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  السابعة والس�بعني اجللسةحمرض 

  ).2017 رسما 13( 1438 جامدى ا�ٓخر 14 ٕالثننيا: التارخي

  .رئ�س ا�لس ،كمي �ن شامشعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
ثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة العارشة بعد  :التوق�ت
  .الزوال

نة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب تقر�ر جل تقدمي  :�دول أ�عامل
  .�لتقا�د

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

س�ت��ائیة �ٓ�ت ب��ات من ا��ر �ري ما نف�تح به ٔ�شغال هذه ا�ورة �
  .احلكمي، یتلوها �ىل مسامعنا املقرئ الكرمي اليس عبد الكرمي �يق هللا

  :املقرئ الس�ید عبد الكرمي �يق هللا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي ،ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

َماَواِت َواْ��ْرِض َم�َُل نُوِرِه َمكِْشَاكٍة  ُ نُوُر الس� ِفهيَا ِمْصَباٌح، الِْمْصَباُح ِيف ُزَ�اَ�ٍة، ﴿ ا��
ِق��ٍة َوَال غَْرِبی�ٍة �َاكَ  َا كَْوكٌَب ُدّرِي� یُوقَُد ِمْن َجشََرٍة ُم�َاَركٍَة َزیُْتونٍَة َال َرشْ َ�اَ�ُة َ��هن� ُد َزْ�ُهتَا الز�

 ُ ُ اْ��ْم�َاَل  یُِيضُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه َ�ٌر نُوٌر �ََىل نُوٍر َهيِْدي ا�� لُِنوِرِه َمْن �ََشاُء، َویَْرضُِب ا��
ٍء �َِلٌمي ﴾ ُ �ُِلكِّ َيشْ  �ِلن�اِس َوا��

  .صدق هللا العظمي

  :الس�ید الرئ�س
   .صدق هللا العظمي

  .�ازاك هللا �لك �ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

 مهنا لكلاكفة الفرق وا�مو�ات اليت ی�شعضوا م�متني  89من  بطلب
جملس املس�شار�ن، تنعقد هذه ا�ورة �س�ت��ائیة طبقا ٔ�حاكم الفصل 

  .من ا�س�تور، واملادة اخلامسة من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن 66
ویتضمن �دول ٔ�عاملها تقدمي وم�اقشة مضمون تقر�ر جلنة تقيص 

الصندوق املغريب �لتقا�د، وهو التقر�ر ا�ي ٔ��دته ا�لجنة  احلقائق حول
النیابیة لتقيص احلقائق اليت شلكها جملس املس�شار�ن، طبقا ٔ�حاكم الفصل 

املتعلق بطریقة �س�یري  085.13من ا�س�تور والقانون التنظميي رمق  67
  .ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق

من القانون  17حاكم املادة ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل �ٔ 
التنظميي املذ�ور، اليت تنص �ىل ختصیص ا�لس املعين �لسة ٔ�و �لسات 
معوم�ة ملناقشة مضمون التقر�ر دا�ل ٔ��ل ال یتعدى ٔ�س�بو�ني من �رخي 

  .ٕایدا�ه �ى مك�ب ا�لس
وق�ل الرشوع يف �دول أ�عامل، ٔ�ح�ل اللكمة �لس�ید أ�مني لتالوة 

�ىل مك�ب ا�لس والحئة املوقعني �لیه، مع ٕا�اطة نص الطلب الوارد 
  .ا�لس مبا اس�ت�د من مراسالت وٕا�ال�ت

  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني احملرتم

  :تو�زي، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  :نص إال�الن

عضوا  89ب جملس املس�شار�ن بطلب موقع من طرف توصل مك�" 
من ٔ�عضائه، �ريم ٕاىل مجع الربملان يف دورة اس�ت��ائیة من ٔ��ل م�اقشة 
تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، وف� یيل الحئة 
ب�ٔسامء الس�یدات والسادة املس�شار�ن املوقعني �ىل الطلب، مرتبة كام 

  :�لسوردت �ىل مك�ب ا
عبد العز�ز بنعزوز، امال العمري، �دجية الزويم، عبد امحلید فاحتي، 
محمد البكوري، عبد القادر سالمة، محمد عبو، محمد الق�دويس، حلسن 
ٔ�دعي، محمد الرزمة، محمد ا� ح�یين، جامل ا��ن العكرود، عبد العز�ز 

