
وى  س�Üرات مبوجب مرسوم جل¤ٔت احلكومة ٕاىل خفض مسEت ٔ�وال،

مليار درمه، كام  15يقيض بوقف تنفQذ جزء من نفقات  س�Üر مببلغ 
äٔ\ل ٔ�قىص ٕالصدار  2013اختذت احلكومة قرار حتديد هناية ٔ�كتو�ر 

  ؛مقرتYات  لزتام، وهو ما ٔ�دى ٕاىل احلد من اسEهتالك مزيانية  س�Üر
توى تنفQذ النفقات fملقارنة مت ²سجيل تغيريات ملحوظة Tىل مسE  ×نيا،

مع التوقعات، فقد بلغت  عéدات املفdوYة يف ٕاطار قانون املالية ما قدره 
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مليار  455مليار درمه، فÔ وصلت  عéدات اÈهنائية ٕاىل ما يناهز  358
، ويعزى هاذ  رتفاع 1ٔfساس %27.04درمه، ٔ�ي �زêدة ٕاجاملية قدرها 

íYدات املرéت  ٕاىل  عfوكذا رفع سقف �اكليف لك من احلسا
  اخلصوصية ومرافق اXو® املسرية بصفة مسEتقí؛

، Tىل مسEتوى املوارد يتïني ٔ�ن ال�سEبة إالجاملية hلتحصيل مل تتعد ×لثا
، وهو ما �شلك �راجعا 2013من توقعات قانون املالية لسEنة % �92سEبة 

ري ¯هزت ، اليت جسلت �سEبة ²سEي2012ملحوظا، مقارنة مع سEنة 
قد عرفت  2013وٕاذا اكنت املداخQل اجلبائية �رمس السEنة املالية %. 104

بصفة ٕاجاملية اسEتقرارا، مقارنة مع السEنة اليت ق£لها، فٕان مسEتوى حتصيل 
  ؛%6.17املداخQل ôري اجلبائية قد جسل اخنفاضا بلغ �سEبة 

ام من الناجت اXا}يل اخل% 5.1تقليص جعز املزيانية ٕاىل �سEبة رابعا، 
، ٔ�ي بفارق 2012سEنة  %7.2بعد ٔ�ن جسل العجز �سEبة قQاسEية بلغت 

من الناجت اXا}يل اخلام يف سEنة واYدة، وذÖ حسب معطيات % 2.1
  ؛2014التقر�ر السEنوي لبنك املغرب �رمس سEنة 

، فقد ارتفع جحم 2013تفامق املديونية العمومQة }الل سEنة }امسا، 
 554.3ٕاىل  2012ليار درمه سEنة م  493.7ا�Xن العمويم hلخزينة من 

مليار درمه،  60.6، ٔ�ي �زêدة 2013مليار درمه مع هناية السEنة املالية 
مسxال بذÖ ارتفاTا Tىل مسEتوى �سEبة املديونية يف الناجت اXا}يل اخلام، 

  .}الل السEنة اليت سEبقهتا% 59.6، مقابل 2013سEنة % 63.5ٕاذ بلغت 
ن التصفQة وكذا احلساب العام وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانو

مل يتضمنا ٔ�ية معطيات حول قمية  قرتاضات  h2013لمملكة �رمس 
، واليت ال يمت ا�Yساهبا )ٔ�قل من سEن�ني(اXا}لية ذات ا1ٔمد القصري 

مكوارد hلمزيانية، Tلام ٔ�ن هذا النوع من اÈمتويالت لكف خزينة اXو® ٔ�زيد 
  .مليار درمه كفوائد ومعوالت 5.75من 

ٔ�ما فÔ خيص ا�Xن العمويم، وا�ي يد}ل يف نطاقه د�ن اخلزينة 
 678.85واXيون املضمونة من طرف اXو®، فقد بلغ \اري ا�Xن العمويم 

مليار درمه عند ممت سEنة  591.85، مقابل 2013مليار درمه �هناية سEنة 
مع  %12.8مليار درمه، وهو ما ميثل ارتفاTا ب�سEبة  87ٔ�ي �زêدة  2012

زêدة قQاسEية fملقارنة مع  2013السEنة السابقة، وfلتايل فقد عرفت سEنة 
  .الÜين سEنوات ا1ٔ}رية

  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
متك{ت املالية العمومQة من اسEتعادة بعض تواز¯هتا،  2014}الل سEنة 

يف املوارد و سEتقرار  ولو بصفة جزئية، ٕا�ر إالجراءات الهادفة ٕاىل الزêدة
  . ال�سEيب hلنفقات

وقد سEبق يل من }الل العرض ا�ي ²رشفت بتقدميه ٔ�ماممك يف السEنة 
، 2014الفارطة ٔ�ن ٔ��رزت السامت الرئ?سEية 1ٔوضاع املالية العمومQة لسEنة 

وسEنعمل Tىل موافا�مك بتقر�ر ا`لس عن تنفQذ قانون املالية والترصحي العام 
ق هبذه السEنة، �ٓملني ٔ�ن نتوصل fلنتاجئ احلسابية اÈهنائية يف fملطابقة املتعل

  .ٔ�قرب ا1ٓ\ال
وfلوقوف عند ٔ�مه املعطيات املتوفرة Yاليا، فٕان تنفQذ قانون املالية 

قد ت¤ٔ�ر fلظرفQة إالقdصادية اليت متزيت Tىل مسEتوى  2015لسEنة 
وhلمنتو\ات املبادالت اخلارجQة، برتاجع ا1ٔسعار العاملية hلمواد النفطية 

  :الغذائية ا1ٔساسEية
، Tىل مسEتوى جعز املزيان التxاري ا�ي اخنفض حبجم ٕاجاميل، ٔ�وال
  ؛f2014ملقارنة مع سEنة  %18.6مليار درمه، ٔ�ي ب�سEبة  34.9وصل 

Tىل مسEتوى جعز احلساب اجلاري مبزيان ا1ٔداءات، حQث �راجع  ×نيا،
، ٕا�ر 2015اية مع هن %2.3من الناجت اXا}يل اخلام ٕاىل  %5.7من 

وfملوازاة  %3+اسEمترار وترية منو حتويالت املغاربة املقميني fخلارج ب�سEبة 
  مع �زايد  س�Üرات ا1ٔج{بية املبارشة؛

مليار  T224.6ىل مسEتوى  حdياطات اXولية اليت ارتفعت ٕاىل  ×لثا،
يوم من  24ٔ�شهر و 6، ٔ�ي ما يعادل %23.5درمه �زêدة تقدر ب 

  لسلع واخلدمات؛واردات ا
مليار  T32.7ىل مسEتوى حتمالت املقاصة اليت �راجعت من  رابعا،

 22.9، عوض 2015مليار درمه سEنة  14ٕاىل ما يقارب  2014درمه سEنة 
مليار درمه املرتق£ة يف مرشوع املزيانية، Tلام ٔ�ن احلكومة سEبق ٔ�ن اختذت 

  :Tدة تدابري يف هذا ا`ال ٔ�ذ�ر مهنا

البرتولية السائí، ابتداء من فاحت د�سمرب  حتر�ر ٔ�مثان املواد -
 ؛2015

تعويض اXمع لفائدة الفQول املو\ه ٕالنتاج الكهرfء fٕمدادات  -
م£ارشة hلمكdب الوطين hلامء والكهرfء يف ٔ�فق تقليصها تدرجييا وYذفها 

