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سنيت  3132و .3132الكلمة للسيد السيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحساابت ،فليتفضل مشكورا.
السيد ادريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى

حمضر اجللسة العاشرة بعد املائة

للحساابت:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني
وأله وصحبه؛

التاريخ :الثالاثء  31صفر 3441ه ( 31أكتوبر 3132م).

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،
السيد الوزير،

التوقيت :ساعة ومخسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة السادسة

السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون؛

مساء والدقيقة اخلامسة عشر.
جدول األعمال :تقدمي عرض السيد ادريس جطو الرئيس األول

يسعدين أن أحضر أمام جملسكم املوقر لتقدمي عرض عن
أعمال اجمللس األعلى للحساابت واجملالس اجلهوية للحساابت
عمال مبقتضيات الفصل  342من الدستور .وأييت هذا العرض

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

الذي أتشرف بتقدميه تفعيال ملبدأ التكامل بني املؤسسات
الدستورية الذي كرسه دستور اململكة ،حبيث تقدم املؤسسة العليا
للرقابة نظرة حول تدبري املالية العمومية من طرف اجلهاز التنفيذي،
مبا يتيح للمؤسسة التشريعية القيام بدورها الدستوري املتمثل يف

للمجلس األعلى للحساابت حول 3132-3132

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا آله
وصحبه األكرمني؛

املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة إزاء العمل احلكومي .ومما الشك
فيه أن هذا التكامل من شأنه أن يسهم يف إغناء مسار الدميقراطية
ببالدان من خالل التحري واملناقشة حول تنزيل السياسات

السيد رئيس جملس املستشارين،
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت،
السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

العمومية وتقييمها ورصد االختالالت اليت قد تشوهبا .
ويف هذا اإلطار أصدر اجمللس األعلى للحساابت يف
يوليوز املاضي تقريره السنوي عن سنيت 2016و ،3132وقد
تشرفت برفعه إىل جاللة امللك نصره هللا ،كما قمت بتوجيهه إىل

الناطق الرمسي للحكومة،
السيدات والسادة الربملانيون،
طبقا ملقتضيات الفصل  342من الدستور والنظامني
الداخليني جمللس الربملان يعقد جملس النواب وجملس املستشارين
جلسة عمومية مشرتكة ختصص لتقدمي عرض من طرف الرئيس

السادة :رئيس احلكومة ،رئيس جملس النواب ،ورئيس جملس
املستشارين .
ودون سرد خمتلف األنشطة ،فإن التقرير السنوي الذي

األول للمجلس األعلى للحساابت حول أعمال اجمللس برسم

قام اجمللس بنشره قد مت وضعه على موقعه اإللكرتوين ،علما أن
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الصيغة الورقية للتقرير واليت مت توزيعها على الربملان متوفرة أبعداد

 332،22مليار درهم ،وقد سجلت حتسنا مبا يناهز 33،4

إضافية حتت الطلب.

مليار درهم إثر ارتفاع املداخيل اجلبائية أساسا ،خاصة الضريبة
على الشركات ،الضريبة على القيمة املضافة ،الضريبة الداخلية
على االستهالك
وعلى صعيد آخر ،ارتفعت موارد املساعدات اخلارجية،

حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون

إطار املهمة الدستورية اليت أوكلها املشرع للمجلس

األعلى للحساابت مبقتضى املادة  342من الدستور واملتعلقة
مبساعدة الربملان ،وتنفيذا ملقتضيات املادة  22من القانون
التنظيمي لقانون املالية ،أجنز اجمللس وأودع لدى الربملان بتاريخ
 32يوليوز املاضي التقرير حول تنفيذ قانون املالية لسنة 3132

املمنوحة أساسا من دول جملس التعاون اخلليجي لتصل إىل 2،2
مليار درهم ،أما فيما خيص موارد االحتكار املتأتية من املؤسسات
العمومية ومسامهات الدولة فلم تتجاوز  2مليار درهم
وفيما يتعلق ابلنفقات العادية ،واليت بلغت  312مليار
درهم ،دون احتساب اإلمدادات لفائدة اجلماعات الرتابية ،فقد
سجلت ارتفاع حجمها اإلمجايل ابملقارنة مع سنة  3132مبا
يناهز  3،2مليار درهم نتيجة زايدة نفقات املعدات واخلدمات

والتصريح العام مبطابقة احلساابت الفردية للمحاسبني العموميني
للحساب العام للمملكة املتعلق بنفس السنة .ويسجل اجمللس
هبذا الشأن التحسن امللموس يف آجال موافاته مبشروع قانون
التصفية من طرف وزارة االقتصاد واملالية يف تطابق اتم مع اآلجال

وتكاليف املقاصة.
وخبصوص نفقات املوظفني ،فإهنا تبدو شبه مستقرة يف
حدود  314مليار درهم ،لكنها ال أتخذ بعني االعتبار النفقات

اليت يفرضها القانون التنظيمي للمالية ،وأنمل أن يتيح هذا التقرير
وكذا الواثئق املرفقة به نقاشا عميقا ومثمرا مع احلكومة حول
اإلشكاليات اليت تعرفها املالية العمومية واستخالص احللول

املخصصة مثال لتغطية أجور املدرسني الذين مت توظيفهم مبوجب
عقود مع األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واليت انهزت 1،2
مليار درهم ،كما أهنا ال تشمل مسامهات الدولة كمشغل يف
أنظمة التقاعد والتغطية الصحية وبعض املعاشات اليت يتم إدراجها

املمكنة لتجاوزها داخل آجال معقولة.
حضرات السيدات والسادة،

إعماال للفصل  342من الدستور الذي ينص على أن

اجمللس األعلى للحساابت يتوىل ممارسة املراقبة العليا على تنفيذ
قوانني املالية ،امسحوا يل أن أتوقف عند بعض اجلوانب األساسية
لتطور املالية العمومية لسنة . 3132فحسب املعطيات الصادرة
عن وزارة االقتصاد واملالية ،أسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 3132

يف فصل التحمالت املشرتكة ،وكذا حصة األجور يف إمدادات
امليزانية العامة لفائدة املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
واالجتماعية ،ابإلضافة إىل ذلك ال تشمل كذلك التعويضات
واملنح اليت يستفيد منها موظفو بعض القطاعات الوزارية واليت يتم
إدراجها كنفقات يف بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة.
وابحتساب هذه املعطيات ،فإن إمجايل النفقات الفعلية للموظفني
يرتفع إىل  312مليار درهم ليمثل بذلك  %33،2من الناتج

