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 بعد املائة عشرينالو  السادسة حمضر اجللسة
 

 (.م1102 دجنرب01ه )0441 الثاينربيع  4 األربعاء :التاريخ
 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

اشرة عاللساعة اابتداء من  ةقدقي ونوأربع ةومثاني ناتساع :التوقيت
 .صباحا والدقيقة الثامنة عشر

 نويالتقرير السملناقشة  عمومية ختصص جلسة جدول األعمال:
 .1102و 1102للمجلس األعلى للحساابت لسنيت 

 

 :د احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسةيالس

 .ملرسلنيابسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .افتتحت اجللسة

 السيدين الوزيرين،
 السيدات والسادة النواب،

من الدستور وتطبيقا ملقتضيات  042عمال أبحكام الفصل    
من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب هذه اجللسة  331املادة 

الصباحية اليت ختصص ملناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس األول 
 ابت أمام الربملان، فنفتح ابب املناقشة يفللمجلس األعلى للحسا

، التدخل للفرق واجملموعة النيابية، إبسم فريق العدالة والتنمية إطار
 .الكلمة للسيد النائب حمسن موفيدي

 :النائب السيد حمسن موفيدي

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

 الرئيس،السيد 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

اسبة فريق العدالة والتنمية مبن أتشرف بتقدمي املداخلة إبسم  
مناقشة العرض الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحساابت أمام الربملان، ولكن يف بداية هذه املداخلة 
البد من جتديد التنويه ابجمللس األعلى للحساابت ابعتباره هيئة 

الذي  مدستورية حتظى ابإلحرتام واملصداقية، واإلشادة ابلدور اهلا
يلعبه اجمللس يف جمال الرقابة على صرف املال العام وكشف مكامن 
اخللل يف منظومة التدبري املايل العمومي، كما نتوجه ابلشكر 
والتقدير للسيد الرئيس األول للمجلس وقضاة وأطر هذه املؤسسة 
اليت نفتخر هبا ونثمن أداءها عاليا، والتقارير اليت تقدمها تشكل 

إضافية لتقييم السياسات العمومية والوقوف على أرضية وفرصة 
فعاليتها وجناعتها وعلى اإلختالالت الصعوابت اليت تعرتضها،  
ز كما أهنا تعترب كذلك فرصة لتعزيز قيم احملاسبة واملسؤولية، وتعزي

دولة القانون واملؤسسات، وإن كان الشكر والتنويه بعمل اجمللس 
سجيل ي واإلحرتايف، فإن تواجب نظريا ملصداقيته وعمله النوع

بعض املالحظات على عمله ومنهجية مهامه الرقابية يدخل أيضا 
يف هذا اإلطار، إذ الغرض منها جتويد أدائه ودميومة احرتامه 
وتقديره من طرف اجلميع، ابعتباره أداة رقابية حمايدة ومهنية ال 

 .حتايب أحدا، وال تسلط على رقابة أحد

وميكن إمجال هذه املالحظات اليت ابلتأكيد ال هتدف أبي     
شكل كانت للتأثري أواملس على استقاللية اجمللس، وإمنا غايتها 
املسامهة يف مزيد من تنزيل هذه املؤسسة الوطنية عن كل ما خيدش 

 .مصداقيتها واحرتامها

هاد املالحظات يتعلق بربجمة عمليات املراقبة، فقد  -أوال
 إسرتاتيجية تؤطر برجمة عملية املراقبة وحتدد معايريلوحظ غياب 

إلختيار املؤسسات واإلدارات والربامج العمومية اليت  واضحة
تكون موضع رقابة اجمللس، إذ نالحظ أن عملية اإلفتحاص 
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واملراقبة اليت ينجزها قضاة اجمللس تستهدف أحياان مؤسسات 
تعددة، ت أخرى موإدارات عمومية بعينها، بل وتعيد مراقبتها مرا