  .2017سEنة 
ٔ�ما فÔ خيص تطور النفقات العادية ا1ٔخرى، فقد واصلت كتí ا1ٔجور 

مليار درمه  102.7، حQث بلغت 2015تصاTدي }الل سEنة م{�اها ال 
من املداخQل اجلبائية، بل تصل هذه ال�سEبة ٕاىل  %56ٔ�ي ما �زيد عن 

ٕاذا ٔ�ضيفت ٕاىل ذÖ التحمالت  جéعية، وfلتايل فٕان مؤرش  65.3%
هذه النفقات fل�سEبة hلناجت اXا}يل اخلام يظل يف مسEتوêت مرتفعة تصل 

  .2015سEنة  %12ٕاىل 
 2015ٔ�ما Tىل مسEتوى نفقات  س�Üر، بلغت ا1ٔداءات عند هناية 

، كام عرف f2014ملقارنة مع سEنة  7.8مليار درمه �زêدة  58.5ما يناهز 
�زايدا عام اكن Tليه يف السEنة  2015جحم  عéدات املرíY عند ممت 

لك�ري من السابقة، مما يؤرش Tىل ٔ�ن تنفQذ مزيانية  س�Üر ال�زال يعرف ا
 خdالالت، سواء Tىل مسEتوى  لزتام ٔ�و Tىل مسEتوى مساÖ ٔ�داء 

  .النفقات العمومQة
  السEيد رئ?س جملس النواب احملرتم،

  ،السEيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم
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فÔ خيص موارد اخلزينة، فقد �راجعت املداخQل ôري اجلبائية }الل 
fملقارنة  %�30سEبة تقارب مليار درمه ٔ�ي ب  6.10مبا يناهز  2015سEنة 

، ويعزى هذا الرتاجع ٕاىل اخنفاض وترية مساTدات دول 2014مع سEنة 
مليار درمه  13.7، مقابل 2015مليار سEنة  3.7جملس التعاون اخلليجي، 

  . 2014سEنة 
كام جسلت هذه السEنة اخنفاض املداخQل املت¤ٔتية من املؤسسات 

، )¯قص ملياري درمه(ط وامل�ش¤ٓت العمومQة اك`مع الرشيف hلفوسفا
ويف املقابل . )مليون درمه 500¯قص (الواك® الوطنية hلم�افظة العقارية 

جسلت موارد اخلزينة بعض املداخQل  سEت�{ائية مسحت بتغطية جزئية 
 4Gلهذا الرتاجع، نذ�ر مهنا حصيí الرتخQص لالنرتن?ت من اجليل الرابع 

  .2015مليار درمه }الل سEنة ٔ��ريل  1.7مببلغ 
وبناء Tىل املعطيات ا1ٔولية لتنفQذ املوارد والنفقات، فٕان وضعية املالية 

عرفت حتسEنا يف �سEبة جعز املزيانية، ٕاذ بعد  2015العمومQة لسEنة 
 2013و %7.2اhيل اكنت فهيا  2012 خنفاض امللحوظ بني سEنة 

من الناجت  4.9واصل جعز املزيانية م{�اه الرتاجعي، حQث بلغ  %)5.1(
، مسEتقرا يف مسEتوى 2015سEنة  4.3و 2014اXا}يل اخلام سEنة 

  .توقعات قانون املالية
وٕاذا اكنت �سEبة جعز املزيانية، حرضات السEيدات والسادة، قد 
اخنفضت، فٕان ديون اخلزينة Tىل الرمغ من اسEتقرار حصهتا fل�سEبة hلناجت 

ت ، فقد واصل2015عند هناية سEنة  %63.4اXا}يل اخلام يف مسEتوى 
مليار  584.2ارتفاعها }الل السEن�ني ا1ٔ}ريتني، حQث انتقل جحمها من 

، 2015مليار درمه يف ممت سEنة  626.6ٕاىل  2014درمه عند هناية سEنة 
. مليار ملديونية اخلزينة، مت اكتتاهبا يف السوق اXا}لية 42.4ٔ�ي fٕضافة 

وى املسxل وfملقابل، جسل جحم ا�Xن اخلار� hلخزينة اسEتقرارا يف املسEت
  . مليار درمه 140مبا يقارب  2014عند هناية سEنة 

 2014مليار درمه سEنة  133وخبصوص }دمة ا�Xن، فقد ارتفعت من 
دون ٔ�ن ²سxل تغيريا vش¤ٔن �سïهتا hلناجت  2015مليار سEنة  143ٕاىل 

  .  %14.5اXا}يل اخلام، حQث بقQت مسEتقرة يف Yدود 
Öن العمويم، مبا يف ذ�Xخيص ا Ôد من ضامن وفQتفEن ا�ي �س�Xا 

مليار درمه  743اXو®، فٕان جحمه عرف ارتفاTا ملحوظا، حQث انتقل من 
 64، ٔ�ي بقمية جتاوزت 2015مليار درمه سEنة  807ٕاىل  2014سEنة 

  .من الناجت اXا}يل العام 81.3%مليار درمه، وميثل 
رنة مع ٔ�ما vش¤ٔن رشوط متويل اخلزينة، فقد جسلت حتسEنا ملحوظا fملقا

، وهكذا عرف مdوسط ٔ�مد ا�Xن اXا}يل hلخزينة ارتفاTا من 2014سEنة 
، 2015ٔ�شهر سEنة  3سEنوات و 6ٕاىل  2014ٔ�شهر سEنة  9سEنوات و 5

كام ٔ�ن سعر الفائدة السEنوي املرحج عند إالصدار شهد اخنفاضا �ام من 
  .بني سEن�ني املذ�ورتني وهذا \د �م% 3.08ٕاىل % 4.27

املعطيات، فٕان ا`لس اT1ٔىل hلحساfت، ٕاذ �مثن وانطالقا من هذه 

 سEمترار يف حتسن الرشوط متويل اخلزينة، يويص fلزتام سEياسة Yذرة 
ٕازاء تواصل املنحى التصاTدي �Ähن العمويم جبميع مكو¯ته، وحيث 
احلكومة Tىل بذل مزيد من اجلهود قصد التحمك يف ارتفاTه، خصوصا ؤ�ن 

الت Tىل مسEتوى ٔ�داءات اخلزينة ومؤرشات ا`لس �سxل Tدة اخdال
  : املالية العمومQة، س¤ٔقdرص هنا Tىل عنرص�ن ٔ�ساسEيني مهنا

�رامك ملت¤ٔخرات ا1ٔداء، فٕاذا اقdرص¯ Tىل مd¤ٔخرات الرضيبة Tىل  ٔ�وال،
القمية املضافة املسEتحقة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومQة دون القطاع 

 12.5ٕاىل  2010مليار درمه سEنة  8.7 اخلاص، نالحظ ٔ�هنا انتقلت من
مليار درمه عند  25.18ٕاىل  2012مليار سEنة  16.1، 2011مليار درمه 

من مداخQل مزيانية اXو® من الرضيبة % 48، ٔ�ي ما يناهز 2015هناية 
Tىل القمية املضافة، وتعترب هذه املبالغ ديو¯ Tىل اXو® ٕازاء ٔ�كرب املؤسسات 

واليت تلعب دورا �ام يف التمنية  قdصادية  التابعة hلقطاع العام،
ا`مع الرشيف hلفوسفاط، : و جéعية لبÄ¯، ويتعلق ا1ٔمر ٔ�ساسا ب

fملغرب، املكdب الوطين hلكهرfء واملاء  hلطرق السEيارةالرشكة الوطنية 
الصاحل hلرشب، املكdب الوطين hلسكك احلديدية، رشكة اخلطوط اجلوية 

