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 ة بعد املائةشر اعالحمضر اجللسة 

 
 (.م3132أكتوبر  31ه )3441صفر  31 الثالاثء :التاريخ

 .احلبيب املالكي رئيس جملس النواب السيد: لرائسةا

ادسة السابتداء من الساعة  دقيقة ساعة ومخسة عشر :التوقيت
 .اخلامسة عشرمساء والدقيقة 

تقدمي عرض السيد ادريس جطو الرئيس األول  :جدول األعمال
 3132-3132للمجلس األعلى للحساابت حول 

 
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

آله  هللا على رسول الموالس الةوالص ،ن الرحيمالرمح هللاسم ب
 ؛األكرمني وصحبه

 السيد رئيس جملس املستشارين،
 ،للحساابت األعلىلمجلس ل السيد الرئيس األول

السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين 
 الناطق الرمسي للحكومة،

 السيدات والسادة الربملانيون، 
من الدستور والنظامني  342طبقا ملقتضيات الفصل 

شارين جملس النواب وجملس املست الداخليني جمللس الربملان يعقد
جلسة عمومية مشرتكة ختصص لتقدمي عرض من طرف الرئيس 

حول أعمال اجمللس برسم  للحساابت األعلىلمجلس األول ل

 الكلمة للسيد السيد الرئيس األول .3132و 3132سنيت 
 ، فليتفضل مشكورا.للحساابت األعلىلمجلس ل

 األعلىلمجلس ل السيد ادريس جطو الرئيس األول
 :للحساابت

 رسلنيسيد امل على الموالس الةن الرحيم والصالرمح هللاسم ب
 وصحبه؛ وأله

 احملرتم، السيد رئيس جملس النواب
 ،احملرتم السيد رئيس جملس املستشارين

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون؛ 

ن لتقدمي عرض عيسعدين أن أحضر أمام جملسكم املوقر 
 ساابت واجملالس اجلهوية للحساابتللح األعلىأعمال اجمللس 

العرض  هذاوأييت   .من الدستور 342مبقتضيات الفصل  العم
ات ملبدأ التكامل بني املؤسس التفعيالذي أتشرف بتقدميه 

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

مما الشك و  ل احلكومي.املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة إزاء العم
ية هم يف إغناء مسار الدميقراطفيه أن هذا التكامل من شأنه أن يس

التحري واملناقشة حول تنزيل السياسات  خاللدان من البب
  .اليت قد تشوهبا االختالالتالعمومية وتقييمها ورصد 

للحساابت يف  األعلىأصدر اجمللس  اإلطار ويف هذا
وقد  ،3132و 2016وي عن سنيت تقريره السن املاضييوليوز 

وجيهه إىل ، كما قمت بتهللاامللك نصره  جاللة برفعه إىلتشرفت 
ورئيس جملس  ،رئيس جملس النوابة، احلكومرئيس  :السادة

  .املستشارين
، فإن التقرير السنوي الذي األنشطةودون سرد خمتلف 

علما أن  ،اإللكرتوينقام اجمللس بنشره قد مت وضعه على موقعه 
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وفرة أبعداد واليت مت توزيعها على الربملان مت الصيغة الورقية للتقرير
 إضافية حتت الطلب.

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون
إطار املهمة الدستورية اليت أوكلها املشرع للمجلس 

من الدستور واملتعلقة  342للحساابت مبقتضى املادة  األعلى
من القانون  22وتنفيذا ملقتضيات املادة  مبساعدة الربملان،

التنظيمي لقانون املالية، أجنز اجمللس وأودع لدى الربملان بتاريخ 
 3132التقرير حول تنفيذ قانون املالية لسنة  املاضييوليوز  32

والتصريح العام مبطابقة احلساابت الفردية للمحاسبني العموميني 
 جمللسا سجللسنة. ويللحساب العام للمملكة املتعلق بنفس ا

هبذا الشأن التحسن امللموس يف آجال موافاته مبشروع قانون 
مع اآلجال  يف تطابق اتم واملالية االقتصادالتصفية من طرف وزارة 

هذا التقرير  أنمل أن يتيحو ،اليت يفرضها القانون التنظيمي للمالية
 لميقا ومثمرا مع احلكومة حو نقاشا عبه وكذا الواثئق املرفقة 

حللول ا واستخالصاليت تعرفها املالية العمومية  اإلشكاليات
 ة.ملمكنة لتجاوزها داخل آجال معقولا
 ،حضرات السيدات والسادة 

من الدستور الذي ينص على أن  342للفصل  إعماال
يذ للحساابت يتوىل ممارسة املراقبة العليا على تنف األعلىاجمللس 

 ألساسيةاقوانني املالية، امسحوا يل أن أتوقف عند بعض اجلوانب 
حسب املعطيات الصادرة ف .3132لتطور املالية العمومية لسنة 

 3132واملالية، أسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة  االقتصادعن وزارة 
من  % 1،2، أي ما يعادل مليار درهم 12،2عن عجز قدره 

، مواصال حتسنه التدرجيي بعد املستوى الناتج الداخلي اخلام
، %2،3أي  3133القياسي املقلق الذي كان عليه يف سنة 

 :يف العناصر التالية اخلزينة وتتجلى أهم مصادر عجز
بلغت املداخيل العادية دون  :فيما خيص املداخيل

ز اجلبائية لفائدة اجلماعات الرتابية ما يناه التحويالتاحتساب 

 33،4وقد سجلت حتسنا مبا يناهز  ،مليار درهم 332،22
ضريبة خاصة ال ارتفاع املداخيل اجلبائية أساسا، مليار درهم إثر
لداخلية الضريبة ا، الضريبة على القيمة املضافة ،على الشركات

 االستهالكعلى 
 ساعدات اخلارجية،وعلى صعيد آخر، ارتفعت موارد امل

 2،2 لتصل إىلاملمنوحة أساسا من دول جملس التعاون اخلليجي 
ات املتأتية من املؤسس االحتكارأما فيما خيص موارد ، درهممليار 

 مليار درهم 2العمومية ومسامهات الدولة فلم تتجاوز 
مليار  312وفيما يتعلق ابلنفقات العادية، واليت بلغت 

لفائدة اجلماعات الرتابية، فقد  اداتاإلمددرهم، دون احتساب 
مبا  3132ابملقارنة مع سنة  اإلمجايلسجلت ارتفاع حجمها 

مليار درهم نتيجة زايدة نفقات املعدات واخلدمات  3،2يناهز 
 .وتكاليف املقاصة

 وخبصوص نفقات املوظفني، فإهنا تبدو شبه مستقرة يف
نفقات ال اراالعتبأتخذ بعني ال  مليار درهم، لكنها  314حدود 

 لتغطية أجور املدرسني الذين مت توظيفهم مبوجب مثال املخصصة
 1،2اجلهوية للرتبية والتكوين واليت انهزت  األكادميياتعقود مع 

