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  )م 2014 ماي 21( هـ 1435 رجب 21 ا7ٔربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .السGيد رشGيد الطايل العلمي، رئ@س جملس النواب -: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 .محمد الشGيخ بيد هللا، رئ@س جملس املس�شار�ن اKكتور - 
واKقPقة ساUة ؤ�ربعة عرشة دقPقة، ابتداء من الساUة احلادية عرشة : التوقPتالتوقPتالتوقPتالتوقPت

  .صباYا ة عرشالثاني
س خمصصة لتقدمي الرئ@ ،^لسة مشرتكة eلربملان بغرف`يه ::::^دول ا7ٔعامل^دول ا7ٔعامل^دول ا7ٔعامل^دول ا7ٔعامل

  .ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlت عرضا عن ٔ�عامل اjلس

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

    ::::السGيد رشGيد الطليب العلمي، رئ@س جملس النوابالسGيد رشGيد الطليب العلمي، رئ@س جملس النوابالسGيد رشGيد الطليب العلمي، رئ@س جملس النوابالسGيد رشGيد الطليب العلمي، رئ@س جملس النواب
   .yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  �ن احملرتم، السGيد رئ@س جملس املس�شار 
  السGيد الرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlت احملرتم، 

  السGيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 
من اKسGتور و�اصة الفقرة ا�7ٔرية م�ه،  148148148148تطبيقا 7ٔحاكم الفصل 

يقدم السGيد الرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlت عرضا عن ٔ�عامل 
  .اجللسة اjلس ٔ�مام الربملان �الل هذه

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة eلسGيد الرئ@س ا7ٔول، ٔ�ود ٔ�ن U�ٔرب lمسمك عن 
ويه . اUزتاز� مجيعا هبذه اجللسة املشرتكة eلمoلسني يف موضوع lلغ ا7ٔمهية

تطبيقا 7ٔحاكم  ،املرة ا7ٔوىل اليت تعقد فهيا ^لسة مشرتكة من هذا النوع
نية وم`نوUة lٕذن هللا اKسGتور اجلديد eلمملكة، سGتعقهبا ^لسات ٔ�خرى غ 

يلتمئ فهيا الربملان مبoلسGيه lلتناوب، يف ٕاطار تفعيل املق`ضيات اKسGتورية 
  .ا7ٔخرى

  . اللكمة eلسGيد الرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlت، فليتفضل

        : : : : الرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlتالرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlتالرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlتالرئ@س ا7ٔول eلمoلس اU7ٔىل eلحساlت    ،،،،السGيد ٕادر س جطوالسGيد ٕادر س جطوالسGيد ٕادر س جطوالسGيد ٕادر س جطو
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

  . الة والسالم Uىل رسول هللا و�ٓ¤ وحصبهامحلد ¡ والص
  السGيد رئ@س جملس النواب احملرتم، 

  السGيد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم، 
  السGيدة الوز�رة، السGيد الوز�ر، 

  السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
 رشفين و سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك و7ٔول مرة بعرض حول ٔ�عامل 

واjالس اجلهوية eلحساlت، وذ© تطبيقا ملق`ضيات الفصل  اjلس اU7ٔىل
  .من دسGتور اململكة 148

وكام ال خيفى Uليمك، فقد شلك هذا اKسGتور حتوال ¬رخييا ٔ�ساسGيا يف 

مسار اسGتكامل بناء دو³ احلق والقانون و±رسGيخ م�ادئ و�ٓليات احلاكمة 
م�ظومة مؤسساتية اجليدة وختليق احلياة العامة ببالد�، وذ© Ylٕداث 

مºسجمة، حيظى اjلس اU7ٔىل واjالس اجلهوية eلحساlت يف ٕاطارها 
مباكنة حمورية، حPث ٔ�ولك ٕا½هيا اKسGتور ¼مة ممارسة الرقابة العليا Uىل 
تنفPذ قوانني املالية وتدعمي وحامية م�ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافPة 

  .مومPةواحملاسGبة lلºسGبة Âeو³ واÁ7ٔزة الع
وكام تعلمون، دٔ�ب اjلس اU7ٔىل eلحساlت م�ذ دخول مدونة احملامك 
املالية Yزي التنفPذ Uىل ٕاصدار تقر�ر سGنوي، يقدم بيا� عن مجيع Ä�ٔشطة 
اjلس واjالس اجلهوية eلحساlت، اكن �ٓخرها التقر�ر السGنوي لسGنة 

كام . ؤ�يدهاÊي Éرشفت �رفعه ٕاىل حرضة صاحب اجلال³ نرصه هللا  2012
 ُ Äجلريدة مت تقدميه ٕاىل السادة رئ@س احلكومة ورئ@يس غرفيت الربملان، وl رش

  .الرمسية
وبصفة Uامة، وlٕالضافة ٕاىل بيان عن اÄ7ٔشطة القضائية وÏري القضائية 
eلمÑامك املالية، تتضمن التقار�ر السGنوية eلمoلس ملخصات eلمالحظات 

ة ا7ٔوىل ٕاىل ٕا�ر  دبري العمويم وٕاÓراهاته از واقع التوتوصيات هتدف Kl̂ر
والتعريف بنوعية املالحظات والتوصيات املقرتYة لتحسني  وصعوlته

Öoل والنقائص املسPالتدبري العمويم وجتاوز العراق.  
ويف نفس السGياق، ال يفوتين ٔ�ن ٔ�ذÓر بÚٔنين لن ٔ�تطرق lلتفصيل ٕاىل 

ملخصا لها  دونجت املالحظات اليت يتضمهنا التقر�ر السGنوي eلمoلس واليت
يف الك`يب اÊي سGيوزع Uليمك، بل سYٔÚاول من �الل هذا العرض ٕا�راز 

 . لعمل هذه احملامك إالسرتاتيجيةٔ�مه Ä�ٔشطة احملامك املالية وكذا التوÁات 
  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
Uىل eلحساlت يف ٕاطار املساUدة املقدمة eلربملان من طرف اjلس ا7ٔ 

من  47من اKسGتور، ومعال مبق`ضيات املادة  148طبقا ملق`ضيات الفصل 
القانون التنظميي لقانون املالية، يعد اjلس تقر�را حول تنفPذ قانون املالية 
وترصحيا Uاما مبطابقة حساlت احملاسGبني العمومPني الفردية eلحساب العام 

ٕارفاقه مبرشوع قانون التصفPة، نتاجئ ويتضمن هذا التقر�ر الواجب . eلمملكة
تنفPذ قانون املالية واملالحظات املنáâقة عن املقارنة بني التوقعات 

  .وإالجنازات
ومن �الل ٕاجنازه eلتقار�ر حول تنفPذ قوانني املالية eلسGنوات ا�7ٔرية، 

  :جسل اjلس العديد من املالحظات ومن ٔ�مهها
املتوقعة �رمس قوانني املالية،  جتاوز Äسب العجز املسÖo لتå: ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

من  Ä6%سGبة جعز املزيانية  2011حPث بلغت Uىل سPâل املثال سGنة 
، مما يؤكد Uدم دقة %4الناجت اKا�يل اخلام، مقابل توقعات يف Yدود 

  الفرضيات اليت تâىن Uلهيا توقعات مشاريع قوانني املالية؛ 
داخPل احملصÖ وإالكتفاء Uدم القPام ب�سجيل املبالغ إالجاملية eلم ::::îنياîنياîنياîنيا