ومن ش¤ٔن Tدم معاجلة هذه اXيون ٔ�ن حيد من قدرة . ةامللكQة املغربي
املؤسسات املعنية Tىل الوفاء fلزتاماهتا املالية، كام ٔ�هنا ²شلك ٕاYدى ا!اطر 

  .اليت قد هتدد املالية العمومQة
و�سxل هبذا اخلصوص بعض التدابري إالجيابية اليت اختذت مؤخرا يف 

دة املؤسسات واملقاوالت العمومQة اجتاه احلد من �رامك د�ن هذه الرضيبة لفائ
  :مهنا ٔ�ساسا

متكني لك من املكdب الوطين hلكهرfء واملاء الصاحل لرشب  - 
واملكdب الوطين hلسكك احلديدية من قروض بنكQة قصد 
التخفQف من ٕا�راهات اXيون اليت تعاين مهنا املؤسسEتان ٕازاء 

 املتعاقد�ن معهام؛

املضافة fل�سEبة hلطا"رات  كذÖ إالعفاء من الرضيبة Tىل القمية  - 
والتجهزيات وقطع الغيار املسEتعمí يف معليات إالصالح، وكذا 

 fل�سEبة لعمليات اسEترياد القطارات والتجهزيات السككQة؛

كام �سxل تطبيق السعر العادي hلرضيبة Tىل القمية املضافة البالغ   - 
Tىل معليات النقل السكيك، هبدف ختفQض د�ن الرضيبة % 20

  .تعاين م{ه هذه املؤسسة العمومQةا�ي 
وكام تعلمون فٕان هذ�ن التدبري�ن ا1ٔ}ري�ن مت ٕاقرارهام مبقdىض قانون 

  .ا�ي وافقمتون Tليه 2016املالية لسEنة 
، ودامئا يف ما خيص  خdالالت Tىل مسEتوى ٔ�داء اخلزينة، جسل ×نيا

ة hلرتبية وقف جزء من إالمدادات اليت متنحها اXو® لٔ&اكدمييات اجلهوي
مليار  8.9والتكو�ن، وا�ي مل يمت حتوي' لفائدهتا مببلغ ٕاجاميل وصل ٕاىل 

  .2015درمه عند هناية سEنة 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2016 ماي 4( 1437 رجب 26

ونظرا حلجم هذه املت¤ٔخرات، فقد انعكست بصفة سلبية Tىل هذه 
ا1ٔاكدمييات اليت ٔ�حصبت Tاجزة عن الوفاء fلزتاماهتا ٕازاء املورد�ن 

قد يرتتب عن هذه الوضعية من �ٓ×ر وخمية،  واعتبارا ملا. واملتعاقد�ن معها
فٕان ا`لس يدعو ٕاىل معاجلة هذه اXيون يف �ٓ\ال معقو® هبدف اسEتقرار 

  . الوضعية املالية hلمؤسسات العمومQة املعنية
وٕاذا اكن هامش التد}ل يف هذا ا`ال قد يبدو ضيقا نظرا hلت¤ٔثري 

ديون اخلزينة، فٕان وفاء املبارش واملزدوج Tىل �سEبة جعز املزيانية وجحم 
اXو® fلزتاماهتا من ش¤ٔنه خض املزيد من السEيو® يف ال�سEيج إالنتا� 
الوطين ومتكني العديد من املقاوالت الصغرى واملتوسطة من مسEتحقاهتا، 
مما س?ساTدها Tىل موا¹ة ٕا�راهات اÈمتويل اليت تعترب ٕاYدى ٔ�مه العراقQل 

  .اليت توا¹ها
  ادة النواب واملس�شارون احملرتمون، حرضات السEيدات والس

 2015ٕاننا �سxل جمهود احلكومة يف ٕاطار تنفQذ مزيانية سEنة 
بتخصيص ô�ٔلفة \د �مة Xمع اسرتاتيجيات املغرب القطاعية ويف جماالت 

التمنية القروية "و�ر¯مج " املغرب ا1ٔخرض"مdعددة اكلفالYة Tرب خمطط 
، والسEياYة Tرب "ال�رسيع الصناعي" والصناTة Tرب خمطط" واملناطق اجلبلية

إالسرتاتيجية "، يف البناء ويف التعمري، ال�شغيل Tرب "2020رؤية "خمطط 
  ". الوطنية hل�شغيل

�سxل يف املقابل الظروف الصعبة اليت متر مهنا العديد من القطاTات 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، حQث �راجع ٕاق£الها Tىل اÈمتويل البنيك، 

قدراهتا Tىل  س�Üر و}لق فرص الشغل ب�سب ôري معهودة،  وتدهورت
مما �سEتدعي مالءمة وحتيني تÊ  سرتاتيجيات مبشاركة الفاTلني 
 جéعيني و قdصاديني هبدف ضامن مردودية ٔ�كرب hلمجهود املايل Ähو® 

وترية واسEتعادة املقاو® الوطنية XينامQهتا، ملا �Ö من �ٓ×ر ٕاجيابية Tىل رفع 
اÈمنو وٕاYداث فرص الشغل وتوفري ظروف الع?ش الكرمي لرشاحئ واسعة 

  .من املواطنني
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

ٕان Tدم توازن ٔ�نظمة التقاTد �شلك خماطر �برية fل�سEبة hلاملية 
لوفاء العمومQة، كام ميثل هتديدا لضامن دميومة هذه ا1ٔنظمة ومتكهنا من ا

fلزتاماهتا جتاه املتقاTد�ن احلاليني واملسEتق£ليني، وقد ٔ�فىض ال�شخيص ا�ي 
ٕاىل رضورة ٕاجياد Yلول مشولية والتعجيل مببارشة  2013قام به ا`لس سEنة 

مسلسل من إالصالYات ا1ٓنية والعميقة، �شمل مجيع ٔ�نظمة التقاTد 
  .داملتوا\دة، وميتد Tىل املدى القصري واملتوسط والبعي

ما بني الهيئات النقابية واحلكومة، وا�ي  2003وٕاذا اكن اتفاق سEنة 
، T2004ىل ثالثة مراYل، % 6اقdرص¯ Tىل الرفع من  قdطاTات ب�سEبة 

مليار درمه مكت¤ٔخرات Ähو® جتاه الصندوق  11.5، ؤ�داء 2006، 2005
ا املغريب hلتقاTد، ٕاذا اكن هذا االتفاق قد مكن من رفع احdياطات هذ

، فٕان Tدم 2014مليار سEنة  85ٕاىل  2003مليار سEنة  16الصندوق من 

قد  2007تفعيل توصيات الهي¤ٔة الوطنية ٕالصالح م{ظومة التقاTد �1ٔريل 
فوت Tىل الصندوق ٕاماكنيات تدعمي احdياطاته، ؤ�دى ٕاىل تدهور وضعيته 
vشلك ملحوظ، حQث صارت مساهامت ôري اكفQة لتغطية  لزتامات، ٕاذ 

مليار درمه يف  2.8، 2014مليون درمه سEنة  936سجيل جعز مببلغ مت ² 
مليار درمه }الل  10.6مليار مرتق£ة هذه السEنة، ٔ�ي  6.8، 2015سEنة 

  .سEنوات فقط 3
وخبصوص إالصالYات املدر\ة مضن مشاريع القوانني اليت مت اعéدها 

بقى ôري ت  -وٕان اكنت رضورية  -من ق£ل احلكومة وتقدميها hلربملان، فٕاهنا 
  :اكفQة نظرا لعدة اعتبارات من مضهنا ما ييل