عن عجز قدره  12،2مليار درهم ،أي ما يعادل  % 1،2من
الناتج الداخلي اخلام ،مواصال حتسنه التدرجيي بعد املستوى
القياسي املقلق الذي كان عليه يف سنة  3133أي ،%2،3
وتتجلى أهم مصادر عجز اخلزينة يف العناصر التالية:
فيما خيص املداخيل :بلغت املداخيل العادية دون
احتساب التحويالت اجلبائية لفائدة اجلماعات الرتابية ما يناهز

الداخلي اخلام عوض . % 2،2
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ويسجل اجمللس أن املداخيل والنفقات العادية ال أتخذ بعني

جديد قادر على احلد من الفوارق بني الفئات ومن التفاواتت

االعتبار التحويالت لفائدة اجلماعات الرتابية ،علما أن جزءا من
املوارد اجلبائية للدولة برسم الضريبة على القيمة املضافة والضريبة
على الشركات والضريبة على الدخل انهز إمجاال  32،32مليار
مت حتويله لفائدة اجلماعات واجلهات ،يضاف إىل ذلك

اجملالية وعلى حتقيق العدالة االجتماعية.
ويف سياق متصل ،أكد جمددا يف خطابه السامي مبناسبة
الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش على حجم اخلصاص السائد
يف اجملال االجتماعي والحظ ابملقابل تعدد برامج الرعاية

االقتطاعات اجلبائية لفائدة بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة،
ومنها على سبيل املثال "الصندوق اخلاص ابلطرق"  4مليار درهم
«صندوق دعم أسعار بعض املواد الغذائية".

االجتماعية واإلمكانيات املالية املرصودة هلا واملتشتتة بني خمتلف
اهليئات العمومية ل دون أن تستجيب بفعالية حلاجيات املواطنني.
ويف هذا الصدد ،يالحظ اجمللس أن الدولة تبذل

وقصد توفري معطيات دقيقة وشاملة هبذا الشأن ،يوصي
اجمللس بتقدمي إمجايل املبالغ املستوفاة لكل ضريبة على حدة إعماال
ملبدأ التحصيل ابلكامل دون مقاصة بني املداخيل والنفقات كما
تنص عليه املادة  2من القانون التنظيمي لقانون املالية .

جمهودات كبرية قصد تعبئة التمويالت الالزمة لتغطية النفقات
ذات الطابع االجتماعي ،سواء من خالل ميزانيات العديد من
القطاعات الوزارية أو عن طريق احلساابت اخلصوصية للخزينة
التابعة هلا أو عرب تنزيل برامج اجتماعية خمتلفة ،ومنها على سبيل

وعلى مستوى االستثمار ،بلغ حجم االستثمارات
العمومية ما يناهز  322،1مليار درهم ،سامهت فيه النفقات
املنجزة من طرف الدولة مبا قدره  22،2مليار درهم ،واملؤسسات

املثال ال احلصر:
 برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ -دعم املواد األساسية عرب منظومة املقاصة؛

واملقاوالت العمومية حبوايل  312مليار درهم ،واجلماعات الرتابية
مبا يناهز  32،2مليار درهم .
ويف هذا الصدد ،يسجل اجمللس األعلى للحساابت
اجملهود الذي بذل من طرف الدولة ،جبميع مكوانهتا منذ سنة

 الربامج املدرجة ضمن صندوق التماسك االجتماعي ومنأمهها نظام املساعدة الطبية؛ (RAMED
 برامج الدعم االجتماعي من أجل التمدرس؛ -املساعدات املمنوحة من موارد صندوق التكافل العائلي؛

 ،3111يف إطار منوذج تنموي ارتكز أساسا على االستثمار
العمومي ومكن ابلتايل ،من الرفع بشكل ملموس من مستوى
البنيات التحتية والتجهيزات األساسية للبالد.

 عمليات صندوق التضامن السكىن واالندماج احلضري؛ صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية؛ -صندوق التنمية الفالحية؛

وابملقابل ،فإن اجمللس يدعو احلكومة إىل وضع تصور
جديد لالستثمار العمومي ينبين أساسا على معايري النجاعة
واملردودية واحلكامة اجليدة ،ويساهم يف تنمية متوازنة ومنصفة توفر
فرص الشغل وتنمي الدخل ،وذلك يف انسجام مع التوجيهات

 نفقات اإلنعاش الوطين؛ ابإلضافة إىل برامج التعاون الوطينووكالة التنمية االجتماعية.
ومتاشيا مع التوجيهات امللكية السامية يف هذا الشأن ،فقد حان
الوقت للقطيعة مع وضعية التشتت اليت تعرفها املوارد العمومية

السامية لصاحب اجلاللة نصره هللا الرامية إىل وضع منوذج تنموي

املرصودة للمجال االجتماعي وتوزيعها بني خمتلف املخططات
والربامج واألجهزة وإغفال آاثرها على األوضاع االجتماعية
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للساكنة .وابلتايل ،فإن الظروف احلالية تفرض ،أكثر من أي وقت

أي ما يعادل  % 33،2من الناتج الداخلي اخلام ،مواصلة مع

مضى ،تعبئة شاملة هلذه املوارد وجتميعها وتدبريها من خالل
مقاربة تتوخى االستهداف األمثل للساكنة واملناطق املعنية وتضع
يف مقدمة أولوايهتا برامج الدعم االجتماعي اليت أابنت التجارب
السابقة وطنيا ودوليا عن جناعتها .ويتعلق األمر ابلتدابري اهلادفة

ذلك اخنفاضها التدرجيي ،إذ عرفت مستواها القياسي سنة
 3131مبا يناهز  321مليار درهم وبنسبة  % 32،2من الناتج
الداخلي اخلام.
ويعزى هذا التحسن أساسا إىل معاجلة ومتديد آجال

إىل دعم التمدرس واملساعدة الطبية والرعاية االجتماعية ،ودعم
القدرة الشرائية للفئات االجتماعية املستحقة ،وبصفة عامة حماربة
مظاهر الفقر واهلشاشة.