ب�سجيل املبلغ الصايف دون توضيح املبالغ اليت مت خصمها لصاحل بعض 
اUات الرضيPâة، مما خيالف مق`ضيات  احلساlت اخلصوصية و�رمس إال̂ر
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  املتعلق بقانون املالية؛  7.98القانون التنظميي رمق 
بطء  ضعف وترية تنفPذ مزيانية إالس�òر، وهو ما �كشف عن: îلثاîلثاîلثاîلثا

ٕاجناز املشاريع املربجمة، وlلتايل ارتفاع م�لغ إالعôدات املرÖY من سGنة 
  7ٔخرى؛ 
املبالغة يف حتويل إالعôدات Uىل مسGتوى بعض الفصول : رابعارابعارابعارابعا

واeلجوء لفصل النفقات املشرتكة من ٔ�^ل ٕامداد بعض املؤسسات العمومPة 
Ïري مربجمة، مما حيد واحلساlت اخلصوصية eلخزينة وÁ�ٔزة ٔ�خرى lعôدات 

من دور قانون املالية õٔداة eلتوقع والرتخPص ومن دور السلطة ال�رشيعية 
  يف ت��ع ٕاجناز قوانني املالية؛ 

Uدم توصل اjلس lلتقار�ر حول جناUة تنفPذ املزيانيات : �امسا�امسا�امسا�امسا
القطاعية، وال بتقر�ر اخلازن العام حول ظروف تنفPذ قانون املالية معال 

التنظميية ذات الصÖ، واليت من شÚٔهنا مساUدة اjلس Uىل الرفع lلنصوص 
  .من جودة التقر�ر اÊي يعده لصاحل الربملان

ٕان قانون التصفPة ميثل ٔ�داة ميارس بواسطهتا الربملان الرقابة Uىل تنفPذ 
قوانني املالية، و�اصة فû يتعلق بتقPمي حصيÖ تنفPذ املزيانيات الفرعية 

ت واملؤسسات، ٕاال ٔ�ن هذا القانون ال �رىق بعد ٕاىل املاكنة üتلف الوزارا
  .اليت  سGتحقها يف النقاش، مقارنة مع ما يعرفه قانون املالية من اهôم

ويف هذا الصدد، فٕان النقاش اKا�ر Yاليا يف الربملان yشÚٔن مرشوع 
القانون التنظميي eلاملية اجلديد،  شلك فرصة ساحنة من ٔ�^ل ٕاغناء هذا 

مبا يôىش مع املق`ضيات اKسGتورية اليت تنص Uىل رضورة ربط  النص
  . املسؤولية lحملاسGبة و±رسGيخ قمي الشفافPة واحلاكمة اجليدة

  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
ٕاذا اكنت ¼مة اKراسة والتصويت Uىل قوانني التصفPة متكن الربملان من 

ازات قوانني املالية، خصوصا فû يتعلق برضورة ممارسة رقابته Uىل ٕاجن
احلفاظ Uىل التوازن املايل Âeو³ واÊي ٔ�صبح الربملان من السلطات 
املسؤوU ³ليه مبق`ىض اKسGتور، فٕان هذا التوازن �كون ¼ددا يف بعض 
احلاالت بفعل عوامل ال تندرج يف القانون املايل lلرضورة، ومهنا Uىل 

  .مة التقاUد ببالد�اخلصوص وضعية ٔ�نظ
ووعيا ülاطر اليت هتدد دميومة ٔ�نظمة التقاUد، خصص اjلس اU7ٔىل 
eلحساlت ٔ�وىل ¼امته املوضوUاتية ٕالشاكلية التقاUد lملغرب، وذ© لرصد 
الصعوlت اليت تعاين مهنا هذه ا7ٔنظمة، واقرتاح ٕاصالYات هتدف ٕاىل 

  . معاجلة اخ`الالهتا
Êد وقد �لص ال�شخيص اUلس ٕاىل ٔ�ن ٔ�نظمة التقاjي قام به ا

احلالية، وyشلك �اص الصندوق املغريب eلتقاUد، تعاين من اخ`الالت 
هيلكية، ±متثل ٔ�ساسا يف حمدودية دميومهتا وارتفاع الزتاماهتا Ïري املشمو³ 
lلتغطية، ٕاذ بيºت اKراسات إالكتوارية ٔ�ن مجموع لزتامات احملينة ٕاىل ممت 

مليار  813اخلالصة من ح`ياطات، قد بلغت ما يناهز و  2011سGنة 

وقد يرتتب عن اسGمترار هذا الوضع اس��فاذ ا7ٔنظمة jموع . درمه
ح`ياطات، وlلتايل Uدم قدرهتا Uىل الوفاء lلزتاماهتا اجتاه املتقاUد�ن.  

وlلنظر ٕاىل التÚٔخر املسoل يف م�ارشة إالصالYات، يتوقع ٔ�ن ±زداد 
ة سوءا، Uلام ٔ�ن مزيانية اKو³ و¼ام اكنت الظروف لن ÉسGتطيع هذه الوضعي

Öoلزتامات املس  . ٔ�ن حتل حمل ٔ�نظمة التقاUد ٔ�مام ثقل 
وي�ºغي إالشارة ٕاىل ٔ�نه يف العرش�ن سGنة ا�7ٔرية اختذت ٕاشاكلية التقاUد 
طابعا دوليا، ٕاذ اخنرطت مجيع اKول املتقدمة وUدد من اKول ذات 

لصاUدة يف مسلسل ٕاصالYات معيقة وجوهرية، مع العمل ق`صاد�ت ا
بÚٔن إالصالYات هبذه اKول تبقى ٔ�قل معقا مما يº`ظر بالد�، 7ٔهنا تتوفر 
ٔ�صال Uىل ٔ�نظمة مºسجمة وم`قاربة فû خيص �ٓليات معلها ومسGتو�ت 

  .مساهامت املنخرطني، وكذا املعاشات املمنوYة
إالصالYات اليت متت م�ارشهتا  وجتدر إالشارة يف هذا الصدد، ٔ�ن مجمل

Uىل الصعيد العاملي مشلت املقاي@س الرئ@سGية ا7ٔربعة اليت ±رهن دميومة 
  :ٔ�نظمة التقاUد Uىل املدى الطويل، ويتعلق ا7ٔمر ب

تÚٔ�ري سن التقاUد، حPث ٔ�حصبت Ïالبية اKول تعمتد سن تقاUد  - 
ة lلºسGبة سGن 70ؤ�ملانيا،  ٕالجنلرتاlلºسGبة  68(سGنة  67و 65ما بني 
 ؛)7ٔسرتاليا

كذ© ا�Yساب املعاش Uىل ٔ�ساس م`وسط ا7ٔجر ملدة ٔ�طول،  - 
 سGنة ٔ�و مجموع مدة الºشاط املهين؛ 25سGنة،  15، 10

 كذ© الز�دة يف ÄسGبة املساهامت ٔ�و ق`طاUات؛  - 

  .وٕاYداث ٔ�نظمة ±مكيلية اخ`يارية وٕاج�ارية  - 
غرب، هنيب جبميع ولتoاوز خ`الالت اليت تعرفها ٔ�نظمة التقاUد lمل

الفاUلني واملتد�لني الوعي حبجم وخطورة الوضعية احلالية، وبرضورة اختاذ 
إالجراءات اليت متكن هذه ا7ٔنظمة من ضامن اسGمترار�هتا ودميومهتا واختاذ 

  .م�ادرات جشاUة يف هذا إالطار
    : وهكذا، يؤكد اjلس ٔ�ن إالصالح ميكن ٔ�ن �ر±كز Uىل ا7ٔسس التالية