عبد السالم بوهدود، العريب احملريش، محمد الش�یخ بید هللا، ٔ�محد تو�زي، 
بلقشور، عبد الكرمي اهلمس، محمد مك�یف، محمد امحلايم، محمد امحیدي، 

اكت �ادل، فاطمة ٔ�یت موىس، حلو املربوح، احلب�ب اشك�يل، الرب �راهمي اا
�ن الطالب، ٔ�محد إالدر�يس، عبد الرحمي المكیيل، جناة مكري، عبد إالاله 

خللف�وي، احلسني خملص، املهاجري، محید مقزية، العريب الهرايم، مصطفى ا
، م�ارك الس�باعي، محید الاكملحسن بلمقدم، موالي عبد الرحمي 

، عبد الرحامن إالدر�يس، موالي شد�وسكوس، املهدي عمثون، ٔ�محد 
ب، حيفظه �منبارك، الطیب البقايل، د�ز �ادر�س العلوي احلس�ين، عز 

لوهاب س�یدي صلوح امجلاين، س�ید ا�تار امجلاين، محمد �لمي، عبد ا
بلفق�ه، مولود السقوقع، ا�تار صواب، ٔ�بو �كر اعبید، ٔ�محد بولون، رش�ید 
املنیاري، عز ا��ن ز�ري، محمد ح�توم، محمد زروال، وفاء القايض، فاطمة 
الزهراء الیحیاوي، �ر� حلرش، ��سان عبد احلق، الكساب ر�اء، 

�ئ� م�ة  ، یوسف حميي، عبد إال� حفظي،ام�ارك محیةالصادي املبارك، 
التازي، العريب العرا�يش، عبد امحلید الصو�ري، عبد الكرمي �دي، معر 
مورو، ن��ل ش�یخي، �يل العرسي، عبد العيل �ايم ا��ن، عبد الكرمي 
لهوا�رشي، عبد إالاله احللوطي، عبد الصمد مرميي، �رمية ٔ�ف�الل، محمذ 

طیف ٔ�معو، �دي ال�شري العبدالوي، ام�ارك مجیيل، ٔ�مال م�رصة، عبد ا�ل 
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جشري، عبد السالم ا�لبار، النعم م�ارة، محمد �دال، �ا�شة ٔ�یتعال،عبد 
  ".الرحمي اطمعي، ؤ��ريا سعید زهري

كام توصل، الس�ید الرئ�س، ا�لس �ك�اب من الس�ید رئ�س احلكومة 
یتعلق بن���ة �نت�اب اجلزيئ مللء مقعد شاغر مب�لس املس�شار�ن 

، وا�ي ٔ�سفر عن انت�اب الس�ید محمد رحيان 2017فربا�ر  23ا�رى یوم 
ة الناخ�ة ملمثيل ئعن حزب �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة �رمس الهی 

  .سطات-خ�یفرة وا�ار البیضاء-غرف الصنا�ة التقلیدیة جلهة بين مالل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

س�یعقد ا�لس  ، ب�ٔنه طبقا لقرار املك�بؤ�ح�ط ا�لس املوقر �لام
  :�لس�تني �ام�ني لتقدمي وم�اقشة مضمون هذا التقر�ر

اجللسة أ�وىل يه اليت یعقدها ا�لس ا�لحظة، وس�تخصص لتقدمي 
من الشهر  15التقر�ر، ف� س��عقد �لسة �نیة بعد یوم �د، أ�ربعاء 
ناقشة مضمون اجلاري، �ىل السا�ة احلادیة عرش صبا�ا، وس�تخصص مل 

  .التقر�ر
وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید مقرر ا�لجنة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �مسمك مجیعا 
جبزیل الشكر والتقد�ر لاكفة الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة، جلنة تقيص 
احلقائق �ىل ا�هودات الك�رية اليت بذلوها يف س��ل الق�ام جبمع املعلومات 

  .نا املوقرٕالجناز التقر�ر املرفوع ٕاىل جملس� 
ؤ�تقدم كذ� �لشكر اجلزیل ٔ�طر وموظفي ا�لس ا��ن رافقوا ا�لجنة 