الديون ،وتراجع نسب الفائدة .وإذا كانت كلفة الدين العمومي
قد عرفت بعض التحسن خالل األربع سنوات األخرية ،فإن
حجم املديونية ،على العكس ،واصل منحاه التصاعدي خالل

ويف هذا الصدد ،يكتسي تفعيل املبادرة امللكية السامية
الواردة يف خطاب العرش األخري أمهية ابلغة قصد إحداث
"السجل االجتماعي املوحد" على أساس مساطر مبسطة ومعايري
موضوعية ودقيقة لالستفادة ،ترتكز على مبادئ االستحقاق

الفرتة ما بني  3131و ،3132حيث راكمت املديونية
العمومية مبا فيها مديونية اخلزينة ومديونية املؤسسات واملقاوالت
العمومية ،حتمالت إضافية بلغت تقريبا  412مليار درهم،
مبعدل ارتفاع يناهز  22مليار درهم سنواي ،وذلك على الرغم

وتكافئ الفرص وتقييم األثر املباشر على حتسني ظروف عيش
املواطنني .

من الظرفية املالئمة واليت متيزت بتنامي موارد املساعدات
اخلارجية وبرتاجع أسعار بعض املواد األساسية يف األسواق
العاملية واخنفاض نفقات املقاصة ،حيث تراجعت نسبتها مقارنة

على صعيد آخر ،واصل دين اخلزينة وتريته التصاعدية،
إذ بلغ مع هناية  3132ما يناهز  223،1مليار درهم بنسبة
 % 22،3من الناتج الداخلي اخلام ،مسجال مديونية إضافية
تناهز  12مليار درهم .كما أن مديونية املؤسسات واملقاوالت

ابلنفقات العادية من  % 32،4سنة  3133إىل  % 2,2مع
هناية سنة . 3132
ويؤشر تفاقم مديونية اخلزينة إىل أن اهلدف الذي رمسته
احلكومة لتقليص نسبة املديونية إىل  % 21من الناتج الداخلي

حضرات السيدات والسادة،

اخلام يف أفق سنة  ،3133سيكون من الصعب بلوغه .
ولذا ،فإن اجمللس يدعو احلكومة اىل اختاذ تدابري جريئة
لتقليص عجز امليزانية بتوسيع الوعاء الضرييب والتحكم يف

العمومية ،بشقيها املضمون وغري املضمون من طرف الدولة،
واصلت ارتفاعها ،إذ بلغت مع هناية  3132ما يناهز 322،2
مليار درهم بنسبة  % 32،3من الناتج الداخلي اخلام ،وبزايدة

النفقات والعمل على تسريع وترية النمو.
وعالقة حبجم املديونية ينبغي التأكيد على أن ديون
اخلزينة ،ال أتخذ بعني االعتبار املبالغ املستحقة على الدولة
لفائدة املقاوالت برسم دين الضريبة على القيمة املضافة ،واليت

قدرها 32،2مليار درهم.
وبناء على هذه املعطيات ،فقد ارتفع احلجم اجلمايل
ملديونية القطاع العام من  232،3مليار إىل  221مليار درهم
مع متم سنة  3132أي بزايدة  23،2مليار درهم يف ظرف سنة

ما فتئت مستوايهتا تتفاقم ،حيث وصلت مع هناية سنة 3132
إىل ما جمموعه 13،3مليار درهم ،ينضاف إليها مبلغ  4مليار

واحدة ،بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي اخلام إىل %
 ،91,2هذا وقد بلغت خدمة دين اخلزينة  332،2مليار درهم،
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درهم ،من أصل  2مليار درهم ،الزالت بذمة اخلزينة ،إثر

إىل منو الصادرات مداخيل األسفار وحتويالت املغاربة املقيمني

اتفاقيات أبرمت سنة  3132إبشراك القطاع البنكي مع املكتب
الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب واملكتب الوطين للسكك
احلديدية ،اخلطوط امللكية املغربية.
وارتباطا دائما ابإلرجاعات الضريبية ولكن هذه املرة

ابخلارج وكذا إىل شبه استقرار ملداخيل االستثمارات األجنبية
املباشرة يف حدود  14،2مليار درهم سنة  ،3132هذا وقد
اخنفض احتياطي العملة الصعبة يف هناية سنة  3132إىل341،2
مليار درهم ،أي ما يعادل ستة أشهر من الواردات.

لفائدة القطاع اخلاص ،يسجل اجمللس اجملهود املبذول من طرف
الدولة من أجل معاجلة  34مليار درهم كديون متعلقة ابلضريبة
على القيمة املضافة والضريبة على الشركات من خالل اتفاقية

وقصد حتسني وضعية احلساابت اخلارجية لبلدان ،وابلنظر
لإلمكانيات املالية املهمة اليت ترصد منذ سنوات لتمويل
االسرتاتيجيات القطاعية )كمخطط املغرب األخضر ،املخطط

مت ابرامها يف هذا الشأن مع التجمع املهين ألبناك املغرب.
وبناء على هذه املعطيات ،فإن اجمللس يالحظ أن الديون
الضريبية اليت راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعني العام
واخلاص ،بلغت حجما إمجاليا وصل إىل  21مليار درهم مع

األزرق ،خمطط التسريع الصناعي وغريها  ،فإن اجمللس إذ يسجل
النتائج اإلجيابية يف العديد من القطاعات ،يدعو إىل املزيد من
التعبئة قصد االستفادة من الفرص اليت يتيحها انفتاح املغرب
على األسواق العاملية ،وذلك ابألساس عرب تنويع وجتويد العرض

هناية سنة  ،3132أي ما يناهز  % 4،2من الناتج الداخلي
اخلام.
متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية ،نسجل التزام

التصديري والرفع من نسب االندماج الصناعي والزايدة يف القيمة
املضافة احمللية لصادراتنا ،مع إيالء البعد اجلهوي أمهية قصوى
لبلوغ هذه األهداف.

احلكومة بوضع تدابري عملية للشروع يف تسديد متأخرات الديون
املتعلقة ابلضريبة على القيمة املضافة لفائدة مقاوالت القطاع
اخلاص والعام ،من خالل شراكة مع القطاع البنكي ،على أن يتم
توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات

واعتبارا لكون املقاوالت الصغرى واملتوسطة تشكل أزيد
من % 22من النسيج املقاوالت لبالدان ،وابلنظر إىل الصعوابت
اليت تعيشها واليت تنعكس سلبا على استثماراهتا وتطور
أنشطتها ،فإن اجمللس يدعو إىل تعزيز التدابري التحفيزية املوجهة

املقبلة.
كما نسجل التزام احلكومة بدعم عدد من املؤسسات
واملقاوالت العمومية قصد متكينها من الوفاء ابلتزاماهتا ،وأداء ما

هلذا الصنف من املقاوالت ،وذلك عرب إعادة النظر يف الرتسانة
القانونية واملؤسساتية اليت تؤطر االستثمار يف ابلدان ،خاصة
التسريع ابعتماد امليثاق اجلديد لالستثمار .كما تشكل

تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات ،خاصة تلك اليت تعاين
صعوابت مالية .
وعلى صعيد احلساابت اخلارجية ،نسجل حتسن عجز
احلساب اجلاري مليزان األداءات إذ بعد املستوى القياسي الذي

اإلصالحات املتعلقة ابجلهوية املتقدمة واملراكز اجلهوية
لالستثمار ،وما يواكبها يف جمال الالمتركز ،أوراشا واعدة يتعني
توظيفها من أجل دعم أكرب هلذه املقاوالت وجعلها قاطرة للتنمية
اجلهوية.