ة Uىل الثقة وحسن النية ºP حلوار واملقاربة ال�شارÓية املب ا: ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال -
وتغليب املصلÑة العامة، واليت مك�ت يف ظروف مماثÖ م�ذ بضع سGنوات 

، %20ٕاىل  14من التوافق حول الرفع من إالق`طاUات، رفعناها من 
اع م`Úٔخرات اKو³ لصاحل صناديق التقاUد  وYل ) مليار 11تقريبا (واس̂رت

ق اKا�لية لبعض املؤسسات العمومPة، ٔ�مههام املك`ب مشلك الصنادي
واالتفاق Uىل ±كو�ن جلنة وطنية eلمتابعة، ) مليار 32(الرشيف eلفوسفاط 

كام مت �الل السGنة املاضية . قامت بÚٔعامل ودراسات ÉسGتحق Uلهيا التنويه
 االتفاق Uىل رفع احلد ا7ٔدىن ملعاش التقاUد؛

 القدرة الرشائية eلمتقاUد�ن وهذا يشء ¼م، احلفاظ Uىل: îنياîنياîنياîنيا -
lلتدرج يف تزنيل إالصالح، واحلفاظ Uىل احلقوق املك�سGبة يف ٕاطار النظام 

 املعمول به Yاليا، واعôد نظام ±مكييل ٕاج�اري ؤ�نظمة ±مكيلية اخ`يارية؛
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البحث عن Yلول تتالءم مع ٕاماكنيات وٕاÓراهات الواقع : îلثاîلثاîلثاîلثا  -
 La)الطابع الشاق لبعض املهن املغريب مع ا�7ٔذ بعني عتبار 

Pénibilité)؛ 
تعممي التغطية Uرب دمج الساكنة الºشGيطة من Ïري : رابعارابعارابعارابعا -

 ÖتقGداث هيئة مسYٔجور�ن اكملهن احلرة، وحتسني احلاكمة واملردودية وٕاÚامل
 eليقظة وت��ع نظام التقاUد؛

ٕاصالح هيلكي  ٕاجناز ،وUىل املدى املتوسط والطويل: �امسا�امسا�امسا�امسا -
، )قطب معويم وقطب القطاع اخلاص( بقطبنييâ`دئ بوضع نظام 

بÚٔنظمة ±مكيلية ٕاج�ارية  سGهتدف الوصول ٕاىل نظام ٔ�سايس موYد مدمع 
 .واخ`يارية

  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
ٕاذا اكنت وضعية ٔ�نظمة التقاUد Éشلك خطرا Uىل توازن املالية 

اÊي  رتفاعخطورة، خصوصا مع العمومPة، فٕان نفقات املقاصة ال تقل 
عرف`ه �الل السGنوات العرش ا�7ٔرية، حPث ٔ�صبحت لكفهتا متثل ٕاشاكلية 
كربى لتوازن املالية العمومPة وÉسفر عن جعز يقلص الهامش املتاح ½متويل 

العمويم، وتؤدي ٕاىل بطء يف وترية ٕاجناز ا7ٔوراش املهيلكة  س�òر
  .الوطين لالق`صاد

l ة يف هذا إالطار وتطبيقا ملق`ضيات ووعيا م�هYد�ت املطروÑلت
اKسGتور، طلب جملس النواب ٕاجناز دراسة تقPميية ملنظومة املقاصة 

وقد ٔ�سفر معل اjلس اU7ٔىل eلحساlت Uىل مجموUة من . ببالد�
اخلالصات والتوصيات، �رى ٔ�ن م�اقشGهتا بني الفاUلني السGياسGيني، 

فيض ٕاىل إال^ابة املثىل Uىل ما شÚٔهنا ٔ�ن تُ  خصوصا احلكومة والربملان، من
  .تطرYه Uلينا هذه إالشاكلية احلساسة واملعقدة

ويف انتظار ٕاجياد �ٓلية فعا³ و�ٓم�ة متكن من اسGهتداف الف-ات ا7ٔكرث 
Yا^ة Âeمع، يويص اjلس برضورة ا½متيزي بني دمع املواد ا7ٔولية ذات 

طان لالسGتعامل املزنيل، الطابع جôعي، من سكر ودقPق وÏاز البو 
 Öي ميكن رفعه تدرجييا عن املواد البرتولية السائÊمع اKيق ٔ�نواع اlو

الوطين، ومن  لالق`صاديف Uدة ٔ�وراش ¼يلكة  س�òروتوجهيه ٕاىل 
  : ٔ�مهها

س�òر يف قطاع النقل، من ٔ�^ل حتديث حظرية السGيارات 
سGنة وذ©  12ٔ�كرث من والشاح�ات اÊي يصل معدل معرها Yاليا ٕاىل 

  eلتقليص من معدل اسGهتال1ها eلوقود واحلد من التلوث؛ 
س�òر كذ© يف النقل العمويم eلمواطنني دا�ل ٔ�و ما بني املدن، 
lعôد الوسائل العرصية من مرتو وطرامواي وYافالت ÉشGتغل lلغاز 

وسGيع الطبيعي، وكذا دمع �رامج املك`ب الوطين eلسكك احلديدية هبدف ت
شGبك`ه ½متتد ٕاىل ^ل Áات اململكة لتÚٔمني نقل املسافر�ن والسلع يف 
  ظروف ٔ�حسن وختفPض الضغط Uىل الطرق والنقص من حوادث السري؛ 

 åهتGي  سÊر كذ© يف القطاع الفال3، اòس�من  %40دمع 

، 2013مليار درمه سGنة  5.6اKمع املو^ه ٕاىل Ïاز البوطان ٔ�ي ما يقارب 
ٔ�ن الرفع التدرجيي Kمع الغازوال ورفع اKمع Uىل الفPول سGيؤدي خصوصا و 

  .ٕاىل ±زايد إالق�ال Uىل اسGتعامل Ïاز البوطان يف القطاع الفال3
وeلتصدي لهذه الظاهرة، U�ٔلنت احلكومة عن �ر�مج منوذ5، هيدف 

ضيعة فالحPة مبض7ات تعمل lلطاقة الشمسGية، نويص  5000ٕاىل ±زويد 
  .ه بدمع مايل يف مسGتوى التÑدي اÊي نواÁهبتوسGيعه وختصيص

والسGتكامل البPºة التحتية لبالد� وحتديث ق`صاد، واحلفاظ Uىل 
تنافسGية املقاوالت، يويص اjلس كذ© lلرشوع يف ٕاجناز املرÓب املينايئ 
eلغاز الطبيعي ؤ�نبوب نقل الغاز وشGبكة التوزيع يف املدن واملناطق 

  .التعجيل بوضع مدونة eلغاز الطبيعيالصناعية الكربى، مع 
كام يويص اjلس بÚٔن  شمل إالصالح ٔ�يضا املك`ب الوطين eلكهرlء 
واملاء الصاحل eلرشب، واÊي مت ٕاخفاء جزء من صعوlته الراجعة ٕاىل 

، واÊي مل يتحقق 2012- 2006التÚٔ�ري يف ٕاجناز �ر�جمه س�òري لفرتة 
ه عن طريق دمع الفPول Uرب صندوق ، ٕاخفاء صعوlت%20ٕاال يف Yدود 

  .املقاصة
هذا يف الوقت اÊي اكن يتوجب ٕاUادة النظر وم�ذ سGنني يف 
السGياسة التعريفPة املطبقة، مع احلفاظ lلطبع Uىل ا7ٔشطر جôعية، 
اع سGيولته املالية،  ودمع القدرات اÊاتية eلمك`ب yشلك ميك�ه من اس̂رت