  .شغالها�ٔ طی� ٔ�طوار 
كام ٔ�هن�ي ٕاىل �لممك ب�ٔن التقر�ر س�یوزع �ىل اكفة عضوات ؤ�عضاء 

  .ا�لس م�ارشة بعد ا�هتاء الس�ید املقرر من تقدميه
الس�ید �دي  رتموا�ٓن ٔ�عطي اللكمة ملقرر ا�لجنة املوقرة، املس�شار احمل

  .جشري، فلیتفضل مشكورا

  :مقرر جلنة تقيص احلقائق ،املس�شار الس�ید �دي جشري
والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ�  ،�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
عضاء جلنة تقيص احلقائق حول ٔ��رشف، �مس أ�خوات وإالخوة �ٔ 

الصندوق املغريب �لتقا�د، ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام هذا ا�لس املوقر ملخصا �لتقر�ر 
ا�ي ٔ��دته ا�لجنة، وا�ي س�مت توزیعه �ىل خمتلف الفرق وا�مو�ات 

  .املكونة �لس املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ف�ه هذه ا�لجنة متزي بدخول بالد� يف ٕان الس�یاق العام ا�ي �شلكت 
عهد دس�توري �دید، تضمن مق�ضیات دس�توریة م�قدمة، ٔ�كدت �ىل 
تعز�ز م�ادئ احلاكمة وٕاعامل �ٓلیاهتا وربط املسؤولیة �حملاس�بة، �ٕالضافة ٕاىل 
تعز�ز وتقویة الوظیفة الرقابیة �لربملان، ويف مقدمهتا ا�ل�ان النیابیة لتقيص 

  .احلقائق
هذا الس�یاق كذ� بزتاید �ه�م ا�متعي املشرتك بني الفا�لني  كام متزي

الس�یاس�یني و�ق�صادیني و�ج�عیني ومكونة هامة من ا�متع املدين 
مبوضوع الصندوق املغريب �لتقا�د وأ�نظمة اليت �سريها، �اصة عقب اع�د 

 ٕاجياد ملق�ايس أ��ري ا�ي �اءت به احلكومة و�دم توفقها يفاإالصالح 
  .ٔ�رضیة توافق�ة حو� مع رشاكهئا �ج�عیني

ؤ�ن املوضوع اكن حمط �الف بني احلكومة وبني �ل املركز�ت 
النقابیة وفرق املعارضة مب�لس املس�شار�ن، �درت هذه الفرق وا�مو�ات 
جممتعة ٕاىل مجع توق�عات قصد �شك�ل جلنة لتقيص احلقائق حول العوامل 

اليت تقف وراء ٔ�زمة الصندوق املغريب �لتقا�د، وحتدیدا  وأ�س�باب احلق�ق�ة
وجود اخ�الالت بنظام املعاشات املدنیة من �د�ا و�لتبعیة حتدید 

  .املسؤولیات
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
بعد �شك�ل ا�لجنة وانت�اب رئ�سها ؤ�عضاء مك�هبا يف ٔ�ول اج�ع لها، 

ت يف �ين اج�ع لها حتدید مهنجیة معلها رشعت يف معلها، ح�ث قرر
وحرص القضا� واحملاور اليت مشلهتا أ�س�ئ� اليت مت ٕادرا�ا يف املراسالت 
اليت و�ت ٕاىل املسؤولني الس�یاس�یني وإالداریني ا��ن تعاق�وا �ىل �س�یري 

وحرص الحئة  ،الصندوق املغريب �لتقا�د ولك من اكنت � �القة �لصندوق
  . اليت س�تعمتدها يف معلها �لوقوف �ىل حق�قة ما جرىلو�ئق البیا�ت وا

و�شمل هذه الالحئة ا�راسات والنصوص القانونیة والو�ئق احملاس�باتیة 
املتوصل هبا من �دد من املؤسسات العامة واخلاصة، بناء �ىل مراسالت 
مو�ة �لجهات املعنیة، وكذا العروض والو�ئق املقدمة ٔ�ثناء �لسات 

  .ع�س��
كام اعمتدت ا�لجنة عقد �لسات �س��ع، ح�ث تقرر من �اللها 
�س��ع �لمسؤولني الس�یاس�یني وإالداریني احلالیني ا��ن هلم �القة 