يف حني أن بعض املؤسسات واجلماعات الرتابية والربامج العمومية 
مل يسبق هلا أبدا أن كانت موضع مراقبة من طرف اجمللس، وهذا 
ما جيعلنا نطرح تساؤالت عديدة تدفعنا للمطالبة بتحديد دقيق 

 .هلاته املعايري حىت تطمئن قلوب اجلميع

قط تقارير اجمللس، فختص التوازن يف  مالحظات-اثنيا
لوحظ كذلك أنه يتم ختصيص مساحات واسعة أبدق التفاصيل 

ة يف تقارير اجمللس لبعض املؤسسات والربامج اليت ال تدبر ابلضرور 
أموال عمومية كبرية، يف حني يتم ختصيص مساحات أقل بكثري 
ملؤسسات وبرامج ضخمة كما حدث ابلنسبة لتناول اجمللس 

 يب للتقاعد من جهة، وبرانمج تيسري منملوضوع الصندوق املغر 
 .جهة اثنية

املالحظات ختص لدراسة آاثر السياسات  -ااثلث
العمومية، حيث مل يقم اجمللس مبمارسة تقييم السياسات العمومية 
 عرب تقارير تقييمية متكاملة، بل إكتفى مبراقبة الربامج واملشاريع

ضاة ا قواملؤسسات العمومية وتسجيل التطورات اليت رصده
اجمللس، دون حتليل للسياسات املرتبطة ابلنفقات أو املوارد اليت 
صاحبتها وأنتجتها، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف عرض السيد الرئيس 
األول من استنتاجات خاصة ابملديونية اليت سنعود هلا الحقا يف 
هذا العرض، كما ال يتضمن التقرير السنوي للمجلس دراسة آلاثر 

مومية أو آاثر خمتلف القارارات ذات الطبيعة املالية، السياسات الع
مقتصرا على تسجيل اخلروقات والسلبيات ومتغاضيا عن ما حتقق 

 .من إجيابيات ومنجزات

وهتم التقيد ابختصاصات اجمللس،  املالحظات-رابعا
وهنا فليسمح لنا السيد الرئيس احملرتم العزيز السي إدريس جطو، 

اإلكتفاء مبهمة تدعيم ومحاية مبادئ وقيم أن مهمة اجمللس هي 

احلكامة اجليدة والشفافية واحملاسبة وعدم جتاوزه إىل التقييم 
السياسي ألعمال احلكومة، علما أن حتديد اإلختيارات السياسية 
وأولوية السياسات العامة هي من مهام احلكومات املنتخبة، وال 

ا عال ستورية مهمميكن أبي حال من األحوال أن تتوىل أي هيئة د
 .شأهنا مهام مؤسسة دستورية أخرى

ابلعقوابت الزجرية، ابلرغم من أن  تتعلق-خامسا
الدستور خول للمجلس صالحية اختاذ العقوابت عن كل إخالل 
ابلقواعد املتعلقة ابلتنفيذ السليم لقواعد التدبري املايل للدولة 

ال العمل جموالربامج واملؤسسات العمومية، فإن حصيلة اجمللس يف 
القضائي متواضعة، حيث نسجل هزالت القرارات الزجرية املتعلقة 
 ابختصاص التأديب املايل، وابلتايل قلة امللفات اليت تتم إحالتها

واليت تتضمن أفعاال تستوجب عقوابت جنائية، مقارنة مع قضااي 
   الفساد اليت نعيشها أو نسمع عنها. 