دية ما بذم`ه من م`Úٔخرات، وٕاجناز مؤرشات سGتغالل، وتÚٔ وحتسني 
يف ا7ٓ^ال احملددة تفاد� للك  2017- �2012ر�جمه س�òري eلفرتة 

  .تÚٔ�ري قد ±كون ¤ عواقب وخمية
وملواÁة رتفاع املزتايد eلطلب Uىل الطاقة وتقليص عôد Uىل 

من YاجPاته، جيب ٔ�ن % 95اخلارج يف هذا القطاع اÊي  سGتورد 
الوطنية eلطاقة اليت �رUاها  لٕالسرتاتيجيةالتطبيق السلمي  حنرص Uىل

صاحب اجلال³ نرصه هللا ؤ�يده، واليت ±متثل ٔ�هدافها الرئ@سGية يف تطو�ر 
الطاقات املتoددة، السûG الطاقة الشمسGية والطاقة الرحيية والطاقة 
الكهرومائية، وكذا تفعيل السGياسة الوطنية eلنoاUة الطاقPة بتوفري 

نيات الâرشية واملالية الالزمة وحتديد املسؤوليات والتºسGيق احملمك إالماك
  .بني لك املتد�لني

ؤ��ريا، يف جمال حاكمة نظام املقاصة، يويص اjلس بتوسGيع 
اخ`صاصات صندوق املقاصة حىت ال يق`رص دوره Uىل جمرد Áاز لرصف 

صة من ممثيل اKمع، وYlٕداث جلنة eليقظة تتÚٔلف lٕالضافة ٕاىل صندوق املقا
 ûالهيئات املهنية والوزارات وإالدارات املعنية، هدفها ضامن يقظة دامئة ف
خيص ت��ع تقلبات ا7ٔسواق وتطور سوق العمالت وسGتغالل ا7ٔمáل 
لفرتات اخنفاض ا7ٔسعار، وكذا ت��ع مسGتو�ت اüزون عند املهنيني، 

متوي> ومراق�ته، واحلرص Uىل ±كو�ن اüزون سرتاتيجي وحتديد رشوط 
لك ذ© دون ٔ�ي تضييق Uىل املهنيني ٔ�و Yد من مسؤولياهتم يف اختاذ 

 . القرار
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  حرضات السGيدات والسادة النواب، واملس�شارون احملرتمون، 
ٕان التوازن املايل املºشود تتحمك فPه كذ© مسGتو�ت نفقات ومداخPل 

ق�اته Uىل ٔ�و^ه اKوÊ ،³© واصل اjلس اU7ٔىل eلحساlت ممارسة مرا
  . تنفPذ النفقات واملداخPل العمومPة

lٕجناز ¼مة رقابية  2012فعىل مسGتوى النفقات، قام اjلس سGنة 
ختص ÄسGبة ال  سGهتان هبا من النفقات العمومPة واليت تتعلق �Klن 

  .العمويم
وكام تعلمون، فقد عرف هذا ا�Kن ارتفاUا ملحوظا �الل السGنوات 

 554ما مجموUه  2013د�ن اخلزينة لوYده يف ممت سGنة  ا�7ٔرية، حPث بلغ
ٔ�ما مجموع ا�Kن . من الناجت اKا�يل اخلام %62.5مليار درمه ٔ�ي بºسGبة 

من  %76مليار درمه ٔ�ي بºسGبة تفوق  678العمويم، فقد ارتفع جحمه ٕاىل 
، فقد بلغت �الل )ا7ٔصل والفوائد(ٔ�ما �دمة ا�Kن . الناجت اKا�يل اخلام

من الناجت اKا�يل  %17مليار درمه مبا  شلك  151ما قدره نفس السGنة 
  .اخلام

ومن ٔ�مه املالحظات اليت ٔ�سفرت عهنا ¼مة مراق�ة تدبري ا�Kن العمويم 
اليت قام هبا اjلس، ضعف ا7ٓليات املعمتدة لتÑديد املسGتوى املالمئ 

 تخ`ياراeلمديونية، ٕاذ لوحظ غياب مق`ضيات قانونية متكن من تÚٔطري 
فû خيص املديونية Uىل املدى املتوسط والبعيد، يف Yني يبقى قانون املالية 

  .إالطار الوحPد املعمتد يف هذا اjال Uىل املدى القصري
، فقد مت )La Vulnérabilité(ٔ�ما فû خيص هشاشة ا�Kن العمويم 

Éسجيل غياب ٕاطار eلت��ع والتÑليل، ٕاذ يق`رص إالطار احلايل عن ا�Kن 
ارش eلخزينة وال يÚٔ�ذ بعني عتبار yشلك م�اسب مجموع اKيون املب

الرصحية والضمنية Âeو³، واليت Éشلك مصادر ٕاضافPة eلهشاشة وتؤCر سلبا 
وقد �زداد الوضع سوءا مع ظرفPة ±متزي . Uىل مسGتوى املديونية العمومPة

ن التoاري وارتفاع جعز املزيانية وتدهور وضعية املزيا ق`صاديبتقلب ا½منو 
ومزيان ا7ٔداءات، lٕالضافة ٕاىل التدهور امللحوظ lلسGيو³ البنكPة، 

  .وlلتايل Uىل املنحى التصاUدي لºسب الفائدة
ويالحظ خبصوص ا�Kن اKا�يل، ±ركزي كتتاlت Uىل سGندات 

Ïري ٔ�نه ، )2013من مجموع كتتاlت لسGنة  %77(اخلزينة قصرية ا7ٔمد 
وبداية هذه السGنة حتسن ٕاجيايب Uىل  2013ين من سGنة جسل يف اجلزء الثا

هذا املسGتوى، Fمتىن ٔ�ن يتواصل، حPث ارتفع م`وسط ٔ�مد ا�Kن اKا�يل 
من ٔ�ربع سGنوات ٕاىل مخس سGنوات وشهر واYد عند ممت شهر ٔ��ريل 

يف معدل الفائدة سGيكون ) نقطة 35(كام جسل كذ© اخنفاض ¼م . احلايل
  .لكفة �دمة ا�Kن¤ C�ٔر ٕاجيايب Uىل مسGتوى 

ٔ�ما يف ما يتعلق بتدبري ا�Kن اخلار5 اÊي ي�شلك ٔ�ساسا من قروض 
م@رسة، فٕان جزءا ال  سGهتان به من هذه القروض يطبعه Uدم سGتعامل 
ٔ�و ضياع بعض ا7ٔقساط yسâب التÚٔخر يف ٕاجناز السحوlت ٔ�و ٕالغاء جزء 

وتعود . ت لزتاممهنا، مع ما يرتتب عنه من ±اكليف �جتة عن ٔ�داء معوال

هذه الوضعية ٕاىل ضعف يف الربجمة ٔ�و بطء يف وترية إالجناز، وكذ© ٕاىل 
نقص يف التºسGيق بني مد�ري ا�Kن وم�فذي املشاريع املمو³ بواسطة 

 . القروض

  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
 Gلغة، فٕان مسl توى هذه النفقات ٕاذا اكن تدبري النفقات �ك�يس ٔ�مهية

يبقى مرتبطا حبجم املداخPل اليت حتصلها اKو³، واليت لكام ارتفعت ٔ�¬حت 
ولتكو�ن رؤية شامU Öىل . Âeو³ هامشا ٕاضافPا ½متويل سGياساهتا التمنوية