 : م�ارشة �لصندوق املغريب �لتقا�د
الس�ید رئ�س احلكومة، بصف�ه رئ�سا �لم�لس إالداري �لصندوق  -

 املغريب �لتقا�د؛
  لیة؛الس�ید وز�ر �ق�صاد واملا -
  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة؛ -
  الس�ید وز�ر الوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارة؛ -
  الس�ید مد�ر الصندوق املغريب �لتقا�د؛ -
  الس�ید مد�ر املزيانیة بوزارة املالیة؛ -
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 الس�ید مد�ر امل�ش�ٓت العامة واخلوصصة بوزارة املالیة؛ -
  ة مراق�ة الت�ٔم�نات و�ح�یاط �ج�عي؛ئالس�ید رئ�س هی  -
عضاء ا�لس إالداري �لصندوق املغريب �لتقا�د ممثيل السادة �ٔ  -

 .املنخرطني واملتقا�د�ن
كام مت �س��ع لبعض املسؤولني الس�یاس�یني وإالداریني السابقني 

  :ا��ن تعاق�وا �ىل تدبري ملف نظام املعاشات املدنیة، وخصوصا
 الس�ید ف�ح هللا ولعلو، وز�ر �ق�صاد واملالیة السابق؛ -
 بندر�س، املد�ر السابق �لصندوق املغريب �لتقا�د؛ الس�ید محمد -
الس�ید ا�هتايم الربيك، املد�ر السابق ملد�ریة الت�ٔم�نات و�ح�یاط  -

 .�ج�عي بوزارة �ق�صاد واملالیة
 24و ،رسا� طلب عقد �لسة اس��ع 30ويف هذا الصدد، مت توج�ه 

طلبات النتداب مفوض  وثالث ،طلب �زوید ا�لجنة �لو�ئق الالزمة
كام مت توج�ه مراس� لرئاسة ا�لس تتعلق  .قضايئ �لق�ام ٕ�جراءات التبلیغ

بطلب ٕاجراء تدق�ق �لصندوق املغريب �لتقا�د من طرف ا�لس أ��ىل 
  .�لحسا�ت

وجتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�ن ا�لجنة قامت بتوثیق مجیع ٔ�عاملها من �الل 
خبصوص لك اج��اهتا، �ٕالضافة ٕاىل حتر�ر حمارض مفص� ؤ�خرى خمترصة 

قرصا مدجما، �لصوت  20: (ال�سجیل �لصوت والصورة للك ٔ�عاملها
و�ىل العموم، ). والصورة، وبطاقة ذا�رة تتضمن لك ال�سجیالت الصوتیة

 37دق�قة، موز�ة �ىل  28سا�ة و 79بلغ الغالف الزمين الش�تغال ا�لجنة 
ع، دون ا��ساب الوقت ا�ي مهنا �اصا جبلسات �س�� 20اج��ا، 

 اس�تغرق�ه معلیة حفص الرصید الو�ئقي والتقر�ر وا�لقاءات مع اخلرباء ومدة
  .  صیا�ة التقر�ر

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

لقد وا�ت ا�لجنة ٔ�ثناء الق�ام بعملها بعض الصعو�ت والعراق�ل، سواء 
  .�ىل املس�توى القانوين ٔ�و الواقعي

  : عىل املس�توى القانوينف
، �رخي ٕاجراء �نت�ا�ت ال�رشیعیة، اصطدمت 2016ٔ�كتو�ر  07بعد 

ا�لجنة بواقع حكومة ترصیف أ�عامل واجلدل ا�ي رافقه بني الربملان 
واحلكومة، حبیث ام�نع �دد من املسؤولني الس�یاس�یني عن احلضور 

 من م�اس�بة ٕاىل جللسات �س��ع، وهو أ�مر ا�ي دفع ��لجنة يف ٔ�كرث
یتعلق بطریقة  085.13من القانون التنظميي رمق  10تفعیل مق�ضیات املادة 

�س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، اليت تنص �ىل توج�ه ا�عوة 
  .لٔ�ش�اص املراد �س��ع ٕا�هيم عن طریق املفوض القضايئ