، ال �شمل إالصالح املقQايس املقرتح مجموع ٔ�نظمة التقاTد، بل ٔ�وال
يقdرص Tىل الشق املدين hلصندوق املغريب hلتقاTد، وfلتايل ال �سامه يف 
ٕاYداث تقارب بني ٔ�نظمة التقاTد حىت دا}ل القطاع العام، فعىل سQïل 

سEنة fل�سEبة  63املرشوع سن إالYا® Tىل التقاTد يف املثال حيدد 
سEنة fل�سEبة  h60لصندوق املغريب hلتقاTد، يف Yني مت إالبقاء Tىل Yد 

  hلنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاTد؛
، لن ميكن إالصالح املقQايس سوى من تقليص العجز احلايل، ×نيا

 لزتامات وسداد التقليص م{ه، ٕاذ سEتظل املساهامت ôري اكفQة لتغطية 
رواتب التقاTد، وسEيظل العجز قامئا، بل سEي¤ٔ}ذ م{حى تصاTدê }الل 

مليار درمه سEنة  6.8السEنوات املق£í، حQث س?{خفض من ¯قص 
، ٔ�ي مع بداية تزنيل 2017مليار درمه سEنة  3.2، ٕاىل ¯قص 2016

مليار  4.1ليصل ٕاىل  2020إالصالح املقرتح، وس?xdه ٕاىل  رتفاع سEنة 
درمه، مث يتواصل هذا املنحى التصاTدي ٕاىل Yدود اسEتزناف اكمل 

  .2027يه يف احلقQقة م{تصف  2028 حdياطات يف ٔ�فق 
ويعزى هذا التفامق امل�سارع يف وترية العجز ٕاىل Tدة عوامل، من ب?هنا 

  :عنرص�ن اثنني ٔ�ساسEيني
ط فق �2.5مكن العنرص ا1ٔول يف �راجع العامل اXميغرايف ٕاىل حوايل 

من املنخرطني ال�شEيطني للك مdقاTد، وذv Öسïب  سEتقرار ال�سEيب 
سEنة  15}الل % 15لعدد املنخرطني ال�شEيطني ا�ي مل �رتفع ٕاال ب�سEبة 

، يف Yني ٔ�ن Tدد املتقاTد�ن ارتفع ب¤ٔزيد من 2015و 2000ا1ٔ}رية، ما بني 
 313ٔ�لف مdقاTد ٕاىل  120}الل نفس الفرتة، حQث انتقل من % 160
ٔ�لف يف ٔ�فق  443، ومن املنتظر ٔ�ن يصل ٕاىل ما يقارب 2015ٔ�واخر  ٔ�لف

2020.  
ٔ�ما العنرص الثاين فQتxىل يف  رتفاع امللحوظ ا�ي شهدته ا1ٔجور 
دا}ل القطاع العام، وكذا املنحى التصاTدي ا�ي تعرفه الرتقQة يف اXر\ة 

قاTد�ن، مما يف إالدارة العمومQة، fٕالضافة ٕاىل �زايد حصة ا1ٔطر مضن املت
يؤدي ٕاىل ارتفاع هام يف قمية املعاشات، فعىل سQïل إالشارة يبلغ املعاش 

، وٕاذا 2015درمه يف ٔ�واخر  6482املتوسط مجليع مdقاTدي الصندوق 
وYدها �رتفع قمية املعاش  2015اقdرص¯ Tىل فوج املتقاTد�ن لسEنة 
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ٔ�لف  11ة درمه، وقد تفوق هذه القمية عتب 8960املتوسط ٕاىل ما يناهز 
  .2020درمه fل�سEبة لفوج املتقاTد�ن لسEنة 

وفضال عن ذÖ، مل يعاجل إالصالح املقرتح املقdضيات اخلاصة fلتقاTد 
ق£ل السن القانوين لٕالYا® Tىل املعاش اليت ختول للك موظف ٔ�و عون 

سEنة من اخلدمة الفعلية حق احلصول Tىل معاش تقاTد وبدون  30قىض 
ذا اكن املعدل السEنوي حلاالت التقاTد ق£ل السن ٔ�ي رشوط ٔ�و قQود، فإ 

 Y2006ا® }الل ال�سع سEنوات املاضية، ما بني  1250القانونية مل يتxاوز 
Yا® }الل سEنة  7500، فٕانه قد ارتفع vشلك مفاجئ ٕاىل ٔ�زيد من 2014و

  .مهنم ي�متون ٕاىل قطاع التعلمي 85%، 2015
و�مكن  نعاكسات السلبية hلجوء ٕاىل التقاTد املبكر دون ضوابط 
حمددة يف تقليص T�ٔداد املوارد الïرشية Xى بعض القطاTات احليوية م�ل 
التعلمي والص�ة، وكذا يف ²رسيع مدة اس�{فاذ احdياطات نظام املعاشات 
 املدنية، فعىل سQïل املثال، وٕاذا ٔ�}ذ¯ بعني  عتبار وجود ما يناهز

�سEتوفون رشط قضاء ٔ�كرث من  2015ٔ�واخر سEنة من املوظفني  93.600
سEنة من اخلدمة الفعلية، اليت متكهنم من اhلجوء ٕاىل التقاTد املبكر، فٕان  30

مهنم فقط hلوظيفة العمومQة سEتؤدي ٕاىل اخنفاض دميومة  %25مغادرة 
 النظام ب¤ٔربع سEنوات، مما سEيرتتب عنه نفاذ احdياطات الصندوق يف سEنة

  .2023وال  2024
واعتبارا لهذه إال�راهات فقد اكن من ا1ٔ\دى وضع قاTدة ملزمة ب¤ٔال تمت 
تصفQة املعاش ٕاال عند بلوغ Yد السن القانوين hلتقاTد، كام هو معمول به 
Yاليا يف نظام التقاTد التابع hلصندوق الوطين hلضامن  جéعي عند¯ يف 

fعéد ختفQض م{اسب  -ا ٔ�رد¯ ٕاذ -املغرب وتقريبا يف لك اXول، ٔ�و 
  .vشلك حيافظ Tىل حQاد العملية fل�سEبة hلنظام

ويف جمال �ٓخر، نلفت ان�£اه السEيدات والسادة النواب واملس�شار�ن 
احملرتمني ٔ�ن احdياطات صناديق التقاTد �كون مصدرا هاما Èمتويل 
 قdصاد، ذÖ ٔ�ن اخنفاض ٔ�و اس�{فاذ احdياطات الصندوق املغريب 

 hىل متويل اخلزينة وا1ٔسواق املاليةT ج عنه �ٓ×ر وخميةdد قد ت�Tلتقا.  
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

ٕان ا`لس اT1ٔىل hلحساfت يعرب عن ق{اعته الراخسة ب¤ٔن ٕاصالح 
م{ظومة التقاTد ل?س 1ٔfمر املسEتحيل، رشيطة اخنراط مجيع الفرقاء 

éعيني يف هذا الورش احليوي، ذÖ ٔ�ن إالصالYات  قdصاديني و ج
تظل ôري اكفQة وال ميكن  -وٕان اكنت مل�ة ومسEتعíx  - املقQاسEية املقرتYة 

  . ٔ�ن ²شلك سوى مرíY ٔ�ولية يف ٕاطار ٕاصالح مشويل ملنظومة التقاTد
ومن ٔ�\ل ذÖ، هنيب جبميع الفرقاء ٔ�ن ينك£وا Tىل هذه إالشاكلية �لك 