مليار درهم ،كما أهنا ال تشمل مسامهات الدولة كمشغل يف 
أنظمة التقاعد والتغطية الصحية وبعض املعاشات اليت يتم إدراجها 

ات يف إمداد األجوراملشرتكة، وكذا حصة  تالتحماليف فصل 
 إلداريةاامليزانية العامة لفائدة املؤسسات العمومية ذات الصبغة 

ات التعويضذلك ال تشمل كذلك إىل  ابإلضافة، واالجتماعية
 واملنح اليت يستفيد منها موظفو بعض القطاعات الوزارية واليت يتم

نة. للخزي إدراجها كنفقات يف بعض احلساابت اخلصوصية
وابحتساب هذه املعطيات، فإن إمجايل النفقات الفعلية للموظفني 

الناتج  من %33،2مليار درهم ليمثل بذلك  312يرتفع إىل 
  % .2،2الداخلي اخلام عوض 
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ني أتخذ بع الس أن املداخيل والنفقات العادية ويسجل اجملل
ن جزءا من أعلما  ،لفائدة اجلماعات الرتابية التحويالت االعتبار

الضريبة و الضريبة على القيمة املضافة برسم املوارد اجلبائية للدولة 
 مليار 32،32إمجاال  زوالضريبة على الدخل انهعلى الشركات 

مت حتويله لفائدة اجلماعات واجلهات، يضاف إىل ذلك 
االقتطاعات اجلبائية لفائدة بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة، 

مليار درهم  4 "الصندوق اخلاص ابلطرق"ال ومنها على سبيل املث
 .دعم أسعار بعض املواد الغذائية" صندوق»

وقصد توفري معطيات دقيقة وشاملة هبذا الشأن، يوصي 
 إعماالدة ح املبالغ املستوفاة لكل ضريبة علىاجمللس بتقدمي إمجايل 

 ماكملبدأ التحصيل ابلكامل دون مقاصة بني املداخيل والنفقات  
  .من القانون التنظيمي لقانون املالية 2املادة  تنص عليه

 االستثمارات، بلغ حجم االستثماروعلى مستوى 
سامهت فيه النفقات  ،مليار درهم 322،1العمومية ما يناهز 

مليار درهم، واملؤسسات  22،2املنجزة من طرف الدولة مبا قدره 
مليار درهم، واجلماعات الرتابية  312العمومية حبوايل  واملقاوالت
  .مليار درهم 32،2مبا يناهز 

للحساابت  األعلىويف هذا الصدد، يسجل اجمللس 
ل من طرف الدولة، جبميع مكوانهتا منذ سنة اجملهود الذي بذ

 االستثمارإطار منوذج تنموي ارتكز أساسا على  ، يف3111
لرفع بشكل ملموس من مستوى العمومي ومكن ابلتايل، من ا

 الد. للب األساسيةالبنيات التحتية والتجهيزات 
وابملقابل، فإن اجمللس يدعو احلكومة إىل وضع تصور 

العمومي ينبين أساسا على معايري النجاعة  لالستثمارجديد 
وفر ويساهم يف تنمية متوازنة ومنصفة ت ،واملردودية واحلكامة اجليدة
ل، وذلك يف انسجام مع التوجيهات فرص الشغل وتنمي الدخ

نموي رامية إىل وضع منوذج تال هللانصره  اجلاللةالسامية لصاحب 

قادر على احلد من الفوارق بني الفئات ومن التفاواتت جديد 
 .االجتماعيةاجملالية وعلى حتقيق العدالة 
 أكد جمددا يف خطابه السامي مبناسبة ويف سياق متصل،

عيد العرش على حجم اخلصاص السائد الذكرى التاسعة عشرة ل
حظ ابملقابل تعدد برامج الرعاية الو  االجتماعييف اجملال 
ني خمتلف شتتة بتواملاملالية املرصودة هلا  واإلمكانيات االجتماعية

 .ننيأن تستجيب بفعالية حلاجيات املواط دون اهليئات العمومية ل
حظ اجمللس أن الدولة تبذل الويف هذا الصدد، ي
ة النفقات لتغطي الالزمة التمويالتجمهودات كبرية قصد تعبئة 

ميزانيات العديد من  خالل، سواء من االجتماعيذات الطابع 
القطاعات الوزارية أو عن طريق احلساابت اخلصوصية للخزينة 

سبيل  منها علىو خمتلفة، التابعة هلا أو عرب تنزيل برامج اجتماعية 
  :احلصر الثال امل
 برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛  -
 عرب منظومة املقاصة؛  األساسيةدعم املواد  -
ومن  االجتماعيالربامج املدرجة ضمن صندوق التماسك  -

  RAMED) ؛أمهها نظام املساعدة الطبية
 من أجل التمدرس؛  االجتماعيبرامج الدعم  -
 املساعدات املمنوحة من موارد صندوق التكافل العائلي؛   -
 احلضري؛  واالندماجسكىن العمليات صندوق التضامن   -
  ؛القروية واملناطق اجلبلية صندوق التنمية -
 ؛ الفالحيةالتنمية  قو دصن -
إىل برامج التعاون الوطين  ابإلضافة الوطين؛ اإلنعاشنفقات   -

 .االجتماعيةووكالة التنمية 
ومتاشيا مع التوجيهات امللكية السامية يف هذا الشأن، فقد حان 
الوقت للقطيعة مع وضعية التشتت اليت تعرفها املوارد العمومية 

وتوزيعها بني خمتلف املخططات  االجتماعياملرصودة للمجال 
 االجتماعية األوضاعوإغفال آاثرها على  واألجهزةوالربامج 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

4 

وقت  احلالية تفرض، أكثر من أي فإن الظروف ،للساكنة. وابلتايل
 اللخمضى، تعبئة شاملة هلذه املوارد وجتميعها وتدبريها من 

تضع للساكنة واملناطق املعنية و  األمثل االستهدافمقاربة تتوخى 
تجارب اليت أابنت ال االجتماعييف مقدمة أولوايهتا برامج الدعم 

دابري اهلادفة ابلت األمرالسابقة وطنيا ودوليا عن جناعتها. ويتعلق 
ودعم  ،االجتماعيةإىل دعم التمدرس واملساعدة الطبية والرعاية 

مة حماربة املستحقة، وبصفة عا االجتماعيةالقدرة الشرائية للفئات 
 .مظاهر الفقر واهلشاشة

لسامية املبادرة امللكية ا يكتسي تفعيلويف هذا الصدد، 
 داثإحأمهية ابلغة قصد  األخريالواردة يف خطاب العرش 

على أساس مساطر مبسطة ومعايري املوحد"  االجتماعي"السجل 
موضوعية ودقيقة لالستفادة، ترتكز على مبادئ االستحقاق 
وتكافئ الفرص وتقييم األثر املباشر على حتسني ظروف عيش 

  .املواطنني
  ،حضرات السيدات والسادة

على صعيد آخر، واصل دين اخلزينة وتريته التصاعدية، 
مليار درهم بنسبة  223،1ما يناهز  3132إذ بلغ مع هناية 