م يف ٔ�شغالها و�ىل �لف�ة هذا اجلدل القانوين، مل �متكن ا�لجنة من التقد
�لشلك املطلوب، ومت ٕاهدار زمن مثني اكن �ٕالماكن ٔ�ن �س�تغل بطریقة 

  . ٔ�فضل

   :�ىل املس�توى الواقعي
متثلت الصعو�ت والعراق�ل اليت وا�ت جلنة تقيص احلقائق حول 
الصندوق املغريب �لتقا�د �ٔ�ساس يف �دم جتاوب بعض املسؤولني 

ل حتفظ بعض املس�تجوبني عن الس�یاس�یني وإالداریني معها، من �ال
إال�ابة عن �ساؤالت السادة ٔ�عضاء ا�لجنة �الل �لسات �س��ع، رمغ 
ٔ�داهئم �لقسم وفقا ملق�ضیات القانون التنظميي املنظم لعمل جلان تقيص 

  .احلقائق
كام ٔ�ن �رسیب بعض مضامني �لسة �س��ع �لس�ید عبد إال� ا�ن 

املغريب �لتقا�د، ٔ�ر� بظال� �ىل  كريان، رئ�س ا�لس إالداري �لصندوق
معل ا�لجنة، حبیث اضطرت ٕاىل ٕا�داد تقر�ر يف املوضوع، وٕا�الته �ىل 

من القانون التنظميي السالف  15رئاسة ا�لس، طبقا ملا تنص �لیه املادة 
  .ا��ر

ورمغ مجمل الصعو�ت والظروف �ري املواتیة اليت اش�تغلت يف ظلها 
ل حفص التقار�ر والو�ئق ومداوالت �لسات ا�لجنة، فقد توصلت من �ال

 :�س��ع ٕاىل حقائق يف صیغة اخلالصات و�س�ت��ا�ات التالیة
�رتباك ا�ي شاب مسار الصندوق املغريب �لتقا�د، : اخلالصة أ�وىل

ٕاىل �ایة �رخي ٕا�ادة هیلكته  1958ح�ث مت جتمیده مكؤسسة معوم�ة م�ذ 
ن �س�تقالل املايل �لصندوق، ، وا�ي �رتب عنه فقدا1996س�نة 

واخللط ا�ي جنم عنه  ،واس�تحواذ ا�و� �ىل تدبري ٔ�نظمة املعاشات
 بعد حتوی� ٕاىل جمرد مصل�ة �بعة لهیالك وزارة املالیة؛ حماس�باتیا

  : اخلروقات القانونیة املمتث� يف: اخلالصة الثانیة
�ري املسامهة من ال�س��قات املمنو�ة لنظام املعاشات العسكریة وأ�نظمة  - �ٔ 

فائض نظام املعاشات املدنیة، يف غیاب رصید اح�یاطي �لمعاشات 
 العسكریة؛

م�ح معاشات بدون س�ند قانوين ومعاشات ٔ�خرى حتوم حولها  - ب
 .ش�هبات

اختاذ قرارات س�یاس�یة وٕاداریة ٔ��رت �ىل مسار : اخلالصة الثالثة
ة وال رؤیة الصندوق �رب ٕاصال�ات �رق�عیة، دون الق�ام بدراسات اكتواری

 :ودون دراسة ا�ٓ�ر املالیة للك ٕاجراء، ویت�ىل هذا يف ،اس�رشاف�ة
، �ىل �1971دم تنصیص القانون املنظم �لمعاشات املدنیة لس�نة  - �ٔ 

، طبقا %12مسامهة ا�و� حبصهتا مكشغل، واليت اكنت حمددة يف 
 ؛1951دج�رب  15ملق�ضیات القرار الوزاري املؤرخ يف 

و�اء ا��ساب املعاش ل�شمل جزء من  ا�ي وسع 1990ٕاصالح  - ب
 التعویضات القارة؛

ا�ي وسع هذا الو�اء ل�شمل ما تبقى من التعویضات  1997ٕاصالح  - ج
 القارة؛

�ىل ثالث %20ٕاىل  14%ا�ي رفع املساهامت من  2004ٕاصالح  - د
 س�نوات؛
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 .2016إالصالح املق�ايس احلايل لس�نة  - ه
لوطنیة من �الل اع�د جتاوز معل ا�لجنة التق�یة وا: اخلالصة الرابعة