بلغه سنة  3133بنسبة  % 31من الناتج الداخلي اخلام تراجع
إىل  % 1،2مع هناية  ،3132ويرجع هذا التحسن ابألساس

وعلى غرار عروضي السابقة أمامكم كل سنة حضرات
السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون ،أود أن أعود
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جمددا إىل وضعية الصندوق املغريب للتقاعد ،نظرا للمخاطر

ويضع ضمن أولوايته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي،

الكبرية اليت متثلها مؤشرات العجز يف هذا الشأن على توازن
املالية العامة.
ويف هذا الصدد ،فإن مؤشرات دميومة نظام املعاشات
املدنية برسم سنة  3132استمرت يف التدهور ،حيث تقلص

هبدف بناء نظام للتقاعد يستجيب لشروط التوازن واالستدامة
ولقواعد احلكامة اجليدة .
حضرات السيدات والسادة جملس النواب واملستشارون
احملرتمون،

عدد الناشطني إىل  3،33ابلنسبة لكل متقاعد واحد ،يف حني
ارتفعت أعداد املتقاعدين إىل  122ألف متقاعد ،وقد بلغ جمموع
املسامهات املستوفاة  les cotisationsخالل سنة 3132

تتضمن املهام الرقابية اليت أجنزها اجمللس مؤخرا مهمات
مشلت بعض املؤسسات العمومية الكربى ذات األبعاد
االسرتاتيجية ،ونذكر من بينها صندوق اإليداع والتدبري.

ما يناهز 32،2مليار درهم ،يف حني وصل حجم املعاشات املؤداة
إىل  34،3مليار درهم ،ما ترتب عنه عجز تقين بلغ  2،2مليار
درهم .وختلص كل التوقعات االكتوارية إىل أن ارتفاع التزامات
النظام جتاه املتقاعدين مبن فيهم املستفيدين الحقا ،سيبقى أكرب

فقد أحدث هذا الصندوق  3222كمؤسسة عمومية
يناط هبا تعبئة موارد االدخار ومحايتها وتدبريها واليت تتطلب
حبكم طبيعتها ومصدرها عناية ومتابعة خاصتني ،إذ يعترب
صندوق اإليداع والتدبري يف هذه اجملال الوديع القانوين ملدخرات
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ،وصندوق التوفري الوطين،
والصندوق الوطين للتقاعد والتأمني ،والنظام اجلماعي ملنح
رواتب التقاعد .ويقوم الصندوق بتوظيف هذه املدخرات يف

من ارتفاع موارده وذلك راجع إىل ابألساس ،راجع إىل عدة
أسباب نذكر منها على اخلصوص :وترية الرتقية يف الوظيفة
العمومية وما يرتتب عنها من ارتفاع لشرحية املوظفني الذين يرتبون
كأطر ،حيث انتقلت حصة األطر يف فئة املتقاعدين اجلدد من
 % 22،2سنة  3132إىل  % 22،2سنة  3132هذا رقم
قياسي .وهو ما يساهم بشكل كبري يف الرفع املضطرد من مستوى
املعاشات .فعلى سبيل املثال ،بلغ متوسط املعاش ابلنسبة جملموع

إطار مشاريع استثمارية على املدى الطويل تساهم يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية للبالد.
وقد أسفرت مهمة الرقابة املنجزة من قبل اجمللس األعلى
للحساابت عن تسجيل عدد من املالحظات وإصدار جمموعة
من التوصيات ميكن إمجاهلا فيما يلي :

املتعاقدين يف النظام عند متم سنة  3132ما قدره  2323درهم،
يف حني بلغ هذا املتوسط ابلنسبة للمحالني على التقاعد برسم
سنة  3132لوحدها  31.332درهم ،أي بفارق تفوق نسبته

أوال-فيما خيص احلكامة ،ترتكز منظومة احلكامة أساسا

على جلنة املراقبة اليت تقتصر مسؤوليتها على دور استشاري،

.%43

حيث ال يتوفر الصندوق على جملس إدارة حيظى بسلطات
واسعة يف وضع توجهات اسرتاتيجية ودراسة القرارات األساسية
وكذا يف جمال املراقبة.

إن اإلصالح املعتمد لنظام املعاشات املدنية للصندوق
املغريب للتقاعد ،وكما سبق أن أشرت إىل ذلك يف عدة
مناسبات ،يظل غري كاف وال ميكن أن يشكل سوى مرحلة

اثنيا-فيما خيص قيادة الشركات واملسامهات التابعة

أولية يف إطار إصالح مشويل ،يتم التأسيس له عرب احلوار والتوافق
بني خمتلف الفرقاء من حكومة وفاعلني اقتصاديني واجتماعيني،

للمجموعة ،رصد اجمللس العديد من االختالالت كعدم التمييز
بني اختصاصات الصندوق اليت هلا طابع املصلحة العامة وتلك
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اليت تندرج ضمن األنشطة التنافسية ،وغياب خطة للتمويل متتد

للمجموعة ،نذكر منها على اخلصوص تلك العاملة يف القطاع

على سنوات متكن من حتديد املوارد واملصادر املالئمة وكيفية
توفريها.