تلف ٔ�شاكل تدبري املداخPل، ٔ�جنز اjلس ¼مة تقPمي معلية حتصيل خم 
الغرامات وإالدا�ت النقدية، والصوا�ر، واملصاريف القضائية من طرف 

  .وزارة العدل
يف هذا إالطار، lرش اjلس معلية التقPمي Uىل مسGتوى عينة من 

من  %95ٔ�قول -من الغرامات  %95احملامك، وقد �لص ٕاىل ٔ�ن ٔ�كرث من 
احملكوم هبا ال يمت التكفل هبا من طرف هذه احملامك، مما يعرضها  -الغرامات

كام مل يمت اسGت7الص ٕاال ما �ربو عن ثلث املبالغ املتكفل هبا .  eلتقادم
  ). الباقPة %5الثلث د�ل (

وم�ذ ٔ�ن Éسلمت وزارة العدل ¼مة حتصيل الغرامات وإالدا�ت 
Ïري املسGت7لصة تتفامق yشلك م�سارع  ٔ��ذت املبالغ ،1993النقدية سGنة 

  . 2013مليار ونصف عند ممت سGنة  4ٕاىل ٔ�ن فاقت م�لغ 
وبعد الوقوف Uىل ٔ�سGباب ضعف تنفPذ الغرامات والصوا�ر القضائية، 
يويص اjلس بتجميع املق`ضيات القانونية املتعلقة هبذا اjال يف نص قانوين 

ق`ضيات القانون اجلنايئ واYد لتoاوز غياب Äسoام املسoل بني م 
  .وقانون املسطرة اجلنائية ومدونة حتصيل اKيون العمومPة

ولتoاوز لك ما مت Éسجي> من نقص يف وظائف التبليغ والتنفPذ 
واملراق�ة يف جمال التحصيل Uىل مسGتوى وزارة العدل، يويص اjلس 

ل ب�رسيع التكفل 7ٔlحاكم الصادرة وختصيص وYدة ملكفة مبهمة التحصي
 .وم�حها سGتقاللية عن اÁ7ٔزة ا7ٔخرى التابعة لك`ابة الضبط

  حرضات السGيدات والسادة،
حيظى قطاع الرتبية والتكو�ن ببالد� بÚٔمهية �اصة، ٕاذ ما فJ صاحب 
اجلال³ نرصه هللا ؤ�يده يؤكد Uليه يف مجمل خطبه، و�ٓخرها خطاب ^اللته 

jلس وم�ذ ٔ�ن رشع يف Ê© حرص ا. مبناسGبة ذÓرى ثورة املå والشعب
تضمني �راجمه السGنوية مؤسسات تد�ر شؤون الرتبية  ،ممارسة مراق�ة التدبري

والتكو�ن، حPث مت ٕاجناز Uدة مراق�ات مهت ا7ٔاكدمييات اجلهوية eلرتبية 
والتكو�ن واجلامعات ومؤسسات ±كو�ن ا7ٔطر العليا، وكذا املك`ب الوطين 

  .eلتكو�ن املهين
امت الرقابية اليت مشلت هذا القطاع �الل السGنوات وUىل غرار لك امله

املاضية، تطرقت مراق�ة اjلس ٕاىل تدبري التكو�ن والبحث العلمي وٕاىل 
  . احلاكمة وطرق تدبري املوارد
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ففي جمال تدبري املوارد، مت هذه السGنة Éسجيل Uدة مالحظات، من 
�âاء ٕاقامة eلطلبة اخ`الالت عرفهتا الصفقة املتعلقة ب : ب@هنا Uىل سPâل املثال

املهندسني lملدرسة الوطنية eلصناUة املعدنية، حPث جتاوزت املبالغ املؤداة 
قمية ا7ٔشغال املنجزة، مما يعين ٔ�داء م�الغ مالية مقابل �دمات Ïري م�جزة، 

  .ÉسGتوجب التدقPق واملتابعة
Uىل صعيد �ٓخر، لوحظ ٔ�ن ٕاجناز ٔ�شغال بناء مقر اللكية املتعددة 

بتازة قد مت بطريقة Ïري مطابقة eلمعايري والقواUد الف�ية املعمول التخصصات 
هبا، حPث الحظ اjلس وجود تصدUات وشقوق معيقة lدية eلعيان، مما 

Êا، . جعل البناية يف وضعية مقلقة قد Éشلك خطرا Uىل سالمة مسGتعملهيا
 ٔ�وىص اjلس اU7ٔىل eلحساlت لك من الوزارة الوصية واجلامعة lٕجراء

�ربة من طرف خمترب م`خصص، من ٔ�^ل وضع Éشخيص دقPق وUا^ل 
ميكن من اختاذ التدابري الوقائية الالزمة من ٔ�^ل تفادي اسGتعامل البنا�ت 

  .اليت Éشلك خطرا Uىل مسGتعملهيا
  حرضات السGيدات والسادة النواب،

lٕالضافة ٕاىل قطاع الرتبية والتكو�ن،  شلك قطاع الصÑة قطاUا 
اKو³ ٔ�مهية قصوى نظرا لتÚٔثريه املبارش Uىل حPاة مواطنيه  اجôعيا توليه

  . وظروف U@شهم
وبدوره ٔ�وىل اjلس اهôما �اصا لهذا القطاع، حPث دٔ�ب لك سGنة 
Uىل �رجمة مراق�ة الوYدات الصحية مضن ٔ�شغا¤ اكملس�شفPات اجلامعية ٔ�و 

  .مراكز حتاقن اKم ٔ�و معهد lسGتور
املنجزة من طرف اjلس يف هذا إالطار  كام مشلت املهامت الرقابية

وزارة الصÑة من �الل تقPمي ٔ�داهئا eلمهام املولكة ٕا½هيا يف جمال الصÑة، 
كتدبري ا7ٔدوية اÊي متت مراق�ته �الل السGنة املاضية، وتدبري املعدات 

  .الطبية وبناء الوYدات س�شفائية، اeلتان تو^دان Yاليا يف طور املراق�ة
قف Uليه اjلس يف جمال تدبري ا7ٔدوية، ٔ�ن الوزارة مل تقم ومن ٔ�مه ما و 

بعد Ulٕداد سGياسة دوائية وطنية رمغ رضورهتا 7ٔ^ل ضامن توفري ا7ٔدوية 
وÉسهيل احلصول Uلهيا و±رشGيد تدبريها، وقد ±رتب عن غياب هذه 
السGياسة Uدة اخ`الالت Uىل مسGتوى مجيع املراYل، ابتداء من الرتخPص 

  .سGتعامل ومرورا بتÑديد ا7ٔسعارٕاىل التخز�ن و
ففû خيص الرتخPص بعرض ا7ٔدوية اجلديدة يف السوق، ٔ�و حتي@�ه 
lلºسGبة لOٔدوية القدمية، ٔ�و ٕالغاء Éسويقها، مت الوقوف Uىل مجموUة من 

  :النقائص ٔ�مهها

التÚٔخر يف حفص بعض العينات، وlلتايل يف م�ح إالذن يف   - 
 العرض يف السوق؛

 ني املعنيني يف اجUôات اeلoان؛غياب ا7ٔخصائي - 

 Ïري املطابقة eلمواصفات؛غياب الوîئق املثâ`ة ٕالتالف ا7ٔدوية   - 

 .التÚٔخر يف التoديد امخلايس eلرخص  - 

كام الحظ اjلس ٔ�ن مسطرة حتديد ٔ�سعار ا7ٔدوية تتعمد Äسب م-وية 
^اري م�ساوية تطبق Uىل سعر اKواء Óيفام اكن مسGتواه، خبالف ما هو 