واألخرية وهي اللي ابلضرورة ماشي ابلضرورة   -اسادس
كتهم اجمللس بشكل مباشر وهي تفعيل مبدأ ربط املسؤولية 
ابحملاسبة، فرغم كشف تقارير اجمللس األعلى للحساابت، تقارير 
ماشي غري هذا، تقارير منذ أن انطلق اجمللس يف إصدار تقارير 

، إال أن ةعلى اإلختالالت يف تسيري عدد من املؤسسات العمومي
ذلك ال يرتجم ضرورة إىل مساءلة أو إعفاء حقيقي خيص مدبر 
 هذه املؤسسات واملشاريع، بل منهم من تتم ترقيته أو تكليفه مبهام

أكرب وأوسع، وهذا يدفعنا لطرح تساؤالت عديدة عن جدوى مثل 
هاد التقارير إيال كانت كرتصد إختالالت وفضاعات يف التدبري، 

عيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة، ماشي األحرى أنه يتم تف
 متكافأة املتورطني بتكليفهم مبهام أكرب رمبا اللي كانوا كيتوالوها
وفشلوا فيها وأّداو إىل بعض الربامج واملؤسسات العمومية اللي  
كيدبروها إىل الباب املسدود، وهذه املالحظة إن كانت تسائل 

عل ابحلزم ث ينبغي التفااجمللس إال أهنا أيضا تسائلنا مجيعا، حي
املطلوب مع خمرجات ومستنتجات تقارير اجمللس، وهذا ما يدفعنا 
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ملطالبة السيد رئيس احلكومة ابلتفاعل اإلجيايب مع هذه التقارير 
وترتيب اآلاثر القانونية الالزمة يف حق املخالفني على األقل على 

 .ائيناملستوى اإلداري ما مل تكن هناك خملفات ذات الطابع اجل

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،والسادة النوابالسيدات 
بعد هاذ املقدمة املنهجية اليت أاثرت جمموعة من 
املالحظات اليت هتدف ابلضرورة جتويد وتنزيه اجمللس عن اخلوض 
يف أمور رمبا خارج اإلختصاصات دايلو أَْو اَل هتدف كذلك إىل 

هباذ  دايلو يف املستقبل، طبعاجتويد التقارير دايلو أو األعمال 
املقدمة ونظرا لضيق الوقت سأكتفي يف مداخليت مبناقشة أربعة 
حماور كربى مهت أو وردت يف عرض السيد الرئيس األول 
للمجلس، وذلك قصد تنوير الرأي العام، وضع النقط على 
احلروف بتثمني بعض املالحظات والتوصيات من جهة، وتقدمي 

 :هاته املالحظات من جهة أخرىمالحظاتنا حول بعض 

هاذ احملاور هتم املؤسسات والربامج العمومية، يف هذا الباب   :أوال
نثمن ما جاء به التقرير الذي أجنزه اجمللس حول املؤسسات، حول 

الذي واحلكامة، و  قطاع املؤسسات العمومية، العمق اإلسرتاتيجي
نعتربه يشكل أرضية ومقدمة أساسية ملباشرة عملية إصالح شامل 
حملفظة املؤسسات العمومية ببالدان على ضوء التوصيات املقدمة 
والتفاعل اإلجيايب معها، والذي جيب أن يرتجم يف أسرع وقت إىل 
خمطط إصالحي شامل بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية، ما جاء 

ر حول اه ونطلب أنه هذاك الشي اللي جاء يف التقرييف التقرير نتبن
املؤسسات العمومية جيب أن يرتجم يف أقرب وقت إىل خمطط 
إصالحي بكل جرأة، ألنه جمموعة من املؤسسات تعاين من 
أعطاب بنيوية وجب املواجهة دايهلا بكل جرأة وبكل شجاعة 
وبكل مسؤولية، وهاذ املخطط نقرتح أنه يهم خصوصا تطوير 

طار القانوين الذي ينظم جمموعة من املؤسسات العمومية من اإل
 جهة؛

 آليات احلكامة؛ حتديثاثنيا: 

هو التتبع الصارم لصرف األموال  وهاذي اللي مهمة بزاف ا: اثلث
العمومية اليت يتم حتويلها من ميزانية الدولة هلاذ املؤسسات 
العمومية أو اليت توضع رهن إشارهتا من أجل استثمارها وتنميتها، 
وأان غادي نعطي بعض املثال لبعض املؤسسات العمومية يف ما 