يه ؤ�ن يمت اعéد ٕاصالYات جوهرية، تقدم Yلوال ¯جعة العمق ا�ي تقdض 
وفعا® Tىل املدى املتوسط والطويل، ومتكن من احلفاظ Tىل م{ظومة 
التقاTد والرفع من دميومهتا وختفQض ديوهنا الضمنية، مع مراTاة القدرة 

وظروف اشEتغال املوظفني  -وهذا ممكن  -الرشائية hلمنخرطني واملتقاTد�ن 

  .والعامل
Tىل صعيد �ٓخر، فٕان ا`لس �سxل fرتياح الرشوع يف توسEيع و 

اسEتفادة مجموTة من ف<ات القطاع اخلاص من ٔ�نظمة التقاTد، وذÖ من 
}الل ٕادراج مرشوع القانون املتعلق بنظام املعاشات اخلاص بف<ة املهنيني 
والعامل املسEتقلني وا1ٔشÀاص ôري ا1ٔجراء ا��ن �زاولون �شاطا }اصا، 

  .وف يعهد تدبريه hلصندوق الوطين hلضامن  جéعيوا�ي س
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

وعيا ب¤ٔمهية دور قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومQة وماكنته يف 
ٕاTداد وتنفQذ السEياسات العمومQة، ٔ�جنز ا`لس اT1ٔىل hلحساfت مؤخرا 

 Eث سQمي لهذا القطاع، حQي�رش التقر�ر املتعلق هبا يف غضون �مة تق
ا1ٔسابيع القليí القادمة، وكام تعلمون ي�سم قطاع املؤسسات واملقاوالت 
العمومQة بوزنه  قdصادي وحبجمه املتنوع، كام توحض ذÖ إالصدارات 

مقاو®  44مؤسسة،  212اXورية لوزارة  قdصاد واملالية، ٕاذ يتكون من 
فرع ومسامهة معومQة، وقد  422اخلزينة،  معومQة مبسامهة م£ارشة من

مؤرشات القطاع م{حى تصاTدê، كام يدل Tىل ذÖ احلجم جسلت ô�ٔلب 
مليار درمه، ورمق  76.5ٕاىل  2015وصل سEنة  إالجاميل لالس�Üر ا�ي

مليار درمه، والقمية  198ما �زيد عن  2014املعامالت ا�ي بلغ مع هناية 
 les capitaux( رمه، واÈمتويل ا�ايتمليار د 72.7املضافة حبوايل 

propres ( وهذا تعرفونه  -مليار درمه، ميكن ٔ�ن ٔ�زيد  42.2ا�ي يناهز
هذه املعطيات �كون بني ٔ�يد�مك مع دراسة مشاريع قوانني املالية،  -مجيعا 

ٔ�لف تقريبا من العاملني وكترصف äٔجور  130ٔ�ن هذه املؤسسات ²شغل 
}لصت اXراسة التقQميية املنجزة ٕاىل مليار درمه، وقد  31تقريبا 

  : سEت�dا\ات والتوصيات التالية
،  رتباط اXامئ ا�ي يعرفه القطاع مبزيانية اXو®، حQث بلغ مجموع ٔ�وال

، 2014حتويالت املوارد املالية لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومQة سEنة 
رسوم شEبه  مليار درمه يف شلك 3.6مليار درمه، مهنا  34ما قدره 

ويف املقابل، فٕان حتويالت هذه الهيئات ٕاىل خزينة اXو® عن . رضيQïة
مليار درمه، �سامه فهيا Tدد ضئيل من  9.8نفس السEنة مل تتxاوز 

املؤسسات واملقاوالت العمومQة اك`مع الرشيف hلفوسفاط، صندوق 
ة إاليداع والتدبري، رشكة اتصاالت املغرب، الواك® الوطنية hلم�افظ

  .العقارية، املكdب الوطين hلمطارات
و²سxل حمفظة املقاوالت العمويم مردودية مالية ضعيفة، Tلام ٔ�ن 
العديد من هذه املؤسسات تو\د ٕاما يف مرíY ٕاTادة الهيلكة اكملكdب 
الوطين hلكهرfء واملاء الصاحل hلرشب ورشكة اخلطوط اجلوية امللكQة 

ت مك�فة اكملكdب الوطين hلسكك املغربية، ٔ�و ٔ�هنا يف فرتة اس�Üرا
احلديدية، الرشكة الوطنية hلطرق السEيارة، ٔ�و ٔ�سEندت ٕاÈهيا ٔ�و لفروعها 
مشاريع تد}ل يف ٕاطار تفعيل السEياسات القطاعية Ähو®، م�ل العديد من 

  املساهامت التابعة لصندوق إاليداع والتدبري؛
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يونية مرتفعة، ، يعاين قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومQة من مد×نيا
مليار درمه، وهو ما ميثل  245.8ما مجموTه  2015حQث بلغ جحمها سEنة 

من الناجت اXا}يل اخلام، وهذا رمق \د مرتفع، ٕاضافة ٕاىل ارتفاع هذه  25%
 2010فÔ بني  %64املديونية بوترية مزتايدة، ٕاذ بلغت �سEبة ارتفاعها 

القمية املضافة لفائدة  ، وfملقابل فٕان جحم مd¤ٔخرات الرضيبة Tىل2015و
كام سEبق ٔ�ن ٔ�رشت ٕاىل ذÖ يف هذا  -املؤسسات واملقاوالت العمومQة 

  .مليار درمه 25حوايل  2015بلغ مع هناية  - التد}ل 
وقد �رتب عن هذه اXيون املرتامكة يف حساب املقاوالت العمومQة 

يل د�ن ارتفاع اhلجوء لالقرتاض، حQث تقدر التحمالت املالية املرتبطة �متو 
مليار  3.6، و2015الرضيبة Tىل القمية املضافة مبا يناهز مليار درمه سEنة 

  .2015و 2010درمه عن الفرتة ما بني 
ويف هذا ا`ال، يويص ا`لس fلعمل بصفة تدرجيية Tىل ²سوية 
الوضعية املالية hلمقاوالت العمومQة الكربى وتقليل ا!اطر وجتنب �رامك 

Xٔخرات القروض وا¤dيون، وتد}ل يف هذا إالطار رضورة إالرساع مبعاجلة م
تدبري الصندوق اXا}يل hلتقاTد التابع hلمسؤولية املبارشة hلمكdب الوطين 
hلكهرfء واملاء الصاحل hلرشب، وا�ي وصلت قمية الزتاماته يف هناية سEنة 

مليار درمه، وذÖ بتفويته لصاحل ٕاYدى  19.7ٕاىل ما يناهز  2015
تصة Tىل غرار املقاربة اليت سلكهتا ا¹1ٔزة العمومQة ا1ٔخرى املؤسسات ا! 