به العمل يف دول ٔ�خرى اليت تعمتد هوامش رحب تنخفض لكام ارتفع السعر 
ا7ٔسايس Âeواء، مما يرتتب عنه حتديد ٔ�سعار مرتفعة لبعض ا7ٔدوية، 

وÄسoل يف هذا . وارتفاع ¼م يف هوامش رحب املوزUني lمجلÖ والصيدليات
امة Fمتىن إالطار م�ادرة احلكومة بتخفPض بعض ا7ٔدوية ونعتربها خطوة ه

Öٔ�ن ت��عها خطوات مماث.  
Uىل مسGتوى �ٓخر، رصد اjلس نقائص ٔ�خرى تتعلق بتدبري وزارة 

لوحظ سوء تقد�ر احلاجPات  ذالصÑة متو�ن املؤسسات الطبية 7ٔlدوية، إ 
من طرف املصاحل س�شفائية مما يؤدي يف Ï�ٔلب احلاالت ٕاىل املبالغة يف 

اجPات، وهو ا7ٔمر اÊي  سامه yشلك التقد�رات والتوقعات مقارنة lحل
  .واFهتاء مدة صالحPهتا دون اسGتعاملهاÓبري يف ±رامك خمزو�ت ا7ٔدوية 

 Öoخ`الالت املسٔ�مل : يف هذا الباب ٕاىل طرح السؤال التايلوتدفع 
حين الوقت eلتفكري يف مراجعة مسطرة ا½متو�ن يف معقها، yشلك ميكن من 

ر، اطإ  - الصحية عن طريق اeلجوء ٕاىل صفقات ا½متو�ن املبارش eلوYدات 
و±رك املبادرة eلمس�شفPات ؤ�طقمها الطبية الق`ناء ا7ٔدوية الالزمة يف 

  Yدود YاجPاهتا؟ 
ٔ�ما Uىل مسGتوى ختز�ن ا7ٔدوية، فقد الحظ اjلس Uدم اسGتoابة 

كام هو الشÚٔن lلºسGبة (مسGتودUات ا7ٔدوية ملعايري التخز�ن السلمي 
وضعف يف تدبري خمزو�ت ا7ٔدوية اÊي يº`ج ) @يس بربشGيدeلمسGتودع الرئ 

عنه يف بعض ا7ٔحPان، ±زويد بعض املندوبيات واملس�شفPات بÚٔنواع من 
  .ا7ٔدوية رمغ توفرها Uىل خمزون اكف مهنا

 1993مظاهر Uدم التخطيط، ٕاجناز وYدة لصناUة ا7ٔدوية سGنة  ومن
ليون دوالر ٔ�مر�يك، م  13لكف بناؤها وجتهزيها ما يفوق  ،Uام 21هذه 

مهنا سGتة ماليني Uىل شلك قرض eلبنك اKويل، ٕاال ٔ�هنا مل ÉسGتغل لهذا 
  .الغرض، حبيث يمت اسGتعاملها Yاليا مكطرح لOٔدوية املنهتية صالحPهتا

" البنومكوك"و شلك اق`ناء املواد الصيدلية، �اصة اeلقاح ضد 
التخطيط ، مظهرا �ٓخرا من مظاهر ضعف "الروطفريوس"واeلقاح ضد 

مل خيصص اعôدات  2010والربجمة ٕاذ ٔ�ن �ر�مج نفقات الوزارة لسGنة 
 640الق`ناء اeلقاYات واملواد البيولوجPة، مما نتج عنه حتويل اعôدات مببلغ 

مليون درمه من فصول ٔ�خرى مبزيانية الوزارة ½متويل اق`ناء اeلقاYني 
  . املذÓور�ن

Yني، ٔ�ن املسطرة املتبعة شا�هتا كام لوحظ خبصوص اعôد واق`ناء اeلقا
مجموUة من خ`الالت، ٕاذ مل يمت تفعيل املسطرة التنظميية اخلاصة lعôد 
اeلقاYات اليت ÉسGتوجب اس�شارة اeلجنة التق�ية والعلمية الوطنية eلقاYات 
ومد�ر�ت الوزارة املعنية مبوضوع التلقPح، و�اصة مد�رية الساكن ومد�رية 

  . ا7ٔمراضا7ٔوبئة وحماربة 
مشلت مالحظات اjلس ٕاUداد دفا±ر الرشوط اخلاصة اليت  ،كذ©
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 ûقة وبعدم الوضوح، �اصة فKسا¼ا بعدم اÉٔن بعض مق`ضياهتا اÚشy لوحظ
يتعلق lخلصائص التق�ية eلعروض املقدمة ومعايري خ`يار، lٕالضافة ٕاىل 

ûGلزتامات املالية �رمس الصفق`ني، الس فû يتعلق Uدم دقة حتديد 
  . lملساUدة التق�ية

  السGيد الرئ@س جملس النواب، 
  السGيد رئ@س جملس املس�شار�ن،

  السادة الوزراء، 
  السGيدات والسادة الوزراء، 

  السادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
U تlلحساe ىلU7ٔلس اjشطة اÄ7ٔ بةGسºلl توى املركزي،  ىلهذاGاملس

، ٔ�جنزت اjالس اجلهوية 2012الل سGنة ٔ�ما Uىل املسGتوى احمليل، خف
وتتوزع . 2011¼مة �الل سGنة  57¼مة، مقابل  e96لحساlت ما مجموUه 

هذه املهامت ما بني ا7ٔقالمي وامجلاUات احلرضية وامجلاUات القروية والتدبري 
  . املفوض eلمرافق العمومPة احمللية

الرتابية، حPث  وسGنواصل ±كáيف املهام الرقابية Uىل مسGتوى امجلاUات
، 2013¼مة �رمس سGنة  �150رجمت اjالس اجلهوية eلحساlت ما يناهز 

هدف�ا من ذ© تقPمي تدبري امجلاUات حىت النائية مهنا، والوقوف Uىل 
إالÓراهات اليت تعرتي تدبريها، وٕاصدار توصيات هبدف تطو�ر معلها حىت 

  . ة املºشودةÉسGتطيع إالسهام yشلك فعال يف حتقPق التمنية احمللي
ٔ�ما فû يتعلق lملالحظات اليت ٔ�فرزهتا املهام الرقابية املنجزة �رمس 

، فٕان تفاصيلها مضمنة يف التقار�ر اخلاصة املوÁة eلسلطات 2012
ة يف التقر�ر السGنوي  لمoلس اU7ٔىل eاحلكومPة اüتصة، وملخصاهتا مد̂ر

`رص هنا Uىل ٕا�راز واعتبارا لتنوع هذه املالحظات، فٕانين سÚٔق . eلحساlت
  : ٔ�مهها

فÚٔوىل النقائص اليت جسلهتا تقار�ر اjالس eلحساlت ±رتبط مبÑدودية 
. Kى Ï�ٔلب امجلاUات الرتابية إالسرتاتيجيةوظيفة التخطيط وقصور الرؤية 

وقد جسل يف هذا الصدد تÚٔ�ري Óبري يف ٕاUداد وتâين اüططات املتعلقة 
اسب بني إالماكنيات املالية احملدودة ، وكذا Uدم التنl2009 -2015لفرتة 

eلجامUات، و�اصة القروية مهنا ومساهامهتا املرتفعة يف لكفة املشاريع املربجمة 
  . يف هذه اüططات