السياحي والسكن االجتماعي.
والتنمية اجملالية واحمللية وقطاعات اخلدمات ،وكذا األنشطة
املتصلة بسلسلة إنتاج اخلشب .
ففيما خيص األنشطة السياحية ،سجل اجمللس قيام الصندوق

اثلثا -فيما خيص إحداث الشركات الفرعية ،الحظ
اجمللس املنحى التصاعدي الذي عرفته خالل السنوات املاضية،
حيث انتقل عدد الفروع من  21سنة  3112إىل  342فرعا
سنة  ،3131قبل أن يستقر حاليا يف حدود  343فرعا .ومن
االنعكاسات السلبية هلذا التوسع ،عدم تركيز الصندوق على

ابستغالل عدد من الوحدات الفندقية ،علما أن استغال وتدبري
الفنادق من املهن اليت ال تدخل يف صميم اختصاصه ،وابلتايل
تعيق التنظيم األمثل لتدخالته يف هذا القطاع،
وقد يكون من األجدى أن يقتصر الصندوق على دوره
كمستثمر يف الرفع من مستوى وجودة العرض يف قطاع يكتسي
أمهية قصوى ابلنسبة لالقتصاد الوطين
وخبصوص قطاع السكن سجل اجمللس تعثر العديد من

مهامه وأنشطته وابملقابل متوقعه يف قطاعات تنافسية ،أساسا
عن طريق شركات فرعية تواجه أغلبها صعوابت يف حتقيق عائد
إجيايب الستثماراهتا وخلق قيمة مضافة للمجموعة ،نذكر منها
على اخلصوص تلك العاملة يف القطاع السياحي والسكن

املشاريع وصعوبة تسويقها نظرا لضعف تنافسيتها ،ابملقارنة مع
العروض املتاحة ،مما أرغم الصندوق على وضع احتياطي قدره
 3،2مليار درهم لتغطية املخاطر احملتملة برسم سنة

االجتماعي.
السيد رئيس اجللسة:

من األحسن حىت يكمل السيد الرئيس األول ابش ما

 3132لوحدها .لذا ،يرى اجمللس ضرورة القيام ابلدراسات
الالزمة لكل احللول املمكنة مبا يف ذلك إعادة النظر يف تدخل
اجملموعة يف قطاع السكن االجتماعي ،والتخلي تدرجييا عن جمال
السكن بشكل عام.

يكون أي ازعاج.
السيد ادريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى
للحساابت:
امسحوا يل تدخلت ما كانش خاصين أتدخل
استسمحكم.

ويف نفس السياق ،الحظ اجمللس أن بعض مشاريع
التنمية اجملالية اليت يتم إشراك الصندوق يف إجنازها ،تعرف العديد
من الصعوابت نتيجة عدم اخنراط بعض الفاعلني العموميني يف

السيد رئيس اجللسة:
تفضلوا السيد الرئيس األول تفضلوا.

ضمان شروط جناحها.
فعلى سبيل اإلشارة ،مت التخطيط للمشروع احلضري
الضخم لتهيئة املدينة اجلديدة لزانتة الذي أعطى صاحب اجلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا وأيده انطالقته سنة 3112

السيد ادريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى
للحساابت:
ومن االنعكاسات السلبية هلذا التوسع كما قلت ،عدم
تركيز الصندوق على مهامه وأنشطته وابملقابل متوقعه يف
قطاعات تنافسية ،أساسا عن طريق شركات فرعية تواجه أغلبها

كمشروع متميز ،مبواصفات دولية يعتمد على مقاربة مبتكرة يف
جمال التعمري ،تستلهم أفضل التجارب الوطنية والدولية للتنمية

صعوابت يف حتقيق عائد إجيايب الستثماراهتا وخلق قيمة مضافة
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املستدامة .وقد مت الشروع يف إجنازه على أساس أن يقتصر دور

القطار أو األنبوب من مواقع االستخراج إىل الوحدات الكيماوية

صندوق اإليداع والتدبري على صفة صاحب املشروع املنتدب
 delegue maître d'ouvrageيف انتظار حتديد
اجلهة العمومية اليت سيوكل إليها دور صاحبة املشروع ،وهو ما
مل يتم إاى حد اآلن ،خالفا ملا تضمنته اتفاقية الشراكة املتعلقة

لتثمينه أو ألجل التصدير .وقد ركز اجمللس يف هذه املهمة اعلى
تقييم مدى جناعة الطرق والوسائل واملعدات املستعملة يف سلسلة
اإلنتاج ومدى احرتامها للبيئة .وقد خلصت هذه املهمة ،اليت مت
تبليغ التقرير املتعلق هبا للشركة قصد اختاذ التدابري الالزمة

ابملشروع .
ويرى اجمللس أن إجناز هذا املشروع التنموي الواعد،
داخل اآلجال والتكاليف احملددة له ،يستدعي تدخل اجلهات

خبصوص توصيات اجمللس ،إىل أهم االستنتاجات التالية:
فبخصوص التخطيط املتوسط والبعيد املدى لألنشطة
يالحظ اجمللس نقصا يف أتطري وتوثيق مسلسل اقتناء الوعاء

العمومية قصد حتديد أدوار األطراف املعنية ومراجعة خطة
التمويل لكي ال تشكل عبئا على األموال الذاتية والنتائج املالية
للمجموعة على املديني املتوسط والطويل.
ويف نفس السياق ،يوصي اجمللس إبعادة النظر يف متوقع

العقاري الالزم لتطور األنشطة املنجمية مما يستدعي وضع أنظمة
مالئمة ومعتمدة لتتبع برامج توسعة املناجم وبرجمة فتح مناجم
جديدة كما سجل اجمللس أن برجمة اإلنتاج على املدى القصري،
ال ختضع إلطار مرجعي موحد وموثق .وال تعتمد على وسائل

الصندوق يف بعض املهن كقطاع اخلدمات وجمال األنظمة
والربجميات املعلوماتية ،كما يدعو إىل إعادة هيكلة الشركات
الفرعية العاملة يف العديد من القطاعات ودراسة التخلي عن

وطرق ومعايري موحدة مما يؤثر على جودة املعطيات التقنية
واإلحصائية املستعملة وحيد من مالءمتها لألهداف املسطرة هلا
ويكون سببا يف فوارق مهمة بني التوقعات واإلجنازات.

الوحدات اليت تؤثر سلبا وبصفة دائمة على النتائج املالية
للمجموعة ،وخاصة تلك اليت تعمل يف اجملاالت التنافسية.
وابملوازاة ،يتعني الرتكيز على املهام اليت تدخل يف صلب
املهن اليت تندرج ضمن اختصاصات الصندوق وجتلب املزيد من

أما خبصوص معاجلة الفوسفاط ،اليت هتم أساسا غسل
الفوسفاط اخلام وتعوميه ألجل الرفع من جودته واستغال
الطبقات الفوسفاطية ذات اجلودة الضعيفة ،قد سجل اجمللس
أن عدم التحكم الالزم يف املخزوانت من الفوسفاط جيعل

القيمة املضافة لتدخالته ،ويعتزم اجمللس إصدار التقرير املتعلق
بصندوق اإليداع والتدبري يف األسابيع القليلة القادمة ،علما أن
الصندوق من خالل املسطرة التواجهية تعامل بشكل إجيايب مع