مديونية إضافية  مسجالمن الناتج الداخلي اخلام،  % 22،3
 واملقاوالتكما أن مديونية املؤسسات  .مليار درهم 12تناهز 

ة، الدولالعمومية، بشقيها املضمون وغري املضمون من طرف 
 322،2ما يناهز  3132واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع هناية 

من الناتج الداخلي اخلام، وبزايدة  % 32،3مليار درهم بنسبة 
 .مليار درهم32،2قدرها 

 مايلاجلء على هذه املعطيات، فقد ارتفع احلجم وبنا
مليار درهم  221مليار إىل  232،3ملديونية القطاع العام من 

مليار درهم يف ظرف سنة  23،2أي بزايدة  3132 سنة مع متم
 % ىلإ اخلامبينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي  ،واحدة
مليار درهم،  332،2وقد بلغت خدمة دين اخلزينة هذا ، 91,2

مع من الناتج الداخلي اخلام، مواصلة  % 33،2أي ما يعادل 
عرفت مستواها القياسي سنة  إذاخنفاضها التدرجيي،  ذلك

من الناتج  % 32،2مليار درهم وبنسبة  321مبا يناهز  3131
 الداخلي اخلام. 

ويعزى هذا التحسن أساسا إىل معاجلة ومتديد آجال 
 وإذا كانت كلفة الدين العمومي .تراجع نسب الفائدةو الديون، 

فإن  ،األخريةسنوات  األربع خاللقد عرفت بعض التحسن 
 اللخديونية، على العكس، واصل منحاه التصاعدي حجم امل

حيث راكمت املديونية  ،3132و 3131الفرتة ما بني 
العمومية مبا فيها مديونية اخلزينة ومديونية املؤسسات واملقاوالت 

مليار درهم،  412 تقريبا إضافية بلغت حتمالت العمومية،
سنواي، وذلك على الرغم  مليار درهم  22يناهز ارتفاع مبعدل 

واليت متيزت بتنامي موارد املساعدات  املالئمةمن الظرفية 
 سواقاأليف  األساسيةاخلارجية وبرتاجع أسعار بعض املواد 

العاملية واخنفاض نفقات املقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة 
مع  % 2,2إىل  3133سنة  % 32،4ابلنفقات العادية من 

  . 3132هناية سنة 
ته إىل أن اهلدف الذي رمس يؤشر تفاقم مديونية اخلزينةو 
من الناتج الداخلي  % 21لتقليص نسبة املديونية إىل  احلكومة

  .من الصعب بلوغه ، سيكون3133 سنة اخلام يف أفق
ولذا، فإن اجمللس يدعو احلكومة اىل اختاذ تدابري جريئة 

يف  بتوسيع الوعاء الضرييب والتحكم مليزانيةالتقليص عجز 
   .ات والعمل على تسريع وترية النموالنفق

قة حبجم املديونية ينبغي التأكيد على أن ديون الوع
لدولة املبالغ املستحقة على ا االعتبارأتخذ بعني ال اخلزينة، 
 برسم دين الضريبة على القيمة املضافة، واليت املقاوالتلفائدة 

 3132، حيث وصلت مع هناية سنة تتفاقما ما فتئت مستوايهت
 مليار 4مليار درهم، ينضاف إليها مبلغ 13،3إىل ما جمموعه 
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إثر زالت بذمة اخلزينة، الدرهم،  ليارم 2درهم، من أصل 
ب مع املكت القطاع البنكي إبشراك 3132أبرمت سنة  اتفاقيات

لسكك واملكتب الوطين ل الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب
 .اخلطوط امللكية املغربية ،احلديدية

ة ولكن هذه املر رجاعات الضريبية إلابدائما وارتباطا 
لفائدة القطاع اخلاص، يسجل اجمللس اجملهود املبذول من طرف 

 ليار درهم كديون متعلقة ابلضريبةم 34الدولة من أجل معاجلة 
تفاقية ا خاللكات من على القيمة املضافة والضريبة على الشر 

 . ببناك املغر أليف هذا الشأن مع التجمع املهين  مت ابرامها
الديون  أن يالحظء على هذه املعطيات، فإن اجمللس وبنا

الضريبية اليت راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعني العام 
مليار درهم مع  21إىل بلغت حجما إمجاليا وصل  ،واخلاص

من الناتج الداخلي  % 4،2يناهز ما  ، أي3132 سنة هناية
 . اخلام

زام نسجل الت، يا مع التوجيهات امللكية الساميةمتاش
احلكومة بوضع تدابري عملية للشروع يف تسديد متأخرات الديون 

القطاع  تمقاوالاملتعلقة ابلضريبة على القيمة املضافة لفائدة 
شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم  خاللاخلاص والعام، من 

توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات 
 املقبلة. 

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

 تعاينتراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك اليت 
  .صعوابت مالية

احلساابت اخلارجية، نسجل حتسن عجز  صعيدوعلى 
 املستوى القياسي الذيإذ بعد  تداءاألااجلاري مليزان  احلساب

تراجع  اخلاممن الناتج الداخلي  % 31بنسبة  3133بلغه سنة 
 ابألساس التحسنهذا ويرجع ، 3132هناية  مع % 1،2إىل 

يمني املغاربة املق حتويالتو  األسفارإىل منو الصادرات مداخيل 
 ألجنبيةا االستثمارات ملداخيلاستقرار وكذا إىل شبه ابخلارج 
هذا وقد  ،3132مليار درهم سنة  14،2 يف حدوداملباشرة 
 341،2إىل 3132احتياطي العملة الصعبة يف هناية سنة اخنفض 

 .مليار درهم، أي ما يعادل ستة أشهر من الواردات
ان، وابلنظر لدوضعية احلساابت اخلارجية لبسني وقصد حت

منذ سنوات لتمويل  ترصداملالية املهمة اليت  تمكانياإلل
خطط ، املاألخضرمخطط املغرب كالقطاعية ( االسرتاتيجيات

سجل ، فإن اجمللس إذ ي وغريها، خمطط التسريع الصناعي األزرق
زيد من ، يدعو إىل امليف العديد من القطاعات اإلجيابيةالنتائج 

من الفرص اليت يتيحها انفتاح املغرب   االستفادةالتعبئة قصد 
العرض  عرب تنويع وجتويد ابألساسالعاملية، وذلك  األسواقعلى 

لقيمة الصناعي والزايدة يف ا االندماجوالرفع من نسب  التصديري
صوى البعد اجلهوي أمهية ق إيالءاملضافة احمللية لصادراتنا، مع 

 .األهدافلبلوغ هذه 
يد الصغرى واملتوسطة تشكل أز  املقاوالتواعتبارا لكون  

ت لبالدان، وابلنظر إىل الصعواب املقاوالتمن النسيج % 22من 
اليت تعيشها واليت تنعكس سلبا على استثماراهتا وتطور 