كام ي�ºغي التذكري ٔ�ن العنرص الâرشي يعترب ركزية جوهرية لٕالدارة احمللية 
املشرتك بني  ٕاال ٔ�ن القامس. ودUامة ٔ�ساسGية eلرفع من جودة ا7ٔداء امجلاعي

العديد من امجلاUات هو اف`قارها ٕاىل ٕادارة فعاÉ ³سامه يف التدبري اجليد 
  . eلشÚٔن احمليل

7ٔ^ل ذ©، ٔ�وصت اjالس اجلهوية يف ٔ�كرث مرة يف تقار�رها برضورة 
متكني امجلاUات الرتابية من املوارد الâرشية الالزمة، قصد تعز�ز مسGتواها 

. ؤهy Öشلك �اص لتنفPذ مشاريعها س�òريةالتدبريي والتقين، وجعلها م
لهذا الغرض، ي�ºغي التفكري يف وضع �ٓليات ^ديدة eلتكو�ن والتحفزي 

وسGتغالل الرشGيد eلموارد الâرشية اليت تتوفر Uلهيا هذه امجلاUات، واليت 
ماليري درمه من  10ٔ�لف موظف وعون، ±لكف ما يفوق من  150تناهز 

  . من نفقات ال�سGيري %57ذ© حوايل مزيانياهتا، ُمشّلكة ب
  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 

تق`يض ممارسة امجلاUات الرتابية الخ`صاصاهتا lلشلك املطلوب التدبري 
السلمي ملواردها املالية، سواء Uىل مسGتوى حتصيل املداخPل ٔ�و Uىل 

جلهوي واjالس اجلهوية وهبذا اخلصوص، فٕان eلمoلس ا. مسGتوى إالنفاق
eلحساlت جسلت Uىل مسGتوى املداخPل Uدة مشالك انعكست سلبا Uىل 
مالية امجلاUات الرتابية وحرمهتا من حتصيل موارد مالية ¼مة وUاقت ±منية 

  . مداخPلها
فامجلاUات الرتابية، وlلرمغ من إالصالYات اليت عرفها نظا¼ا اجلبايئ، 

 املوارد املالية احملو³ ٕا½هيا من طرف اKو³، مازالت تعمتد yشلك Óبري Uىل
مليار درمه، متثل فهيا حصة  17,8ما قدره  2012واليت بلغت �الل سGنة 

ٔ�ما مواردها اجلبائية اÊاتية . م�توج الرضيبة Uىل القمية املضافة القسط الك�ري
سواء املد�رة من طرفها ٔ�و من طرف اKو³، واليت بلغت �الل سGنة 

مليار درمه، فمل ±رق بعد ٕاىل املسGتوى اÊي يضمن  11دره ما ق 2012
  . لهذه امجلاUات سGتقالل املايل

ٕان النظام اجلبايئ املعمول به Yاليا Uىل مسGتوى امجلاUات الرتابية هو 
 24نظام  شمل العديد من الرسوم والواج�ات، واليت يصل Uددها ٕاىل 

ا التنوع والتعدد كثريا من وخيلق هذ. lلºسGبة eلجامUات احلرضية والقروية
الصعوlت والتعقPدات يف تدبري هذه الرسوم والواج�ات، �اصة يف غياب 
املوارد الâرشية الرضورية Ê©، ويف غياب كذ© ٕادارة ج�ائية حملية 
 ûد، وتطبيقه تطبيقا سلPشلك جy عاب هذا النظامPة مبقدورها اس�PقPحق

ضعيفة يف مجملها، حPث ال وتبقى Äسب سGت7الص . Uىل ٔ�رض الواقع
Ïري ، مما ضاعف من ±رامك املبالغ %50تتعدى يف كثري من احلاالت ÄسGبة 

 2012املسGت7لصة، واليت تزتايد سGنة بعد ٔ�خرى، ٕاذ وصلت عند ممت سGنة 
  . ماليري من اKرامه 10حوايل 

ونظرا 7ٔمهية هذا املوضوع وارتباطه القوي مبدى قدرة وفاء امجلاUات 
هتا ٔ�مام الساكنة، وeلمتكن من Éشخيصه ودراسGته بعمق من ٔ�^ل lلزتاما

اقرتاح ٕاصالYات معلية، فٕان اjلس اU7ٔىل eلحساlت واjالس اجلهوية 
eلحساlت يقومون Yاليا Ulٕداد تقر�ر موضوUايت عن ÓيفPة تدبري اجلبا�ت 

. املق�لوس@مت Fهتاء من ٕاUداده، حبول هللا، يف هناية شهر يوليوز . احمللية
  . وسGنكون عندئذ Uىل اسGتعداد لتقدمي نتاجئه ٔ�مام اeلoان الربملانية املعنية

  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
ٔ�ما Uىل مسGتوى املرافق اليت معلت امجلاUات الرتابية Uىل تفويض 

ن تدبريها ٕاىل رشاكت �اصة، ف�الرمغ من ٔ�ن هذا ا½منط من التدبري قد مك
يف بعض احلاالت من حتقPق نتاجئ ٕاجيابية، فٕان نقائص Uديدة الزالت تعرتيه 
وحتد من فعاليته، و±كون ¤ يف الغالب انعاكسات سلبية Uىل اخلدمات 
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  .املقدمة وUىل حقوق امجلاUة الرتابية املعنية
ف�عض العقود مáال، تتضمن بنودا ختل بتوازهنا، ٕاذ متنح الرشكة املف̂وض 

واسعة Uىل حساب املشاريع املربجمة واخلدمات املقدمة، ؤ�يضا لها سلطات 
ضة   . Uىل حساب السلطة املفّوِ

̀ل يف العديد من املرات بواج�اهتا،  كام ٔ�ن بعض الرشاكت املف̂وض لها ُختِ
�اصة Uىل مسGتوى �ٓ^ال حتر�ر رٔ�س املال ٔ�و ا7ٔهداف التق�ية املتعاقد 

س�òرية املتفق UلهياyشÚٔهنا، وكذا Uىل مسGتوى تنفPذ الربامج  .  
كام تقدم هذه الرشاكت ٔ�حPا� معطيات مالية وحماسGباتية Ïري مضبوطة 

نطاق العقد، واملبالغة يف  من �الل ا�Yساب مصاريف Ïري مربرة و�ارج
قمية س�òرات، وحتصيل مداخPل Ïري مسGتحقة، واختاذ قرارات مرتبطة 

ضةبتدبري القطاع دون الرجوع ٕاىل السلطة امل ويº`ج عن لك ذ© حتقPق . فّوِ
  .ٔ�رlح Ïري مسGتحقة

ضة Uىل وتُ  عزى هذه النقائص 7ٔlساس ٕاىل Uدم توفر السلطة املفّوِ
الشخصية املعنوية وسGتقالل املايل، وٕاىل غياب Áاز فعال eلت��ع ومراق�ة 
التدبري املفوض، وكذا حمدودية املوارد الâرشية املؤهe ÖلتÚٔكد من وفاء 

املف̂وض لها lلزتاماهتا التعاقديّة، lٕالضافة ٕاىل تدبري املوارد املالية الرشاكت 
  .لعدد من احلساlت، اكحلساب اخلاص وحساب صندوق ا7ٔشغال

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شري يف هذا إالطار، وlلنظر ٕاىل ٔ�مهية هذا املوضوع، ٕاىل 
را Yاليا تقر� كذ© ينجزون ،ٔ�ن اjلس اU7ٔىل واjالس اجلهوية eلحساlت