املغاسل تشتغل يف كثري من األحيان بوترية عالية tendu
 fluxمع ما ينجم عن ذلك من اضطراابت يف برامج اإلنتاج.
وخبصوص استعمال وصيانة معدات استخراج

أهم اخلالصات ووضع خطة للعمل يف هذا الشأن متتد للفرتة ما
بني  3132و.3133
وكما أشرت إىل ذلك حضرات السيدات والسادة ضمن
عرض السنة املاضية أمامكم ،ولقد تناولت مهمة املراقبة اليت قام

الفوسفاط ،واليت تعد من الركائز االسرتاتيجية لضمان جودة
نشاط االستخراج ،سجل اجمللس عدم جتانس حظرية املعدات
وأتثريه السليب على أشغال الصيانة .ونقص يف اللجوء إىل
الصيانة االستباقية ،مما يؤثر سلبا على جناعة أنشطة االستخراج

هبا اجمللس األعلى للحساابت أساسا األنشطة املرتبطة ابستخراج
الفوسفاط ومعاجلته عن طريق الغسل والتعومي ،وكذا نقله عرب

واملعاجلة ،كما الحظ عدم توفر أغلبية الوحدات على املوارد

8

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

البشرية املؤهلة واملتخصصة لتكون أشغال الصيانة يف املستوى

اختالالت بنيوية يف حكامة وتنزيل مضامني اإلصالحات

املطلوب.
أما خبصوص اآلاثر البيئية للنشاط املنجمي ،فعلى الرغم
من التطور اإلجيايب احلاصل خالل السنوات األخرية يف معاجلة
األراضي اليت يتم استغالهلا ضمن "برانمج التميز البيئي "الذي

املتتالية وافتقادها لالستمرارية وملراكمة املمارسات والتدابري
اجليدة يف هذا اجملال ،كما أجنز اجمللس مهمة تقييم الربانمج
االستعجايل للفرتة املمتدة من  3112إىل  ،2012وهي مهمة
عاقتها عدة إكراهات ترجع إىل غياب املعلومات الدقيقة

أطلقه اجملمع منذ سنة  ،3131الحظ اجمللس وجود مساحات
كبرية مل تتم إعادة أتهيلها ،كما سجل أيضا استمرار مشكل
تدبري األوحال الناجتة عن غسل وتعومي الفوسفاط ،والتوسع

واملضبوطة حول هذا الربانمج.
وأود يف هذا املقام أن أقف عند أهم اخلالصات اليت
توصل إليها اجمللس فيما خيص تقييم الربانمج االستعجايل .وكما

املستمر لألحواض املستعملة لتخزينها ،مع ما ينتج عن ذلك
من األضرار البيئية.
وسيقوم اجمللس األعلى للحساابت قريبا بنشر التقرير
املتعلق هبذه املهمة مع مراعاة طبيعة املعلومات املتضمنة فيه،

تعلمون وبعد خطاب صاحب اجلاللة أمام الربملان سنة
 ،3112والتقييم الذي أجراه اجمللس األعلى للرتبية والتكوين
سنة  3112عن مدى تنزيل أهداف امليثاق الوطين للرتبية
والتكوين ،والذي خلص إىل وجود أتخر يف حتقيق األهداف

وذلك على غرار املمارسات السائدة على الصعيد الدويل
واملعتمدة لدى اهليئات العليا للرقابة ،علما أن الشركة تشتغل يف
جمال تنافسي يفرض حتصني املعلومات حول قدراهتا اإلنتاجية،

احملددة ،مت إطالق الربانمج االستعجايل عن الفرتة املمتدة من
 3112إىل .3133
وقد متيزت مرحلة اإلعداد بعدم ضبط احلاجيات وغياب

وكذا حول مناهج وطرق الصنع املستعملة يف سلسلة اإلنتاج .
ويعتزم اجمللس الحقا مواصلة أشغاله الرقابية على مستوى اجملمع
الشريف للفوسفاط ،حيث سيربمج مهمات أخرى ستنكب
على اجلانب الصناعي ،وكذا جماالت التوزيع والتصدير

رؤية مؤطرة لتنزيل اإلصالح ،حيث اعتمدت الوزارة ،يف البداية،
على خدمات مكتب للدراسات ،وحددت مدة إجناز الدراسة
يف  331يوما أي سبعة أشهر والكلفة املالية يف  32مليون
درهم .وقد قدم مكتب الدراسات تقريرا يتضمن أربعة جماالت

والشراكات ذات الطبيعة التجارية

لتسريع وترية اإلصالح مع تقدمي كلفة كل جمال واإلجراءات
الواجب اختاذها لتنزيله ،وقد مت حصر مبلغ املوارد الواجب
تعبئتها يف  11،22مليار درهم .تقريبا  14مليار درهم ،غري

حضرات السيدات والسادة،

يويل اجمللس األعلى للحساابت خالل برجمة أشغاله أمهية

أنه ،وبعد التقدمي الرمسي للربانمج أمام جاللة امللك بتاريخ 33
شتنرب  ،3112ومباشرة عند الشروع يف تنفيذه ،عمدت الوزارة
إىل إعادة النظر يف مكوانته ووضعت هيكلة جديدة للربانمج،
وذلك ابلرفع من أهدافه الكمية ومن الغالف املايل الواجب

خاصة لقطاع التعليم ،ويف هذا اإلطار أجنز اجمللس على مستوى
التعليم اجلامعي مهمتني تقييميتني لكل من التكوين األساسي
والتكوين املستمر املقدم من طرف اجلامعات ،يف حني عرف
التعليم األساسي والثانوي مراقبة أربع أكادمييات جهوية للرتبية

ختصيصه إىل ما يفوق  42،1مليار درهم .وقد استغرقت عملية
املراجعة هذه سنة ونصف من األربع سنوات احملددة أصال إلجناز

والتكوين ،بشراكة مع اجملالس اجلهوية للحساابت .وقد خلص
اجمللس من خالل خمتلف هذه املهام الرقابية ،إىل أن هناك
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الربانمج ،وقد عرفت مرحلة الربجمة وتنزيل املشاريع ،عدة

وفيما خيص كلفة ومتويل الربانمج االستعجايل ،ونظرا

اختالالت نذكر من بينها:
 االستعجال يف برجمة املشاريع وضيق اجلدول الزمين احملددإلجنازها؛
 -تضمني الربانمج لعدد مهم من الدراسات ،يشرتط

لعدم توفر الوزارة على معطيات مالية مضبوطة ،وعدم تنزيل
امليزانية املخصصة للربانمج االستعجايل على حدة مبعزل عن
النفقات العادية للوزارة ضمن بنود ميزانيتها ،فإن التكلفة
احلقيقية للربانمج االستعجايل تبقى تقديرية .وقد تبني