دون الرجوع ٕاىل توصیاهتا الرام�ة ٕاىل ت�ين  2016إالصالح املق�ايس لس�نة 
  ٕاصالح مشويل ٔ�نظمة التقا�د؛

ٕاخفاء احلكومات املتعاق�ة �لقمية احلق�ق�ة ��یون : اخلالصة اخلامسة
 �ىل الرشاكء �ج�عیني املس�تحقة �ىل ا�و� لفائدة نظام املعاشات املدنیة

و�ىل الرٔ�ي العام الوطين، مما ٔ�رض كثريا �سري مفاوضات احلوار �ج�عي، 
  و�ال دون الوصول ٕاىل ٔ�رضیة توافق�ة يف املوضوع؛

�دم ا��ساب الفوائد املس�تحقة �ىل م��ٔخرات : اخلالصة السادسة
  ا�و� جتاه نظام املعاشات املدنیة؛

ة املغادرة الطوعیة �دم واقعیة احلیاد املايل لعملی: اخلالصة السابعة
، جتاه نظام املعاشات املدنیة �ىل اعتبار ٔ�ن ا�لجنة اليت ُعهِد 2005لس�نة 

ٕا�هيا بتق�مي �نعاكس املايل لهذه العملیة اعمتدت �ىل الحئة �لمس�تف�د�ن 
موظفا، يف �ني ٔ�ن العدد احلق�قي ا�ي اس�تفاد من  38763مهنا، تضم 

فا، ٕاضافة ٕاىل صعوبة تدق�ق موظ 1244هذه العلمیة ٔ�كرب من ذ� بـ 
وحرص هذه ا�ٓ�ر ٕاال بعد وفاة مجیع املس�تف�د�ن مهنا وذوي حقوقهم يف ٔ�فق 

  ؛2063س�نة 
ضعف مردودیة احملفظة املالیة �س�ب تق�ید جزء �بري : اخلالصة الثام�ة

من اس��راهتا يف س�ندات اخلزینة، حب�ة مردود�هتا املضمونة مبوجب القرار 
  املتعلق ب�س�یري أ�رصدة �ح�یاطیة؛ 97-  1253الوزاري رمق 

ٕاشاكالت مرتبطة حباكمة تدبري الصندوق املغريب : اخلالصة التاسعة
 :تت�ىل ٔ�ساسا ف� یيل ،�لتقا�د لٔ�نظمة اليت �سريها

 غیاب الفصل بني أ�نظمة اليت ید�رها من �الل اخللط ب�هنا حماس�باتیا؛ - �ٔ 
همينة وزارة املالیة من �الل و  ،تعدد املتد�لني يف تدبري ٔ�نظمة التقا�د - ب

 �رٔ�سها �ل�ان احلاكمة ��لس إالداري �لصندوق املغريب �لتقا�د؛
غیاب �ٓلیات الق�ادة والیقظة لت��ع التوقعات وا�اطر اليت قد هتدد  - ج

 التواز�ت املالیة لنظام املعاشات املدنیة؛
املق�ايس  ثقل اللكفة املالیة الناجتة عن ت�ٔ�ري إالصالح: اخلالصة العارشة

والشمويل، �لام ٔ�ن بوادر اخ�الل تواز�ت مالیة ٔ�نظمة التقا�د ظهرت م�ذ 
 ؛1994

�دم توفر الصندوق املغريب �لتقا�د �ىل : اخلالصة احلادیة عرش
البیا�ت وأ�رقام املوجودة �ى اخلزینة العامة �لمملكة ف� یتعلق مبساهامت 

 . ه أ�رقام والبیا�توغیاب �ٓلیات لت��ع صدق�ة هذ ،املنخرطني
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
�ىل ضوء هذه �خ�الالت املس��، وبناء �ىل اخلالصات 
و�س�ت��ا�ات املشار ٕا�هيا، تربز ٔ�س�ئ� جوهریة مرتبطة بت�دید 

  :املسؤولیات، ويف هذا الصدد تويص ا�لجنة ب�ام یيل

ما بذمهتا من م��ٔخرات مس�تحقة  �ىل ا�و� ٔ�داء: التوصیة أ�وىل
لفائدة نظام املعاشات املدنیة، مع ا��ساب الفوائد وال�س��قات احملو� لنظام 