ة أنشطتها، فإن اجمللس يدعو إىل تعزيز التدابري التحفيزية املوجه
وذلك عرب إعادة النظر يف الرتسانة  ،ملقاوالتاهلذا الصنف من 

خاصة  ،دانيف ابل االستثمارالقانونية واملؤسساتية اليت تؤطر 
كل تش ا. كملالستثمارالتسريع ابعتماد امليثاق اجلديد 

املتعلقة ابجلهوية املتقدمة واملراكز اجلهوية  اإلصالحات
دة يتعني اع، أوراشا و متركزالال، وما يواكبها يف جمال لالستثمار

لتنمية وجعلها قاطرة ل املقاوالتتوظيفها من أجل دعم أكرب هلذه 
 .اجلهوية

 تحضرا سنةار عروضي السابقة أمامكم كل على غر و 
أعود  نأأود  ،السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون
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ىل وضعية الصندوق املغريب للتقاعد، نظرا للمخاطر إجمددا 
الشأن على توازن  هذا مؤشرات العجز يفرية اليت متثلها الكب

 .املالية العامة
فإن مؤشرات دميومة نظام املعاشات  ،ويف هذا الصدد

حيث تقلص  ،استمرت يف التدهور 3132املدنية برسم سنة 
 يف حني واحد،ابلنسبة لكل متقاعد  3،33طني إىل شاعدد الن

وقد بلغ جمموع  ألف متقاعد، 122د املتقاعدين إىل اعدأ تارتفع
 3132 سنة خاللcotisations   lesاملسامهات املستوفاة 

مليار درهم، يف حني وصل حجم املعاشات املؤداة 32،2ما يناهز 
مليار  2،2ما ترتب عنه عجز تقين بلغ مليار درهم،  34،3إىل 

 كتوارية إىل أن ارتفاع التزاماتال كل التوقعات ا. وختلص  درهم
ا، سيبقى أكرب حقالمبن فيهم املستفيدين دين النظام جتاه املتقاع

عدة  ابألساس، راجع إىل من ارتفاع موارده وذلك راجع إىل
ة وترية الرتقية يف الوظيف :أسباب نذكر منها على اخلصوص

  العمومية وما يرتتب عنها من ارتفاع لشرحية املوظفني الذين يرتبون
دد من اجليف فئة املتقاعدين  األطركأطر، حيث انتقلت حصة 

هذا رقم  3132سنة  % 22،2إىل  3132سنة  % 22،2
ما يساهم بشكل كبري يف الرفع املضطرد من مستوى  و. وهقياسي

وع فعلى سبيل املثال، بلغ متوسط املعاش ابلنسبة جملم.  املعاشات
درهم،  2323ما قدره  3132املتعاقدين يف النظام عند متم سنة 
د برسم ة للمحالني على التقاعيف حني بلغ هذا املتوسط ابلنسب

درهم، أي بفارق تفوق نسبته  31.332لوحدها  3132سنة 
43%. 

املعتمد لنظام املعاشات املدنية للصندوق  اإلصالحإن 
املغريب للتقاعد، وكما سبق أن أشرت إىل ذلك يف عدة 

ميكن أن يشكل سوى مرحلة  اليظل غري كاف و  ،مناسبات
وافق مشويل، يتم التأسيس له عرب احلوار والت إصالحأولية يف إطار 

بني خمتلف الفرقاء من حكومة وفاعلني اقتصاديني واجتماعيني، 

 ،ويضع ضمن أولوايته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي
 االستدامةو هبدف بناء نظام للتقاعد يستجيب لشروط التوازن 

  .ولقواعد احلكامة اجليدة
النواب واملستشارون جملس  حضرات السيدات والسادة

 ،احملرتمون
تتضمن املهام الرقابية اليت أجنزها اجمللس مؤخرا مهمات 

 األبعادمشلت بعض املؤسسات العمومية الكربى ذات 
 .ريوالتدب اإليداع، ونذكر من بينها صندوق االسرتاتيجية

كمؤسسة عمومية  3222الصندوق فقد أحدث هذا 
تطلب ومحايتها وتدبريها واليت ت االدخاريناط هبا تعبئة موارد 

حبكم طبيعتها ومصدرها عناية ومتابعة خاصتني، إذ يعترب 
 والتدبري يف هذه اجملال الوديع القانوين ملدخرات اإليداعصندوق 

 ،طينوصندوق التوفري الو  ،االجتماعيالصندوق الوطين للضمان 
ح والنظام اجلماعي ملن ،والصندوق الوطين للتقاعد والتأمني

ويقوم الصندوق بتوظيف هذه املدخرات يف  .واتب التقاعدر 
إطار مشاريع استثمارية على املدى الطويل تساهم يف التنمية 

  للبالد. واالجتماعية االقتصادية
 ألعلىااملنجزة من قبل اجمللس  رقابةالوقد أسفرت مهمة 

وإصدار جمموعة  املالحظاتللحساابت عن تسجيل عدد من 
  :من التوصيات ميكن إمجاهلا فيما يلي

خيص احلكامة، ترتكز منظومة احلكامة أساسا  فيما-أوال
على جلنة املراقبة اليت تقتصر مسؤوليتها على دور استشاري، 
حيث ال يتوفر الصندوق على جملس إدارة حيظى بسلطات 

اسية ودراسة القرارات األس سرتاتيجيةا يف وضع توجهات واسعة
 يف جمال املراقبة. وكذا

خيص قيادة الشركات واملسامهات التابعة  فيما-اثنيا
ييز عدم التمك االختالالتللمجموعة، رصد اجمللس العديد من 

بني اختصاصات الصندوق اليت هلا طابع املصلحة العامة وتلك 
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تد مت تمويلللخطة غياب ، و التنافسية األنشطةاليت تندرج ضمن 
كيفية و  املالئمةن من حتديد املوارد واملصادر كمتنوات على س
 .توفريها

حظ اليما خيص إحداث الشركات الفرعية، ف-اثلثا  
 ،اضيةالسنوات امل خاللاجمللس املنحى التصاعدي الذي عرفته 

فرعا  342إىل  3112سنة  21حيث انتقل عدد الفروع من 
ومن  .فرعا 343قبل أن يستقر حاليا يف حدود  ،3131سنة 

ى عدم تركيز الصندوق عل ،السلبية هلذا التوسع االنعكاسات
، أساسا يف قطاعات تنافسيةوابملقابل متوقعه مهامه وأنشطته 

د شركات فرعية تواجه أغلبها صعوابت يف حتقيق عائعن طريق 
وخلق قيمة مضافة للمجموعة، نذكر منها  استثماراهتالإجيايب 

ياحي والسكن على اخلصوص تلك العاملة يف القطاع الس
 .االجتماعي

 السيد رئيس اجللسة:
من األحسن حىت يكمل السيد الرئيس األول ابش ما 

 يكون أي ازعاج.
مجلس األعلى األول لل رئيسادريس جطو الالسيد 

 :لحساابتل
يل تدخلت ما كانش خاصين أتدخل  اامسحو 
 استسمحكم.