اكملكdب الوطين hلسكك احلديدية ٔ�و ا`مع الرشيف hلفوسفاط صيف 
 ؛2007

، تتxىل ٔ�مهية املؤسسات واملقاوالت العمومQة يف بعدها ×لثا
 سرتاتيجي، وا�ي يقdيض ٔ�ن متارس اXو® دورها يف الوصاية Tىل هذه 

ت واملقاوالت، من ٔ�\ل ضامن ٔ�داء هذه الهيئات ملها�ا مبا يéىش املؤسسا
ومن }الل املامرسة . مع السEياسات القطاعية احملددة من طرف اXو®

العملية، و}الفا hلتxارب اXولية الرائدة يف هذا ا`ال، مت ²سجيل Tدم 
قدرة العديد من الوزارات القطاعية Tىل وضع ٔ�سس حوار اسرتاتيجي مع 

  .ملؤسسات العمومQة اخلاضعة لوصا�هتاا
�ا، وملالءمة الرؤية إالسرتاتيجية hلمقاوالت املعنية مع تو¹ات 
السلطات العمومQة، يويص ا`لس fعéد سEياسة ٕارادية، �مكن يف وضع 
خطة مdاكمí وواحضة حول املؤسسات واملقاوالت العمومQة، �كون 

® ولالسرتاتيجيات القطاعية، م�سجمة مع إالطار املا�رو اقdصادي Ähو
وتضع ا1ٔسس املرجعية لقQادة احملفظة العمومQة ومراق£هتا ومالءمهتا hلوضعية 

  .  قdصادية واملالية
وقصد �كQيفها مع احمليط  قdصادي والتنافيس، يتعني حتويل 
 Öارية، لكام ٔ�مكن، ٕاىل رشاكت جمهو®  مس، وذxة التQاملؤسسات العموم

فdح املسامهة يف رٔ�س املال، : ٔ�ساليب \ديدة يف التدبري، مهنا قصد اعéد
  . التدبري املفوض، الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص

وقصد توفري الظروف املواتية لتحسني حاكمة هذه الهيئات، يويص 

ا`لس بتحفزيها Tىل التعاقد مع اXو®، �fٕرا�ا لعقود الربامج، لكام ٔ�مكن 
،Öذ (les contrats programmes) نت عنf�ٔ لام ٔ�ن هذه العمليةT ،

جناعهتا يف التقارب مع  سرتاتيجيات الوطنية، وسامهت يف ضبط 
  الزتامات الطرفني؛

فٕان  (l’Etat actionnaire)، يف ما يتعلق بدور اXو® املسامهة رابعا
خصوصيات الهيئات العمومQة ذات الطابع التxاري تقdيض ٔ�ن يمت ت�£ع 

ا مضن ب�Qة خمتصة مبعزل عن املؤسسات ا1ٔخرى ذات الطابع ٔ��شطهت
�ام تدبري  -�كون واك®، م�ال  –إالداري، وتتوىل هذه الب�Qة ا!تصة 

احملفظة العمومQة Ähو® ورصد وتقQمي مؤرشاهتا ؤ�داهئا  قdصادي واملايل 
ر عن وعرض نتاجئها بناء Tىل املعايري احملاسQïة اXولية وكذا تقدمي تقر�

  خمتلف هذه املؤرشات بصفة دورية؛
، رصدت اXراسة ٔ�يضا اخdالالت تتعلق بعدم التحمك يف توسEيع }امسا

 25ٕاYداث  2015و 2008احملفظة العمومQة، حQث مت }الل الفرتة ما بني 
فرع ومسامهة  184مؤسسة معومQة \ديدة، كام متت املصادقة Tىل ٕاYداث 

  .مالية
املقاوالت العمومQة حسب لك Yا® Tىل وتتÀذ ôالبا قرارات ٕاYداث 

ويعترب . Yدة، يف غياب مقاربة م{دجمة ¯بعة من رؤية مشولية وم�سجمة
Tدم التحمك يف توسEيع احملفظة العمومQة مصدر العديد من ٔ�و\ه تدا}ل 
 خdصاصات بني اXو® واملؤسسات العمومQة، مما يؤدي ٕاىل توزيع ôري 

 . مسEتوى التاكليف والتحمالت مالمئ hلموارد العمومQة وزêدة
ويف هذا الصدد، يويص ا`لس القQام بدراسة \دوى توقعية لكام تعلق 
ا1ٔمر Yfٕداث مقاوالت معومQة ٔ�و فروع \ديدة hلت¤ٔكد من مدى القمية 

  .املضافة لهذه املبادرة
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

اسة موضوTاتية حول الوظيفة العمومQة يقوم ا`لس Yاليا fٕهناء در 
ببالد¯، وت�{اول هذه اXراسة ²شخيصا لواقع إالدارة وتتطرق حلصيí ٔ�مه 
إالصالYات اليت عرفهتا بالد¯ يف هذا ا`ال ولٕالشاكالت اليت حتول دون 
بلوغ الغاêت املرجوة، كام تقدم اXراسة مناذج من التxارب اXولية الناحجة، 

تقïdس مهنا السلطات املعنية بعض احللول عند بلورة مشاريع  اليت ميكن ٔ�ن
  . ٕاصالح نظام الوظيفة العمومQة

ؤ�ود فÔ ييل ٔ�ن ٔ�عرض 1ٔمه اخلالصات ا1ٔولية اليت توصل ٕاÈهيا ا`لس 
  :من }الل هذه اXراسة

فÔ خيص الوضعية الراهنة hلوظيفة العمومQة، فقد بلغ Tدد املوظفني 
موظف، �ر�كز ٔ�كرث  585.500ٔ�زيد من  2015سEنة  العمومQني املدنيني

 :قطاTات معومQة، ويه 5مهنم يف  %90من 
  قطاع التعلمي؛ .1
 اXا}لية؛  .2
 الص�ة؛  .3
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 العدل؛  .4
 .املالية  .5

كام ٔ�ن توزيع املوظفني Tىل الصعيد الوطين ال �سEتجيب 1ٔي م{طق 
 الرfط: اقdصادي ٔ�و دميوغرايف مع ظاهرة �ركزي املوظفني يف بعض اجلهات

تطوان؛  –طنxة : اجلنوب، Tىل حساب م{اطق ٔ�خرى –وهذا طبيعي  -
عبدة، كام لوحظ ٔ�يضا ضعف يف �رشEيد اسEتعامل T�ٔداد املوظفني  -داك® 

ٔ�اكدميية  16موظف يف  2037ببعض القطاTات، اكلتعلمي م�ال، اhيل فQه 
موظف يف وضعية ٕاحلاق ٔ�و  2364نيابة،  63موظف يف  ¹7686وية، 

  .موظف يف وضعية تفرغ نقايب 210اس�Qداع، 
 2014وتعاين الوظيفة العمومQة من ظاهرة الغياب، حQث جسلت سEنة 

يف قطاع التعلمي فقط Tىل سQïل املثال، اhيل هو القطاع اhيل تقريبا فQه 
يوم غياب مربر وôري مربر،  663.400من املوظفني، ما مجموTه  50%

  .لسEنة اXراسEيةمدرس طوال ا 4000وهو ما يعادل تقريبا غياب 
ارتفعت كتí ا1ٔجور ب�سEبة  2015و 2008و}الل الفرتة ما بني 

، كام ارتفع معدل %8.5، يف Yني ٔ�ن T�ٔداد املوظفني �زايدت ب�سEبة 47%
درمه، وfلتايل  7381درمه ٕاىل  5333ا1ٔجر الشهري يف نفس الفرتة من 

وصلت  2015و 2008فٕان ال�سEبة السEنوية الرتفاع كتí ا1ٔجور ما بني 
مليار درمه،  120ما يناهز  2015، حQث بلغت سEنة %5.6ٕاىل 

�Yfساب مساهامت اXو® يف ٔ�نظمة التقاTد وم{ظامت  حdياط 
  . جéعي

وجتمع التقار�ر وا1ٔحباث امليدانية الصادرة عن م{ظامت وطنية ودولية 
Tىل ٔ�ن مسEتوى اخلدمات العمومQة املقدمة ال �زال بعيدا عن معايري 