إجنازها قبل انطالق املشاريع ،وعددها  22دراسة؛ -
 عدم اللجوء يف كافة مراحل اإلعداد واإلجناز واملتابعةإىل التعاقد بني الدولة واألكادمييات من أجل تنزيل الربانمج

للمجلس ،انطالقا من اعتمادات األداء اليت رصدت لوزارة
الرتبية الوطنية من سنة  3112إىل سنة  ،3133أن حجم
املوارد املعبأة من طرف الدولة خالل هذه الفرتة بلغ 41،33

االستعجايل على املستوى اجلهوي ،الشيء الذي انعكس سلبا
على حتديد املسؤوليات وتوزيع األدوار؛
 التخلي عن عدة مشاريع بعد الشروع يف تنفيذها ،ويتعلقاألمر على اخلصوص ،بتوقيف مشروع بيداغوجية اإلدماج بعد

مليار درهم دون احتساب نفقات املوظفني ،وقد مت
االلتزام  les Engagementsمن خالل هذه
االعتمادات مببلغ  12،12مليار وصرف منها مبلغ 32،32
مليار درهم ،موزعة اىل 32،22مليار درهم على صعيد

جتريبها وتكوين مجيع األطر الرتبوية قصد تعميمها على السلكني
االبتدائي واإلعدادي .وقد كلفت هذه العملية ما يفوق 23
مليون درهم؛

األكادمييات اجلهوية و 2،41مليار درهم على صعيد الوزارة.
وفيما خيص تقييم املنجزات ،فقد أعدت وزارة الرتبية
الوطنية ثالثة تقارير حول هذا الربانمج ،تبني للمجلس من

 فسخ جمموعة من الصفقات املتعلقة إبجناز الدراساتبعد الشروع يف تنفيذها بعدما تبني عدم مالءمتها حلاجيات
املنظومة ،وذلك بعد حتمل تكاليف مالية تناهز تقريبا  33مليون
درهم؛

خالل افتحصاها العديد من النقائص اليت حتد من صدقية
املعطيات اليت تضمنتها ومن تقييم شامل للمنجزات ،وابلتايل،
فإن اجمللس يسجل عدم توفر كل من الوزارة أو األكادمييات
على حصيلة شاملة ودقيقة يف شقيها املايل والكمي جلميع

 عدم تناسب القدرات التدبريية لكل من الوزارة الوصيةواألكادمييات مع حجم األنشطة املربجمة ،وذلك ابلنظر إىل
اآلجال القصرية لإلجناز؛

مشاريع وتدابري الربانمج االستعجايل ،ويبقى السؤال املطروح
ماهي التطورات اليت حققها نظام التعليم بعد انقضاء مرحلة
الربانمج االستعجايل وصرف ميزانية الدولة ألزيد من 32

 التأخر يف وضع نظام مندمج للتتبع والتقييم وصعوبةتتبع عدد كبري من املؤشرات وصل تعدادها إىل ما يقارب 231
مؤشرا؛
 -وأخريا ،عدم التزام مجيع الشركاء من إدارات ومؤسسات

مليار درهم دون احتساب نفقات املوظفني ؟
فبالرجوع إىل نتائج البحث التمهيدي الذي أجراه اجمللس
عن ظروف إعداد وسري الدخول املدرسي للسنة املاضية،
يالحظ أن هناك تطور ملموس يف املؤشرات الكمية ،كعدد

عمومية بتعهداهتم من أجل متويل الربانمج االستعجايل.

املؤسسات التعليمية وعدد التالميذ املتمدرسني ،لكن ،من
جانب آخر ،تبقى وضعية التعليم على مستوى اجلودة جد
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مقلقة ،وهو ما تؤكده جمموعة من املؤشرات اليت تبني أن تنفيذ
الربانمج االستعجايل مل حيقق ما كان منتظرا منه .ومن بني هذه
املؤشرات:
األويل؛
 عدم تعميم التعليم ي -عدم تغطية كافة اجلماعات القروية ابلتعليم اإلعدادي؛

حضرات السيدات والسادة جملس النواب واملستشارون
احملرتمون،
على غرار قطاع الرتبية والتكوين ،أوىل اجمللس األعلى
للحساابت عناية خاصة ملراقبة قطاع اجتماعي هام ،أال وهو
ميدان الصحة .ويف هذا الصدد ومبساندة اجملالس اجلهوية

 تفاقم نسبة االكتظاظ؛ املستوى املرتفع للهدر املدرسي؛ -استغالل مؤسسات تعليمية يف وضعية مرتدية؛

للحساابت ،ضاعف اجمللس من وترية مراقبة املؤسسات
االستشفائية حيث بلغ عددها  2مؤسسات استشفائية جهوية
وإقليمية .وسجل كما هو الشأن يف السنوات السابقة استمرار
نفس املالحظات ،وتتعلق أساسا ابحلكامة االستشفائية وتدبري

عدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من املوارد البشرية؛ويتضح ذلك من خالل حتديد الربانمج االستعجايل
للحاجيات يف  31443منصبا ،يف حني وصلت أعداد
التوظيفات الفعلية والعادية  34323منصبا ،تضاف إىل ذلك

اخلدمات الطبية واألدوية واملستلزمات الطبية ،وكذا الفوترة
وحتصيل املداخيل .
فيما خيص احلكامة ،سجلت مالحظات تتعلق بعدم تفعيل

التوظيفات ابلتعاقد ،حيث بلغ عدد املتعاقدين خالل الفرتة
 3132-3132حوايل  22111مت تعيينهم ابألقسام التعليمية
دون استفادهتم من التكوين الالزم ،مما يؤثر بصفة مباشرة على

هيئات التشاور والدعم داخل املراكز االستشفائية مما ينعكس سلبا
على أداء املستشفيات ،كما لوحظ أن بعض املصاحل ال تتوفر على
وسائل العمل من معدات وأطر طبية وشبه طبية ،مما يؤدي يف
بعض األحيان إىل توقف اخلدمات لفرتات زمنية متفاوتة .ويعترب

جودة العملية الرتبوية ،كما سجل اجمللس حمدودية فعالية الدعم
االجتماعي لتشجيع التمدرس ابلنسبة للتالميذ املنحدرين من أسر
معوزة وعدم إرساء نظام مندمج لالستهداف ونقص يف املوارد
املالية.