 السيد رئيس اجللسة:
 تفضلوا السيد الرئيس األول تفضلوا.

مجلس األعلى األول لل رئيسال ادريس جطو السيد
 :لحساابتل

دم ع كما قلت،  السلبية هلذا التوسع االنعكاساتومن 
 يفوابملقابل متوقعه تركيز الصندوق على مهامه وأنشطته 

لبها شركات فرعية تواجه أغعن طريق قطاعات تنافسية، أساسا 
لق قيمة مضافة وخ استثماراهتالصعوابت يف حتقيق عائد إجيايب 

للمجموعة، نذكر منها على اخلصوص تلك العاملة يف القطاع 
 .االجتماعيالسياحي والسكن 

 شطةاألنوالتنمية اجملالية واحمللية وقطاعات اخلدمات، وكذا 
  .املتصلة بسلسلة إنتاج اخلشب

السياحية، سجل اجمللس قيام الصندوق  األنشطةففيما خيص 
تدبري و  استغالعلما أن  الفندقية،ت عدد من الوحدا ابستغالل

ايل تدخل يف صميم اختصاصه، وابلت الالفنادق من املهن اليت 
 القطاع، يف هذا لتدخالته األمثلتعيق التنظيم 

أن يقتصر الصندوق على دوره   األجدىوقد يكون من 
كمستثمر يف الرفع من مستوى وجودة العرض يف قطاع يكتسي 

 الوطين ادلالقتصأمهية قصوى ابلنسبة 
وخبصوص قطاع السكن سجل اجمللس تعثر العديد من  

ابملقارنة مع  ،املشاريع وصعوبة تسويقها نظرا لضعف تنافسيتها
العروض املتاحة، مما أرغم الصندوق على وضع احتياطي قدره 

مليار درهم لتغطية املخاطر احملتملة برسم سنة  3،2
لذا، يرى اجمللس ضرورة القيام ابلدراسات  لوحدها. 3132
لكل احللول املمكنة مبا يف ذلك إعادة النظر يف تدخل  الالزمة

ن جمال ، والتخلي تدرجييا عاالجتماعياجملموعة يف قطاع السكن 
 .السكن بشكل عام

أن بعض مشاريع حظ اجمللس الويف نفس السياق،  
ا، تعرف العديد إجنازه اليت يتم إشراك الصندوق يف التنمية اجملالية

من الصعوابت نتيجة عدم اخنراط بعض الفاعلني العموميني يف 
 ضمان شروط جناحها.

، مت التخطيط للمشروع احلضري اإلشارةفعلى سبيل  
 جلاللةاالضخم لتهيئة املدينة اجلديدة لزانتة الذي أعطى صاحب 

  3112سنة  انطالقتهوأيده هللا امللك حممد السادس نصره 
وع متميز، مبواصفات دولية يعتمد على مقاربة مبتكرة يف كمشر 
نمية أفضل التجارب الوطنية والدولية للت التعمري، تستلهمجمال 
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املستدامة. وقد مت الشروع يف إجنازه على أساس أن يقتصر دور 
 والتدبري على صفة صاحب املشروع املنتدب اإليداعصندوق 

maître d'ouvrage   delegue حتديد  انتظار يف
هو ما املشروع، و  ةاجلهة العمومية اليت سيوكل إليها دور صاحب

قة خالفا ملا تضمنته اتفاقية الشراكة املتعلإاى حد اآلن، مل يتم 
  .ابملشروع

ويرى اجمللس أن إجناز هذا املشروع التنموي الواعد، 
والتكاليف احملددة له، يستدعي تدخل اجلهات  اآلجالداخل 

ملعنية ومراجعة خطة ا األطرافيد أدوار العمومية قصد حتد
ج املالية الذاتية والنتائ األموالتشكل عبئا على  لكي الالتمويل 

 .للمجموعة على املديني املتوسط والطويل
ويف نفس السياق، يوصي اجمللس إبعادة النظر يف متوقع 

 األنظمةالصندوق يف بعض املهن كقطاع اخلدمات وجمال 
كما يدعو إىل إعادة هيكلة الشركات ،  يةوالربجميات املعلومات

الفرعية العاملة يف العديد من القطاعات ودراسة التخلي عن 
الوحدات اليت تؤثر سلبا وبصفة دائمة على النتائج املالية 

 سية. التناف اجملاالتللمجموعة، وخاصة تلك اليت تعمل يف 
ب ، يتعني الرتكيز على املهام اليت تدخل يف صلوابملوازاة

ملهن اليت تندرج ضمن اختصاصات الصندوق وجتلب املزيد من ا
ويعتزم اجمللس إصدار التقرير املتعلق  ،لتدخالتهالقيمة املضافة 

ة، علما أن القليلة القادم األسابيعوالتدبري يف  اإليداعبصندوق 
ع ية تعامل بشكل إجيايب ماملسطرة التواجه خاللالصندوق من 

ا للعمل يف هذا الشأن متتد للفرتة مصات ووضع خطة الأهم اخل
 .3133و 3132بني 

وكما أشرت إىل ذلك حضرات السيدات والسادة ضمن 
عرض السنة املاضية أمامكم، ولقد تناولت مهمة املراقبة اليت قام 

ستخراج املرتبطة اب األنشطةللحساابت أساسا  األعلىهبا اجمللس 
نقله عرب  وكذا ،الفوسفاط ومعاجلته عن طريق الغسل والتعومي

وية الوحدات الكيما إىل االستخراجمن مواقع  األنبوبالقطار أو 
على ا املهمة هل التصدير. وقد ركز اجمللس يف هذجأللتثمينه أو 

تقييم مدى جناعة الطرق والوسائل واملعدات املستعملة يف سلسلة 
وقد خلصت هذه املهمة، اليت مت  .ومدى احرتامها للبيئة اإلنتاج
 لالزمةاالتقرير املتعلق هبا للشركة قصد اختاذ التدابري تبليغ 

 :اليةالت االستنتاجاتخبصوص توصيات اجمللس، إىل أهم 

 ألنشطةلفبخصوص التخطيط املتوسط والبعيد املدى  
 يف أتطري وتوثيق مسلسل اقتناء الوعاء انقصيالحظ اجمللس 

نظمة أ املنجمية مما يستدعي وضع األنشطةلتطور  الالزمالعقاري 
ومعتمدة لتتبع برامج توسعة املناجم وبرجمة فتح مناجم  مالئمة
ري، على املدى القص اإلنتاجبرجمة  كما سجل اجمللس أنجديدة  

ل تعتمد على وسائوال مرجعي موحد وموثق.  إلطارضع ال خت
وطرق ومعايري موحدة مما يؤثر على جودة املعطيات التقنية 

طرة هلا املس لألهداف مالءمتهااملستعملة وحيد من  واإلحصائية
 .واإلجنازاتيكون سببا يف فوارق مهمة بني التوقعات و 

خبصوص معاجلة الفوسفاط، اليت هتم أساسا غسل أما 
 غالاستو  جودتهمن رفع ال ألجلالفوسفاط اخلام وتعوميه 

لس قد سجل اجمل ،ذات اجلودة الضعيفة ةالفوسفاطيالطبقات 
خزوانت من الفوسفاط جيعل يف امل الالزمأن عدم التحكم 

 tendu عالية بوترية األحياناملغاسل تشتغل يف كثري من 
flux  جاإلنتا مع ما ينجم عن ذلك من اضطراابت يف برامج   . 