ن ميزانية مخيص التتبع الصارم لألموال العمومية اليت يتم حتويله 
 أو La SNRT املؤسسات 1الدولة، غنعطي مثال ب

SOREAD-2M  لألسف ال زالت هاذ املؤسسات اآلن، كان
، واآلن هناك حديث على 1102، التقرير دايل 1112التقرير د

أنه هناك زايرة أخرى لقضاة اجمللس األعلى للحساابت، ولكن 
لتسيري، ا جمموعة من املسؤولني يراكمون الفظائع والفضائح يف

ورغم ذلك ذاك الشي اللي قلت يف البداية ال يتم تفعيل مبدأ ربط 
املسؤولية ابحملاسبة، بل أنه حىت عقدة الربانمج اللي منصوص 

م عليها يف القانون يتم التغييب دايهلا وعدم التوقيع دايهلا هللا أعل
 األسباب؛

املثال الثاين حول املؤسسات العمومية اليت توضع رهن 
هتا األموال العمومية إلستثمارها، غْيدفعنا للحديث على إشار 

صندوق  La CDG واحد املؤسسة إسرتاتيجية مهمة اللي هي
اإليداع والتدبري، واللي خاصها العرض دايل السيد رئيس اجمللس 

يف ما خيص صندوق اإليداع  .األعلى للحساابت بفقراته اخلاصة
والتدبري، فإننا نثمن املالحظات اليت تقدم هبا السيد الرئيس األول 
للمجلس يف عرضها حول صندوق اإليداع والتدبري، ونرى أن 
التشخيص الذي بسطه بني يدي أعضاء الربملان يكتسي طابع 
الشمولية والصدقية وإن كان يفتقد لبعض احللقات املفقودة، واليت 

يت على ذكرها يف سياق هاته املداخلة، فعلى مستوى حكامة سنأ
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الصندوق، سجلتم عدم توفر الصندوق على جملس إدارة واقتصار 
جلنة املراقبة على دور استشاري دون أن متارس أي رقابة قبلية عن 
اإلسرتاتيجيات اليت تضعها اإلدارة العامة أو على القرارات اليت 

ملان الوقوف يف التقرير املقدم أمام الرب هتم نشاط اجملموعة، كما مت 
على قصور آليات القيادة والتنسيق بني العدد الكبري للشركات 
اليت يديرها الصندوق وندعو يف هذا اإلطار إىل إعادة النظر يف 
أقرب وقت يف القانون املنظم للصندوق، إبضافة مقتضيات خاصة 

لية اخلاصة لدو بتجويد حكامتها يف تطابق مع القواعد الوطنية وا
حبكامة املؤسسات العمومية، وتعزيز خمتلف اجلوانب املتعلقة هبا، 
مع إلزام الصندوق ابختاذ ما يلزم من تدابري لتفادي الدخول يف 
منافسة غري متكافئة مع املستثمرين اخلواص استنادا للرعاية 

 .واالمتيازات اليت توفرها هلا الدولة

عدم صوابية إن هذا الوضع يعكس ليس ابألساس 
عف آليات وض اخليارات واإلسرتاتيجيات اليت يتبناها الصندوق

 القيادة والتتبع واملراقبة ويعكس أيضا التبدير الكبري للمال العام،
وبكل اختصار، ابش ما نطولش فهاد املوضوع، الصراحة ما جاء 

صندوق خبصوص ال يف التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت
ة إىل دق انقوس اخلطر وإطالق واحد خصو يدفع ابحلكوم

املخطط استعجايل كبري جدا، ماشي كاملخطط اإلستعجايل 
 د الصندوق، وتطوير آليات احلكامةالسابقة إلنقاذ ها

، ولكن ماشي فقط اإلنقاذ دايلو ولكن إعطاء والنأي دايلو دايلو
إصالح بنيوي شامل من أجل أنه يتجاوز كل املالحظات وعلى 