اكمة اليت وضعها اXسEتور، حQث ال �زال املواطن، }اصة يف ا`ال احل
  .القروي واملناطق النائية، يوا\ه صعوfت يف الولوج hلمرفق العمويم

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مس¤ٔ® إالصالح وحتديث إالدارة العمومQة قد 
اسرتعت اهéم احلكومات املتعاق£ة، ومن ٔ�مه ما جس' ا`لس هبذا الصدد 

ون املبادرات إالصالحQة ظلت مdفرقة ومفdقدة لالسEمترارية، نظرا لغياب �
  . اسرتاتيجية واحضة وحمددة النتاجئ وانعدام اجلدو® الزم{ية لت�£ع تزنيلها

وتبقى النتاجئ احملققة Tىل مسEتوى الفعالية والنxاTة دون احلد املطلوب، 
ال م{ذ هناية و²سEتعرض اXراسة ٔ�مه  املبادرات إالصالحQة يف هذا ا`

ال�سعينات ٕاىل اليوم، و}اصة �ر¯مج دمع ٕاصالح إالدارة العمومQة املمول 
من طرف البنك إالفريقي hلتمنية والبنك اXويل و حتاد ا1ٔوريب بقمية 

مراYل، امdدت  4مليار درمه، وهو �ر¯مج ٔ�جنز Tىل  9.6ٕاجاملية بلغت 
�ر هذه اXراسة ٔ�ن وتبني hلمxلس Tىل إ . 2011و 2003ما بني س�يت 

حصيí هذا الرب¯مج مل حتدث التغيري امل�شود دا}ل إالدارة العمومQة، 
ف£اسEت�{اء تعممي املباراة hلتوظيف، مل جتد fيق إالجراءات بعد طريقها حنو 

  .التطبيق
وتتxىل ٔ�مه اخلالصات يف هذا الش¤ٔن يف ٔ�ن ٕاصالح سEياسات 

كن ٔ�ن يمت مبعزل عن ٕاصالح التوظيف والتكو�ن والتقQمي والرتقQة، ال مي
م{ظومة ا1ٔجور، ارتباطا 1ٔfنظمة ا1ٔساسEية، واليت مل تعرف بدورها ٔ�ي 

  .1973ٕاصالح جوهري م{ذ سEنة 
وبفعل إالجراءات املتوالية اليت عرفهتا م{ظومة ا1ٔجور، اسEتxابة 
hلمطالب الف<وية hلموظفني، اخdل التوازن بني مكو¯هتا املمتثí يف الراتب 

 والتعويضات، ؤ�صبحت معقدة وôري Tاد®، وهكذا ٔ�صبح الراتب ا1ٔسايس
ا1ٔسايس مكو¯ هامشEيا من ٔ�جر املوظف بفعل الزêدات اليت عرفهتا 
خمتلف التعويضات اخلاصة �لك ف<ة، حسب النظام ا1ٔسايس ا�ي ت�متي 

  . ٕاليه
كام ٔ�ن هذه املنظومة، fعéدها Tىل ا1ٔنظمة ا1ٔساسEية ٔ�صبحت 

را لكوهنا ال متزي املوظفني ذوي الكفاءات وال حتفز Tىل مxdاوزة، نظ
  . التنافس واجلدية وروح املبادرة

وfٕالضافة ٕاىل تعقQدات م{ظومة ا1ٔجور، تظل معليات التوظيف 
والتقQمي والرتقQة بعيدة عن م{طق التدبري الفعال، حQث تفdقد إالدارات 

 توقعي hلوظائف العمومQة لرؤية واحضة لعملية التوظيف يف غياب تدبري
والكفاءات، كام ٔ�ن الرتقQة ٔ�صبحت �ك�يس طابعا تلقائيا دون ارتباط 
fلكفاءة ٔ�و حتسن يف مردودية املوظف ٔ�و املرفق إالداري، وTىل سQïل 

 83.041ما مجموTه  2013املثال مهت معلية الرتيق يف اXر\ة سEنة 
  .مليار درمه 4موظف، ب¤ٔ�ر مايل فاق 

اليت وقف Tلهيا ا`لس، سEيقدم التقر�ر املتعلق وTىل ضوء املالحظات 
هبذه املهمة، وا�ي سEي�رش مبجرد اس�Qفاء مسطرة التوا¹ية، بعض 
التوصيات اليت [متىن ٔ�ن يمت التعامل معها fٕجيابية من خمتلف ا1ٔطراف 

  . املعنية }دمة hلمصل�ة العليا hلبالد
 حرضات السEيدات والسادة، 

بري الكوارث الطبيعية، انصب Tىل إالطار T�ٔد ا`لس تقر�را حول تد
القانوين واملؤسسايت وTىل تقQمي دورة تدبري ٔ�خطار الفQضا¯ت، حرائق 

واجلراد، حQث مت من }الل هاذ التقر�ر  –ال قدر هللا  - الغاfت، الزالزل 
تقQمي التدابري املتÀذة hلوقاية من الكوارث موضوع اXراسة ومدى \اهزية 

  .كام قلت -ال قدر هللا  - يف Yا® وقوعها  بالد¯ ملوا¹هتا
ومن ٔ�مه املالحظات اليت جسلها ا`لس يف هذا إالطار �ون تدبري 
ا!اطر املتعلقة fلكوارث الطبيعية يظل قطاعيا ومو¹ا ٔ�ساسا حنو ٕادارة 
ا1ٔزمات عند ظهورها بدل اتباع مقاربة مdاكمh íلوقاية مهنا واحلد من 

ص القانونية اليت تعاجل القضاê املتعلقة بتدبري ا!اطر قد �ٓ×رها، كام ٔ�ن النصو 
 íات معينة، ومل توضع يف ٕاطار رؤية شامQابة حلاجxتEدادها لالسTمت ٕا
 Öلوقاية وماكحفة الكوارث، ٕاضافة ٕاىل ذh تؤسس السرتاتيجية م�سجمة

  .يطرح تعدد املتد}لني مشلك الت�سEيق بني إالدارات والهيئات املعنية
ا`لس ٕاىل رضورة }لق هي¤ٔة وطنية �كون �مهتا ا1ٔساسEية  وقد }لص

وضع اسرتاتيجية م{دجمة ومdعددة ا1ٔبعاد لتدبري ا!اطر، ت¤ٔ}ذ بعني 
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 عتبار مجيع مراYل التدبري، انطالقا من الوقاية والتخفQف من ٔ��ر 
الكوارث ٕاىل السEيطرة وٕاTادة الت¤ٔهيل ورضورة الت�سEيق بني خمتلف 

  .�رش هذا التقر�ر يف اê1ٔم القليí القادمة، هو قQد الطبعاملتد}لني، وسEي 
  حرضات السEيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 

واصل ا`لس }الل السEنة املنرصمة خمتلف  خdصاصات املو�و® � 
قانو¯، القضائية مهنا وôري القضائية، فعىل مسEتوى  خdصاصات ôري 

ٔ�ساسا من مراق£ة تدبري ا¹1ٔزة العمومQة، قام القضائية، واليت تتكون 
�امت رقابية تتعلق بقطاع  3ا`لس مبراق£ة Tدة قطاTات، وهكذا مت ٕاجناز 

، "مد�رية النقل Tرب الطرق والسالمة الطرقQة"النقل، مهت لك من 
تفويض نظام تدبري رخص السEياقة والبطائق الرمادية، ٕاضافة ٕاىل تدبري 