استعمال وصيانة معدات استخراج  وخبصوص
مان جودة لض االسرتاتيجيةمن الركائز  تعدواليت  الفوسفاط،

 حظرية املعدات نسجتاعدم سجل اجمللس  ،االستخراجنشاط 
إىل  يف اللجوء قصون .على أشغال الصيانةوأتثريه السليب 

 الستخراجاا يؤثر سلبا على جناعة أنشطة مم ،االستباقيةالصيانة 
 املوارد عدم توفر أغلبية الوحدات على ، كما الحظواملعاجلة
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  املستوىيفلتكون أشغال الصيانة  املؤهلة واملتخصصة البشرية
 .املطلوب

على الرغم فالبيئية للنشاط املنجمي،  اآلاثر خبصوصأما 
معاجلة  يف األخرية السنواتاحلاصل خالل  اإلجيايبالتطور  من

الذي  "ضمن "برانمج التميز البيئياألراضي اليت يتم استغالهلا 
الحظ اجمللس وجود مساحات   ،3131أطلقه اجملمع منذ سنة 

شكل ميضا استمرار كبرية مل تتم إعادة أتهيلها، كما سجل أ
التوسع و الناجتة عن غسل وتعومي الفوسفاط،  األوحالتدبري 
املستعملة لتخزينها، مع ما ينتج عن ذلك  لألحواض املستمر

 .البيئية األضرار من
ير للحساابت قريبا بنشر التقر  األعلىوسيقوم اجمللس 

املتعلق هبذه املهمة مع مراعاة طبيعة املعلومات املتضمنة فيه، 
سات السائدة على الصعيد الدويل على غرار املمار لك وذ
شتغل يف أن الشركة ت املعتمدة لدى اهليئات العليا للرقابة، علماو 

، تاجيةاإلنيفرض حتصني املعلومات حول قدراهتا  جمال تنافسي
 .تاجناإلوكذا حول مناهج وطرق الصنع املستعملة يف سلسلة 

ى اجملمع الرقابية على مستو حقا مواصلة أشغاله الويعتزم اجمللس 
ربمج مهمات أخرى ستنكب سيحيث  ،الشريف للفوسفاط

التوزيع والتصدير  جماالتعلى اجلانب الصناعي، وكذا 
 والشراكات ذات الطبيعة التجارية

 ،حضرات السيدات والسادة
ه أمهية برجمة أشغال خالل يويل اجمللس األعلى للحساابت

توى أجنز اجمللس على مسطار ويف هذا اإلخاصة لقطاع التعليم، 
 ألساسياالتعليم اجلامعي مهمتني تقييميتني لكل من التكوين 

والتكوين املستمر املقدم من طرف اجلامعات، يف حني عرف 
بية والثانوي مراقبة أربع أكادمييات جهوية للرت  األساسيالتعليم 

وقد خلص  .والتكوين، بشراكة مع اجملالس اجلهوية للحساابت
 ىل أن هناكإخمتلف هذه املهام الرقابية،  خاللاجمللس من 

 اإلصالحاتبنيوية يف حكامة وتنزيل مضامني  اختالالت
ابري وملراكمة املمارسات والتد لالستمراريةاملتتالية وافتقادها 

كما أجنز اجمللس مهمة تقييم الربانمج  ،اجليدة يف هذا اجملال
وهي مهمة  ،2012إىل  3112من للفرتة املمتدة  االستعجايل

عاقتها عدة إكراهات ترجع إىل غياب املعلومات الدقيقة 
 .واملضبوطة حول هذا الربانمج

صات اليت الهذا املقام أن أقف عند أهم اخل وأود يف
وكما  .تعجايلاالستوصل إليها اجمللس فيما خيص تقييم الربانمج 

سنة  أمام الربملان اجلاللةتعلمون وبعد خطاب صاحب 
التكوين للرتبية و  األعلىوالتقييم الذي أجراه اجمللس  ،3112

عن مدى تنزيل أهداف امليثاق الوطين للرتبية  3112سنة 
 هدافاألوالذي خلص إىل وجود أتخر يف حتقيق  ،والتكوين

دة من عن الفرتة املمت االستعجايلالربانمج  إطالقاحملددة، مت 
 .3133إىل  3112
 بعدم ضبط احلاجيات وغياب اإلعدادوقد متيزت مرحلة  

ة، حيث اعتمدت الوزارة، يف البداي ،اإلصالحرؤية مؤطرة لتنزيل 
على خدمات مكتب للدراسات، وحددت مدة إجناز الدراسة 

مليون  32والكلفة املالية يف  أي سبعة أشهر يوما 331يف 
 االتجمدرهم. وقد قدم مكتب الدراسات تقريرا يتضمن أربعة 

 راءاتواإلجكلفة كل جمال تقدمي  مع  اإلصالحرية لتسريع وت
مت حصر مبلغ املوارد الواجب قد الواجب اختاذها لتنزيله، و 

غري مليار درهم،  14تقريبا  .مليار درهم 11،22تعبئتها يف 
 33تاريخ امللك ب لةجالأنه، وبعد التقدمي الرمسي للربانمج أمام 

وزارة ، عمدت الومباشرة عند الشروع يف تنفيذه ،3112شتنرب 
 ،إىل إعادة النظر يف مكوانته ووضعت هيكلة جديدة للربانمج

 املايل الواجب الغالفوذلك ابلرفع من أهدافه الكمية ومن 
مليار درهم. وقد استغرقت عملية  42،1ختصيصه إىل ما يفوق 

 إلجناز الات احملددة أصسنو  األربعاملراجعة هذه سنة ونصف من 
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رحلة الربجمة وتنزيل املشاريع، عدة وقد عرفت م، الربانمج
 :نذكر من بينها اختالالت

يف برجمة املشاريع وضيق اجلدول الزمين احملدد  االستعجال  -
 ؛ جنازهاإل
تضمني الربانمج لعدد مهم من الدراسات، يشرتط  -

 -دراسة؛  22عددها و املشاريع،  انطالقإجنازها قبل 
عة واملتاب واإلجناز اإلعدادعدم اللجوء يف كافة مراحل   -

مج من أجل تنزيل الربان واألكادميياتإىل التعاقد بني الدولة 
على املستوى اجلهوي، الشيء الذي انعكس سلبا  االستعجايل