تدبري مواعيد الكشف واالستشفاء عنصرا مهما يف جودة خدمات
املؤسسات االستشفائية وحمددا أساسيا لفعالية وجناعة التكفل
ابملرضى.

وأود هبذه املناسبة ،أن أشري اىل احلزمة اجلديدة من التدابري اليت
وضعت مببادرة ملكية سامية بداية من املوسم الدراسي احلايل واليت
من دون شك ستكون هلا نتائج إجيابية لكوهنا جاءت لتستهدف

ويف هذا اإلطار ،مت من خالل مراجعة معطيات الربانمج
املعلومايت " موعدي " لبعض املراكز االستشفائية تسجيل آجال
طويلة يف بعض التخصصات السيما ابلنسبة لتخصصات أمراض
القلب والشرايني) سبعة أشهر (أمراض األعصاب) سبعة أشهر

جممل االختالالت اهليكلية اليت تعرفها املنظومة التعليمية ،وبصفة
خاصة لتعطي دفعة قوية للربامج ذات الطابع االجتماعي اليت
تستهدف مواجهة املعيقات السوسيو-اقتصادية للتمدرس ،من
خالل العمل على تعزيز برانمج تيسري للدعم املايل املشروط والرفع

(أمراض الغدد) مخسة أشهر( ،أمراض الروماتيزم) مخسة أشهر،
(جراحة األطفال) شهران) ،كما جتاوزت هذه اآلجال عشرة أشهر
ابلنسبة لطب األنف واألذن واحلنجرة.

من مستوى خدمات اإليواء واإلطعام املدرسية والنقل املدرسي،
وحتسني اخلدمات االجتماعية لفائدة طالب التعليم العايل.
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أما فيما خيص تدبري األدوية واملستلزمات الطبية ،فقد تبني من

وقصد تغطية اخلصاص الذي تعاين منه منظومتنا الصحية يف

خالل عمليات املراقبة ،أن إمدادات الصيدلية املركزية ال تالئم
دائما احتياجات املستشفيات ،سواء من حيث الكميات أو
طبيعة األدوية املسلمة .كما يؤدي عدم ضبط عملية اإلمداد إىل
نفاذ خمزون بعض األدوية كثرية االستعمال ،يف حني يتم إتالف

هذا اجملال ،يدعو اجمللس اىل اعطاء األولوية لربامج تكوين األطر
الطبية واملمرضني والتقنيني ابألعداد الالزمة ملواكبة العرض الصحي
حسب برجمة وآجال حمددة .وبصفة موازية يتعني إيالء مسارهم
املهين وأوضاعهم املادية عناية خاصة .كما ينبغي احلرص على أن

أدوية أخرى النتهاء صاحليتها.
وفيما يتعلق بتدبري املوارد املالية ،فالزلت ا املراكز االستشفائية
تتعرف مشاكل تتعلق أساسا بفوترة خدماهتا وحتصيل مداخيلها،

تشتغل املؤسسات االستشفائية وفق مشروع اسرتاتيجي مصادق
عليه ،حيدد األهداف وينظم خدمات العالج والتجهيزات البيو
طبية والبنيات التحتية ويرسم رؤية واضحة آلفاق تطورها.

مما جعلها ال تستفيد إال بصفة حمدودة من مصاريف التأمني
اإلجباري عن املرض اليت يؤديها كل من الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي والصندوق الوطين ملنظمات االحتياطي االجتماعي،
واليت بلغت سنة  2،2، 3132مليار درهم ،مل تستفد

وعالقة ابلعرض الصحي ،يتعني إعادة النظر يف الطرق
املعتمدة لوضع اخلريطة الصحية مبا يتالءم مع احلاجيات األكيدة
وامللحة للساكنة ،طبقا ملعايري موضوعية داخل آجال معقولة،
كما أن التعاون والتكامل بني القطاعني العام واخلاص واالنفتاح

املستشفيات العمومية مبا فيها املراكز االستشفائية اجلامعية إال من
نسبة  % 2من هذا املبلغ )أي  680مليون درهم ،يف حني أن
مصحات القطاع اخلاص جذبت  % 23أي  2،23مليار

على اخلربة األجنبية ،ميكن أن يساعد يف حتسني مردودية
املؤسسات االستشفائية وجودة خدماهتا.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،

درهم (.
ويرى اجمللس األعلى للحساابت أن التصدي لكل هذه
االختالالت اليت تشكل عائقا حقيقيا أمام تقدمي خدمة صحية
عمومية ابجلودة املطلوبة ،يستلزم وضع احللول املالئمة ألهم

سأكتفي هبذا القدر عمال أن هذا العرض يف صيغته
املفصلة يوجد رهن إشارتكم مرفقا مبلخص للتقرير السنوي .وأود
أن أستغل هذه الفرصة ألشيد بعالقات التعاون البناء السائدة ما
بني اجمللس األعلى للحساابت ومؤسسة الربملان ،وكذا مع سائر

حمددات التدبري االستشفائي ويتعلق األمر أساسا ابلعنصر
البشري .وكما تعلمون ،فإن املؤسسات االستشفائية عرب العامل
أصبحت اليوم عبارة عن مراكز متعددة املرافق والتخصصات،

أجهزته وجلانه ،تلك العالقات اليت ما فتئت تتعزز ابستمرار واليت
هتدف أساسا إىل االرتقاء ابملهام الرقابية املنوطة ابملؤسستني .كما
أجدد الشكر للحكومة على الدعم الذي ما فتئت تقدمه

تتوفر على خمتربات وجتهيزات وآليات وأجهزة رقمية بتقنيات
حديثة ابلغة التعقيد تتطور ابستمرار وعالية التكاليف ،تقدم
خدماهتا للساكنة طيلة أايم األسبوع بدون انقطاع على مدار
األربع والعشرين ساعة ،لذا ،فإن تدبريها وجودة خدماهتا يستدعي

للمجلس ،حىت يقوم أبداء مهامه على أحسن وجه ،وأنوه كذلك
ابلتجاوب الفعلي والعملي ألغلب االدارات واملؤسسات العمومية
مع خالصات وتوصيات اجمللس.
هدفنا يف ذلك خدمة املصاحل العليا للوطن وتدعيم الصرح

موارد بشرية كفأة من أطباء وأطر شبه طبية وتقنيني وإداريني
أبعداد كافية ويف مجيع التخصصات.

املؤسسايت لبالدان ،حتت القيادة الرشيدة ،لصاحب اجلاللة ،امللك
حممد السادس ،نصره هللا وأيده.
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شكرا على اإلصغاء ،امسحوا يل إن أطلت ،والسالم
عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
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