س@مت Fهتاء من  ،موضوUاتيا يتعلق lلتدبري املفوض eلمرافق العمومPة
ٕاUداده يف ٔ�واخر الشهر املق�ل lٕذن هللا، وسGيكون اjلس مسGتعد عندئذ 

  . ٔ�يضا لتقدميه ٔ�مام اeلoان اüتصة lلربملان
  حرضات السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

القضائية وÏري القضائية املÚٔلوفة، ٔ�سGند lٕالضافة ٕاىل خ`صاصات 
املرشع ٕاىل احملامك املالية ¼اما ذات طبيعة �اصة، ويه تلقي وت��ع ومراق�ة 

اسGية الترصحيات إالج�ارية lملمتلاكت، ومراق�ة حساlت ا7ٔحزاب السGي
  .ونفقات امحلالت نت7ابية

Pتوى الترصحي إالج�اري مبمتلاكت املسؤولني العمومGني، وبعد فعىل مس
، رشعت 2010صدور املنظومة القانونية املنظمة لهذا الترصحي بداية سGنة 

  . احملامك املالية يف تلقي تصارحي املسؤولني املعنيني �الل نفس السGنة
فقد بلغ Uدد الترصحيات املودUة Kى اjلس اU7ٔىل eلحساlت م�ذ 

إالجاميل  يف Yني بلغ العدد. ترصحي 16.000بداية العملية ما يقارب 
 e82.000لترصحيات املودUة Kى اjالس اجلهوية eلحساlت ما يفوق 

  . ترصحي
كام ٔ�ن ÄسGبة ا7ٔش7اص امللزمني ا�Êن مل يدلوا بترصحياهتم Kى احملامك 

، وÁت هلم تنâهيات وٕانذارات ملطالبهتم ب�سوية %20املالية تقدر حبوايل 
  . وضعيهتم وفقا eلقوانني اجلاري هبا العمل

وقد l�ٔن تفعيل مق`ضيات هذه املنظومة Uىل ٔ�رض الواقع Uىل بعض 

العوائق القانونية واملادية اليت حتد من فعاليهتا، و±متثل ٔ��رز هذه املؤCرات 
السلبية يف Éش�ت النصوص القانونية وUدم وضوcا وتعدد املساطر 

لكفة وإالجراءات �لك ف-ة من الف-ات امللزمة lلترصحي وتقاطع الهيئات امل
lملراق�ة والت��ع، ٕاضافة ٕاىل العدد الك�ري eلترصحيات املودUة واليت تقدر 

ٔ�لف ترصحي، ا7ٔمر اÊي جيعل مراق�هتا مجيعها، شd  100حبوايل 
  .يف ظل الوسائل املتاYة هدفا صعب املنال ،ومضمو�

وقد l�ٔنت دراسة مقارنة قام هبا اjلس مع بعض اKول الغربية كفرÄسا 
�ٓالف  7نيا وبلجياك، ٔ�ن Uدد الترصحيات هبذه اKول ال يتعدى وٕاسGبا
  .ترصحي

يف هذا  2011وبعد املسGتoدات اليت ٔ�ىت هبا دسGتور اململكة لسGنة 
الباب، حPث ٔ��ط jlلس اU7ٔىل eلحساlت ¼مة مراق�ة وت��ع الترصحي 

U7ٔىل lملمتلاكت، وبناءا Uىل إالÓراهات املسÖo يف املامرسة، U�ٔد اjلس ا
eلحساlت مسودة مرشوع قانون لتعديل وتÚٔهيل املنظومة القانونية احلالية 
املتعلقة lلترصحي lملمتلاكت، وسGتف`ح yشÚٔنه مشاورات ق�ل ٔ�ن يÚٔ�ذ 

  .مسار املصادقة Uليه من طرف احلكومة وlلربملان
ٔ�ما خبصوص مراق�ة حساlت ا7ٔحزاب السGياسGية ونفقات امحلالت 

لالنت7اlت ال�رشيعية، فٕاهنا اكنت مصاريف املرتحشني نت7ابية وحفص 
Äرش �الل شهر نونرب من السGنة املاضية، حPث جسل  موضوع تقر�ر �اص

من  ،مالحظات قام بتوجهيها ٕاىل املسؤولني الوطنيني عن ا7ٔحزاب املعنية
اع املبالغ املعنية ٕاىل اخلزينة ٔ�و Éسوية وضعية  ٔ�^ل تقPمي ترب�راهتم ٔ�و ٕا̂ر

من القانون التنظميي املتعلق  45م، وذ© معال مبق`ضيات املادة ٔ�حزاهب
  .7ٔlحزاب السGياسGية

Uىل صعيد �ٓخر، وlلنظر ٕاىل اKور املتنايم eلجمعيات، وٕاىل التطور 
الهام Âeمع العمويم اÊي تتلقاه هذه امجلعيات، وٕاىل خ`الالت اليت 

رمغ (امك املالية يف هذا امليدان وقفت Uلهيا املهامت الرقابية اليت ٔ�جنزهتا احمل
فٕان اjلس اU7ٔىل eلÑاسGبات Uاقد العزم Uىل تعز�ز Áوده يف جمال ، )قلهتا

مراق�ة اسGت7دام ا7ٔموال العمومPة من طرف امجلعيات املسGتفPدة من اKمع، 
وخصص �ٓلية ٔ�ولك ٕا½هيا ¼مة مراق�ة امجلعيات يف سGياق مراUاة خصوصياهتا 

  .بتحقPق املزيد من النoاUة والفعالية وفق �ر�مج سGنوي  سمح
  السGيد رئ@س جملس النواب،

  السGيد رئ@س جملس املس�شار�ن،
  السGيدات والسادة الوزراء،

  السGيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
ٕان اjلس اU7ٔىل eلحساlت من �الل لك هذه ا7ٔوراش، هيدف ٕاىل 

ياد�ن والرفع من ٔ�دائه عند مواصÖ تÚٔهيل وتطو�ر مع> يف خمتلف امل 
ملراق�ة ممارسGته eلمهام اليت ٔ��طها به دسGتور اململكة lعتباره املؤسسة العليا 

  املالية العمومPة
وٕاننا ٕاذ Äسoل �لك اUزتاز، حرص السلطات العمومPة Uىل تعز�ز احملامك 
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ق`ىض املالية lلوسائل الâرشية واملادية قصد ت@سري ٔ�داء املهام اüو³ لها مب 
Fمتىن ٔ�ن  سGمتر دمع الربملان واحلكومة لهذه احملامك من ٔ�^ل تعز�ز  ،القانون

قدراهتا يك ÉسGمتر مسامههتا يف ٕارساء قمي احلاكمة والشفافPة املسGتوYاة من 
  .روح اKسGتور

ٔ�ملنا يف ذ© ٔ�ن تتضافر Áود� مع تå اليت تبذلها لك مؤسسات 
طية م`قدمة ÉسGتجيب ٕالرادة صاحب اKوe ³لمسامهة يف ٕارساء دو³ دميقرا

  .الشعب املغريباجلال³ املå محمد السادس نرصه هللا وتطلعات 

 .شكرا Uىل إالصغاء، ٔ�عتذر ٕان ٔ�طلت
  .والسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::جملس النوابجملس النوابجملس النوابجملس النواب    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@سالسGيد السGيد السGيد السGيد 
  شكرا السGيد الرئ@س ا7ٔول،
  السGيدات والسادة الوزراء،

  السGيدات والسادة الربملانيون،
  . رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةشكرا لمك، 