 ؛ األدوارعلى حتديد املسؤوليات وتوزيع 
التخلي عن عدة مشاريع بعد الشروع يف تنفيذها، ويتعلق  -

بعد  اجاإلدمجية بتوقيف مشروع بيداغو  ،على اخلصوص األمر
السلكني  الرتبوية قصد تعميمها على األطرجتريبها وتكوين مجيع 

 23وقد كلفت هذه العملية ما يفوق  .واإلعدادي االبتدائي
 ؛مليون درهم

فسخ جمموعة من الصفقات املتعلقة إبجناز الدراسات   -
اجيات حل مالءمتهابعد الشروع يف تنفيذها بعدما تبني عدم 

مليون  33ا تقريب تناهزبعد حتمل تكاليف مالية  املنظومة، وذلك
 ؛درهم
عدم تناسب القدرات التدبريية لكل من الوزارة الوصية   -

املربجمة، وذلك ابلنظر إىل  األنشطةمع حجم  واألكادمييات
 ؛ لإلجنازالقصرية  اآلجال

التأخر يف وضع نظام مندمج للتتبع والتقييم وصعوبة   -
 231تعدادها إىل ما يقارب تتبع عدد كبري من املؤشرات وصل 

 ؛ مؤشرا
وأخريا، عدم التزام مجيع الشركاء من إدارات ومؤسسات   -

 .االستعجايلعمومية بتعهداهتم من أجل متويل الربانمج 

ونظرا  ،االستعجايلوفيما خيص كلفة ومتويل الربانمج 
لعدم توفر الوزارة على معطيات مالية مضبوطة، وعدم تنزيل 

عزل عن على حدة مب االستعجايلامليزانية املخصصة للربانمج 
النفقات العادية للوزارة ضمن بنود ميزانيتها، فإن التكلفة 

بني تبقى تقديرية. وقد ت االستعجايلاحلقيقية للربانمج 
اليت رصدت لوزارة  داءاألمن اعتمادات  انطالقاللمجلس، 

حجم  ، أن3133إىل سنة  3112الرتبية الوطنية من سنة 
 41،33هذه الفرتة بلغ  خاللة من طرف الدولة أاملوارد املعب

مليار درهم دون احتساب نفقات املوظفني، وقد مت 
هذه  خالل من  Engagements  lesااللتزام

 32،32مليار وصرف منها مبلغ  12،12مببلغ  االعتمادات
مليار درهم على صعيد 32،22مليار درهم، موزعة اىل 

 .مليار درهم على صعيد الوزارة 2،41اجلهوية و األكادمييات
رتبية الوفيما خيص تقييم املنجزات، فقد أعدت وزارة 

س من تبني للمجل ،ثة تقارير حول هذا الربانمجالالوطنية ث
العديد من النقائص اليت حتد من صدقية  افتحصاها خالل

 ،املعطيات اليت تضمنتها ومن تقييم شامل للمنجزات، وابلتايل
كل من الوزارة أو األكادمييات   فإن اجمللس يسجل عدم توفر

حصيلة شاملة ودقيقة يف شقيها املايل والكمي جلميع  على
 املطروح ، ويبقى السؤالاالستعجايلمشاريع وتدابري الربانمج 

ماهي التطورات اليت حققها نظام التعليم بعد انقضاء مرحلة 
 32زيد من ألوصرف ميزانية الدولة  االستعجايلالربانمج 

 مليار درهم دون احتساب نفقات املوظفني ؟ 
فبالرجوع إىل نتائج البحث التمهيدي الذي أجراه اجمللس 

 ،للسنة املاضيةعن ظروف إعداد وسري الدخول املدرسي 
ن هناك تطور ملموس يف املؤشرات الكمية، كعدد أ ظيالح

من  ،املتمدرسني، لكن التالميذاملؤسسات التعليمية وعدد 
د ج جانب آخر، تبقى وضعية التعليم على مستوى اجلودة
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وهو ما تؤكده جمموعة من املؤشرات اليت تبني أن تنفيذ  مقلقة،
هذه  مل حيقق ما كان منتظرا منه. ومن بني االستعجايلالربانمج 
 :املؤشرات

 ؛األويلي عدم تعميم التعليم - 
 ؛عدادياإلعدم تغطية كافة اجلماعات القروية ابلتعليم  -

  ؛االكتظاظنسبة   تفاقم  -     
 ؛رتفع للهدر املدرسيامل ستوىامل  -     
 ؛مؤسسات تعليمية يف وضعية مرتدية استغالل -     

 ؛يةاملوارد البشر ظام التعليمي من عدم ضبط حاجيات الن -    
 االستعجايلحتديد الربانمج  خاللويتضح ذلك من 

يف حني وصلت أعداد  ،منصبا 31443للحاجيات يف 
تضاف إىل ذلك  ،منصبا 34323التوظيفات الفعلية والعادية 

فرتة املتعاقدين خالل الابلتعاقد، حيث بلغ عدد  اتالتوظيف
ليمية التع ابألقساممت تعيينهم  22111 حوايل 3132-3132

لى ، مما يؤثر بصفة مباشرة عالالزمدون استفادهتم من التكوين 
لدعم حمدودية فعالية ا الرتبوية، كما سجل اجمللسجودة العملية 

درين من أسر املنح للتالميذابلنسبة  التمدرسلتشجيع  االجتماعي
ونقص يف املوارد  لالستهدافمعوزة وعدم إرساء نظام مندمج 

 .املالية
يت أن أشري اىل احلزمة اجلديدة من التدابري ال ،ذه املناسبةوأود هب

وضعت مببادرة ملكية سامية بداية من املوسم الدراسي احلايل واليت 
 ستهدفلتمن دون شك ستكون هلا نتائج إجيابية لكوهنا جاءت 

وبصفة  ،اهليكلية اليت تعرفها املنظومة التعليمية االختالالتجممل 
اليت  االجتماعيالطابع  ة للربامج ذاتخاصة لتعطي دفعة قوي

من  ،اقتصادية للتمدرس-تستهدف مواجهة املعيقات السوسيو
 العمل على تعزيز برانمج تيسري للدعم املايل املشروط والرفع خالل

املدرسية والنقل املدرسي،  واإلطعام اإليواءمن مستوى خدمات 
 يل.االتعليم الع طالبلفائدة  االجتماعيةوحتسني اخلدمات 

 
 

جملس النواب واملستشارون  حضرات السيدات والسادة
 ،احملرتمون

 لىاألععلى غرار قطاع الرتبية والتكوين، أوىل اجمللس 
هو و  أالللحساابت عناية خاصة ملراقبة قطاع اجتماعي هام، 

ميدان الصحة. ويف هذا الصدد ومبساندة اجملالس اجلهوية 
ضاعف اجمللس من وترية مراقبة املؤسسات  ،للحساابت

مؤسسات استشفائية جهوية  2حيث بلغ عددها  االستشفائية
وسجل كما هو الشأن يف السنوات السابقة استمرار  .وإقليمية
تدبري و  االستشفائيةحلكامة اب وتتعلق أساسا، املالحظاتنفس 

 واملستلزمات الطبية، وكذا الفوترة واألدويةاخلدمات الطبية 
   .وحتصيل املداخيل

يل تتعلق بعدم تفع مالحظاتفيما خيص احلكامة، سجلت 
سلبا عكس مما ين االستشفائيةهيئات التشاور والدعم داخل املراكز 

توفر على ت كما لوحظ أن بعض املصاحل ال،  على أداء املستشفيات
وسائل العمل من معدات وأطر طبية وشبه طبية، مما يؤدي يف 

ويعترب  ة.متفاوتإىل توقف اخلدمات لفرتات زمنية  األحيانبعض 
ت عنصرا مهما يف جودة خدما واالستشفاءتدبري مواعيد الكشف 

 وحمددا أساسيا لفعالية وجناعة التكفل االستشفائيةاملؤسسات 
 ابملرضى.