  ". اء  خdبارات والتصديقاملركز الوطين ٕالجر "
كام قام ا`لس مبراق£ة مؤسسEتني بعالقة مع قطاع إالساكن وإالنعاش 

  ".هتيئة الرêض"ورشكة " العمران _مسEنا"العقاري، وهام رشكة 
وعرف التقر�ر السEنوي ا�ي ٔ�صدره ا`لس اT1ٔىل hلحساfت ٕادراج 

" hلبحث الزراعياملعهد الوطين : "نتاجئ مراق£ة بعض ا¹1ٔزة من ق£يل
  ". مد�رية ا1ٔرصاد اجلوية الوطنية"و

 Êوقد ٔ�هن`ى ا`لس ٕاجناز �امت رقابية هامة، س?مت �رشها الحقا، كت
الرشكة "، "�ريد املغرب"، "صندوق إاليداع والتدبري"املتعلقة مبراق£ة 

  .(la SMIT1)" املغربية hلهندسة السEياحQة
اصه يف جمال مراق£ة ال�سEيري، وس?سEمتر ا`لس يف ٕايالء ا1ٔمهية الخdص

ا`مع : حQث يقوم Yاليا fٕجناز �امت بعدة مؤسسات اسرتاتيجية، من ب?هنا
الرشيف hلفوسفاط، املكdب الوطين hلكهرfء واملاء الصاحل hلرشب، 
املكdب الوطين hلسكك احلديدية، القرض الفالe، ٕاىل \انب ا`لس 

  .اT1ٔىل hلحساfت
  ة، حرضات السEيدات والساد

متارس ا`الس اجلهوية hلحساfت نفس  خdصاصات ٕازاء املالية العامة 
احمللية، وخيصص التقر�ر ا1ٔ}ري hلمxلس اT1ٔىل hلحساfت للك جملس 
¹وي كتاf }اصا به، يقدم حصيí ٔ�عام�، وملوا�بة تزنيل اجلهوية املوسعة 

جمالس  4اث ودخول التقسEمي اجلهوي اجلديد hلملكة Yزي التنفQذ، مت ٕاYد
بين مالل، : مهنا يف لك من ¹3وية \ديدة hلحساfت، بدٔ� العمل يف 

الراشEيدية، لكممي، فÔ سوف تمت ٕاقامة ا`لس اجلهوي hلحساfت جلهة 
 í{اXداد املقر ا!صص �، وهكذا  -اTواد ا�هب مبجرد  [هتاء من ٕا

hلحساfت، تغطي جملسا ¹وê  12ٔ�صبحت بالد¯ تتوفر، وامحلد �، Tىل 
  .لك ¹ات اململكة

ٕاذا اكن احلزي الهام من هذا العرض، حرضات السEيدات والسادة، قد 
خصص لبعض املواضيع اليت نعتربها هامة يف ارتباط مع  خdصاصات 

                                                 
1 Société Marocaine d'I ngénierie Touristique 

الرقابية ôري القضائية hلم�امك، فٕانه ال يفوتين ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن هذه احملامك ال تغفل 
املو�و® لها قانو¯، وهكذا قامت احملامك املالية ممارسة  خdصاصات القضائية 

قرارا وحكام يف جمال الت¤ٔديب املتعلق  fٕ43صدار  2014}الل سEنة 
fملزيانية واملالية، كام قامت النيابة العامة بتحريك املتابعة ٔ�مام احملامك املالية يف 

ب�رش مناذج  2015مسؤوال وعو¯، وقد قام ا`لس }الل سEنة  46حق 
  .القرارات املتعلقة هبذا  خdصاصمن 

ٔ�ما مQدان البت يف حساfت احملاسEبني العمومQني، فقد عرف ٕاصدار 
قرارا وحكام، وقد متزي هذا  خdصاص }الل السEنة  1194ما مجموTه 

املاضية Yfٕداث غرفة خمتصة Tىل مسEتوى ا`لس اT1ٔىل hلحساfت، مت 
مر ا�ي مسح لها بتïين مقاربة متكQهنا من املوارد الïرشية الرضورية، ا1ٔ 

\ديدة تنïين Tىل املراق£ة املندجمة، اليت مل تعد �كdفي fملراق£ة املس�{دية 
حلساب احملاسب العمويم، بل ²سEهتدف كذÖ الت¤ٔكد من حقQقة ٕاجناز 

  . العمليات Tىل ٔ�رض الواقع
وٕاضافة ٕاىل ٕاصدار Tدد من القرارات فÔ يتعلق مبسؤولية احملاسEبني 

ومQني، ٔ�دى معل هذه الغرفة ٕاىل رصد اخdالالت �ك�يس طابعا ج{ائيا، العم
متت ٕاYاÈهتا Tىل السEيد وز�ر العدل، وٕاىل الوقوف Tىل بعض احلاالت اليت 
قد ²سEتوجب مdابعات يف مQدان الت¤ٔديب املايل، واليت مازالت املسطرة 

  .\ارية vش¤ٔهنا
اسEتf{اف  Tىل غرفة ختتص يف - كام تعلمون  - كام يتوفر ا`لس 

ا1ٔحاكم الصادرة عن ا`الس اجلهوية hلحساfت، واليت ٔ�صدرت }الل 
ملفا راجئا  30قرارا اسEتf{افQا، يف Yني الزال  50 2015و 2014س�يت 

  .س?مت البت فهيا }الل هذه السEنة
  حرضات السEيدات والسادة النواب املس�شارون احملرتمون، 

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شEيد مرة  -وامسحوا يل ٕان ٔ�طلت  - يف خdام هذا العرض 
ٔ�خرى fلتعاون اجلدي والبناء القامئ بني السلطة ال�رشيعية وا`لس اT1ٔىل 
hلحساfت يف خمتلف جماالت الرقابة Tىل املالية العمومQة، كام ٔ�غتمن الفرصة 
1ٔ\دد الشكر hلحكومة Tىل دمعها املتواصل قصد توفري الظروف املواتية 

هدف{ا مجيعا . ٔ�دواره اXسEتورية اكمh íلمxلس، واليت ²سمح � ب¤ٔن يلعب
}دمة الصاحل العام واحلرص Tىل التقQد مببادئ وقمي احلاكمة الرشEيدة، 

  .و رتقاء ببالد¯ ٕاىل مصاف اXول الرائدة يف هذا امليدان
ٕان بالد¯ اليوم، وfلرمغ من الت�دêت اليت يفرضها احمليط اXويل 

تفdخر fملاكسب اليت ٔ�جنزهتا يف مسار واجلهوي البالغ التعقQد، ميكهنا ٔ�ن 
جتر�هتا اXميقراطية واحلفاظ Tىل ٔ�مهنا واسEتقرارها وحتصني جهبهتا اXا}لية، 
كام ٔ�ن مغرب اليوم �سري خبطى ×بتة لتحقQق طموYاته يف تنويع وتعز�ز 
منوذ\ه التمنوي، ا�ي ٔ�بدTه صاحب اجلال® املÊ محمد السادس، نرصه 

  .فQه خمتلف مكو¯ت الشعب املغريب هللا ؤ�يده، وتنخرط
  .وفق{ا هللا ملا فQه }ري، والسالم Tليمك ورمحته تعاىل و�راكته
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 :السEيد الرئ?س
  .شكرا السEيد الرئ?س ا1ٔول hلمxلس اT1ٔىل hلحساfت

  .شكرا لمك السEيدات والسادة الربملانيون
  .رفعت اجللسة