 املعاشات العسكریة من فائض نظام املعاشات املدنیة؛
حتدید جحم هذه املت�ٔخرات يف ٕاطار احلوار �ج�عي، : التوصیة الثانیة

 بناء �ىل الس��اریوهات املقرت�ة؛
جتمید إالصالح املق�ايس والرجوع ٕاىل تفعیل توصیات : ة الثالثةالتوصی

 ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د ملبارشة إالصالح الشمويل؛
تطو�ر احلاكمة �لصندوق املغريب �لتقا�د، و�اصة يف : التوصیة الرابعة
 : اجلوانب املتعلقة بـ

 ضامن اس�تقاللیة الصندوق؛ - �ٔ 
لقة �خنراطات املوظفني مع اخلزینة العامة ضبط صدق�ة البیا�ت املتع - ب

 مركز� و�و� وحملیا؛ ،يف لك مس�تو�هتا
مراجعة النصوص املتعلقة �حملفظة املالیة مبا یضمن تنویع �س��رات  -ج

 .وحيفظ من ا�اطر اليت قد هتدد التواز�ت املالیة �لنظام
ول من مي ،ٕا�داث نظام �اص �لتعویضات العائلیة: التوصیة اخلامسة

 طرف ا�و� �ىل غرار أ�نظمة �ري املسامهة؛
مراجعة �س�بة املسامهة ف� بني ا�و� املشغل : التوصیة السادسة

 واملنخرطني مبا یتالءم واملبادئ ا�ولیة، الثلثني مقابل الثلث؛
�سجیل املقر الرئ�يس �لصندوق املغريب �لتقا�د : التوصیة السابعة

الر�ض �لر�ط، مضن اس��رات ؤ�سهم نظام الاك�ن �شارع العر�ار حبي 
 .املعاشات املدنیة
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
خ�اما، تود ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب 
�لتقا�د، ويه تضع بني ٔ�یدي جملس املس�شار�ن هذا التقر�ر، ٔ�ن تعرب عن 

  .وتوصیاهتا بعني �عتبارٔ�ملها يف ٔ�ن تؤ�ذ �الصاهتا 
يف هذا إالطار، ال �سعين، ؤ�� ٔ�تلو هذا التقر�ر، و�مس رئ�س ا�لجنة، 
ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه �لسادة ٔ�عضاء ا�لجنة ا��ن مل یتوانوا يف بذل جمهودات �برية 
بتفان ومسؤولیة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�جواء التعاون و��س�ام اليت سادت ٔ�شغالها 

یع املس�تو�ت، مما ٔ�دى ٕاىل ت�ين تقر�رها يف لك مرا�ل معلها و�ىل مج 
  . �ٕالجامع

  .كام ننوه بطامقها إالداري، ا�ي وا�ب ٔ�عاملها �لزتام ومسؤولیة
وال یفوت ٔ�عضاء ا�لجنة ٔ�ن یتقدموا �شكرمه اخلاص ٕاىل رئاسة 
ومك�ب ا�لس ؤ�م�نه العام، �ىل تعاوهنم وتوفريمه لٔ�جواء املالمئة �لعمل 

إالماكنیات اليت مت وضعها رهن ٕاشارهتم ٕالجناز �مهتم من �الل الوسائل و 
  .الرقابیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته ،شكرا �ىل ٕاصغا�مك
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  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا لمك الس�ید مقرر ا�لجنة احملرتم

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
 ء،كام ٔ�سلفت ٔ�ذ�ر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د مع �لسة �امة یوم أ�ربعا
  ها ــ بعد �د، �ىل السا�ة احلادیة عرش صبا�ا، ويه اجللسة اليت س�نخصص 

ملناقشة مضمون التقر�ر وفق التوزیع الزمين ا�صص لتد�الت الفرق 
  .وا�مو�ات، كام ٔ�قرته ندوة الرؤساء اليت اجمتعت صباح هذا الیوم

وبطبیعة احلال، فٕان تقر�ر ا�لجنة هو ا�ٓن رهن ٕاشارة الس�یدات 
  .املس�شار�ن �ى الفرق وا�مو�ات اليت ی�متون ٕا�هياوالسادة 

 .شكرا لمك مجیعا، ورفعت اجللسة