مراجعة معطيات الربانمج  خالل، مت من اإلطارويف هذا 
جيل آجال تس تشفائيةاالساملراكز لبعض املعلومايت " موعدي " 

مراض سيما ابلنسبة لتخصصات أالطويلة يف بعض التخصصات 
شهر أ األعصاب( سبعة )أمراضأشهر  والشرايني( سبعةالقلب 

 ،أشهر الروماتيزم( مخسة أشهر، )أمراض الغدد( مخسة أمراض)
 عشرة أشهر اآلجالكما جتاوزت هذه األطفال( شهران(،   )جراحة

 واحلنجرة.  ذنواأل األنفابلنسبة لطب 
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بني من واملستلزمات الطبية، فقد ت األدويةأما فيما خيص تدبري 
 الئمت أن إمدادات الصيدلية املركزية ال املراقبة،عمليات  خالل

سواء من حيث الكميات أو  ،دائما احتياجات املستشفيات
إىل  اإلمداداملسلمة. كما يؤدي عدم ضبط عملية  األدويةطبيعة 

 إتالف ، يف حني يتماالستعمالكثرية   األدويةنفاذ خمزون بعض 
  .صاحليتها النتهاءأدوية أخرى 

االستشفائية  راكزاملا لت ز الاملالية، ف املوارد بتدبري ا يتعلقوفيم
ل مداخيلها، يمشاكل تتعلق أساسا بفوترة خدماهتا وحتص تتعرف

من مصاريف التأمني  حمدودةبصفة  تستفيد إال مما جعلها ال
لضمان الوطين ل الصندوقرض اليت يؤديها كل من عن امل اإلجباري

، االجتماعي االحتياطيالوطين ملنظمات  الصندوقو  االجتماعي
فد تمليار درهم، مل تس 2،2، 3132ة نواليت بلغت س

من  إالامعية ستشفائية اجلاملستشفيات العمومية مبا فيها املراكز اال
 أن نيح رهم، يفمليون د  680 املبلغ (أي  هذامن  % 2نسبة 

مليار  2،23أي   %23ع اخلاص جذبت ا مصحات القط
 . )درهم

للحساابت أن التصدي لكل هذه  األعلىويرى اجمللس 
اليت تشكل عائقا حقيقيا أمام تقدمي خدمة صحية  االختالالت

هم أل املالئمةعمومية ابجلودة املطلوبة، يستلزم وضع احللول 
صر أساسا ابلعن األمرويتعلق  االستشفائيحمددات التدبري 

لعامل عرب ا االستشفائيةوكما تعلمون، فإن املؤسسات  .البشري
 ،أصبحت اليوم عبارة عن مراكز متعددة املرافق والتخصصات

تقنيات بوأجهزة رقمية  وجتهيزات وآلياتتتوفر على خمتربات 
تقدم  ،حديثة ابلغة التعقيد تتطور ابستمرار وعالية التكاليف

بدون انقطاع على مدار  األسبوعا للساكنة طيلة أايم خدماهت
ي لذا، فإن تدبريها وجودة خدماهتا يستدع، عشرين ساعةالو  األربع

ة من أطباء وأطر شبه طبية وتقنيني وإداريني أموارد بشرية كف
 أبعداد كافية ويف مجيع التخصصات. 

وقصد تغطية اخلصاص الذي تعاين منه منظومتنا الصحية يف 
 ألطرالربامج تكوين  األولويةجملال، يدعو اجمللس اىل اعطاء هذا ا

لعرض الصحي ملواكبة ا الالزمة ابألعدادالطبية واملمرضني والتقنيني 
سارهم م إيالءحسب برجمة وآجال حمددة. وبصفة موازية يتعني 

كما ينبغي احلرص على أن  .املهين وأوضاعهم املادية عناية خاصة
صادق وفق مشروع اسرتاتيجي م فائيةاالستشتشتغل املؤسسات 

لبيو اج والتجهيزات الوينظم خدمات الع األهدافعليه، حيدد 
 طورها. ت آلفاقوالبنيات التحتية ويرسم رؤية واضحة  طبية
رق الط يفقة ابلعرض الصحي، يتعني إعادة النظر الوع 

 األكيدة مع احلاجيات يتالءماملعتمدة لوضع اخلريطة الصحية مبا 
 ،طبقا ملعايري موضوعية داخل آجال معقولة ،وامللحة للساكنة

 نفتاحواالن التعاون والتكامل بني القطاعني العام واخلاص أ كما
ميكن أن يساعد يف حتسني مردودية  األجنبية،على اخلربة 
  .وجودة خدماهتا االستشفائيةاملؤسسات 

  ،حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون
ه يف صيغت سأكتفي هبذا القدر عمال أن هذا العرض

وأود  .املفصلة يوجد رهن إشارتكم مرفقا مبلخص للتقرير السنوي
دة ما قات التعاون البناء السائالبع ألشيدأن أستغل هذه الفرصة 

للحساابت ومؤسسة الربملان، وكذا مع سائر  األعلىبني اجمللس 
تمرار واليت ما فتئت تتعزز ابسقات اليت الأجهزته وجلانه، تلك الع

 كما .ابملهام الرقابية املنوطة ابملؤسستني االرتقاءهتدف أساسا إىل 
أجدد الشكر للحكومة على الدعم الذي ما فتئت تقدمه 
للمجلس، حىت يقوم أبداء مهامه على أحسن وجه، وأنوه كذلك 

مومية واملؤسسات الع االدارات ألغلبابلتجاوب الفعلي والعملي 
 صات وتوصيات اجمللس. الخ مع

هدفنا يف ذلك خدمة املصاحل العليا للوطن وتدعيم الصرح 
امللك  ،اللةاجللصاحب  ،حتت القيادة الرشيدة ،دانالاملؤسسايت لب

  .وأيدههللا نصره  ،حممد السادس
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م الوالس ،شكرا على اإلصغاء، امسحوا يل إن أطلت
 .تعاىل وبركاته هللاعليكم ورمحة 

 