الح البنيوي هو حماسبة كل املتورطني يف التدبري رأس هاد اإلص
لعمل  مراجعة وحتيني القانون املنظم دايل املال العمومي، هلذا نقرتح

حذف أو إعادة هيكلة بعض الشركات  واختصاصات الصندوق؛
اجملموعة اليت تعاين عجزا بنيواي ومتتص فائض القيمة املنتج من 

 امليزانية؛طرف شركات أخرى، ولكن ليس على حساب 
مراجعة احملفظة االستثمارية للصندوق لتتماشى وأولوايت 

كامة تدقيق ح السياسات العمومية واإلسرتاتيجيات الوطنية؛
الصندوق ومالءمتها للتوسع األفقي والعمودي لتدخالت 

 املؤسسة؛

النقطة الثانية، هتم برانمج من الربامج اللي مهها التقرير 
إلستعجايل للتعليم، الصراحة هاد دايل اجمللس هو الربانمج ا

الربانمج والتقرير اللي جات السيد رئيس اجمللس األعلى 
للحساابت يتكلم عن نفسه، هاداك اإلصالح والربانمج 
اإلستعجايل اللي الكل كان ينتظر، وتصرفات يف أموال كبرية 
جدا، وديك األموال مل تنعكس ابلضرورة على تطوير األداء أو ال 

توى املنظومة التعليمية، وهادا كيخليك تطرح بزاف الرفع من مس
داألسئلة، فقد خصصت للربانمج مبالغ مالية مهمة كانت كافية 
إلعادة بناء منظومة الرتبية والتكوين، لكن اجلزء األكرب من هذه 
األموال تبخر واجلزء اآلخر مل يتم توظيفه توظيفا انجعا إلصالح 

حت جزءا من هاته املنظومة، ورغم التسريبات اليت فض
اإلختالالت وتدشني حبث قضائي حوهلا إال أنه حلد الساعة مل 
يتم حتديد املسؤوليات بدقة وال ترتيب اجلزاءات الالزمة، بل جند 
أن بعض املسؤولني اللي كانوا متورطني مباشرة يف التدبري دايل 
هاد األموال الربانمج اإلستعجايل ال زال ميارسون مسؤولياهتم بل 

م مت ترقيته، وهذا يدخل يف املالحظات املنهجية اليت قدمتها منه
 .يف السابق

ومن هنا نطالب السيد الرئيس إبجناز تقرير تفصيلي  
خاص حول الربانمج وكشف كل االختالالت والنقائص اليت 
عرفها تطبيقه، وخاصة مآل املليارات اليت خصصت له مع إحالة  

ة ية إىل احملاكم املختصكل من تورط يف تبديد األموال العموم
وإرجاع األموال املنهوبة وإعادة الثقة يف جهود حماربة الفساد يف 
قطاع كان ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الفساد املايل 

 واإلداري؛
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اثلثا، احملور الثاين يف هاد املالحظات حول التقريريهم 
 اإلصالحات الكربى، وهنا غادي نبدا ابإلصالح دايل التقاعد،

يف نظران وبكامل اإلحرتام الواجب للجميع، إال أنه كان حراي 
ابلذين يتحدثون عن هذا امللف التحلي خبلق االعرتاف 
واستحضار تكلفة عدم مباشرة اإلصالح، ابلرغم من كل ما ميكن 
تسجيله من مالحظات ألنه الذي كيقدم املالحظات كينسى، 

 الريسوين دايل محدأذكران بواحد املقال كان دارو سي وهنا كي
والتاريخ الذي مل يقع، كن ما تدارش مباشرة هذاك اإلصالح، فني  
كنا غادي نوصلو اآلن، وكان خصها تعطي أرقام حقيقية ابش  
كتعكس اجملهود، فداك التاريخ الذي مل يقع عندو كلفة مالية 
جنبتها واحد األزمة، لكن هذا امللف ابخلصوص كما الشأن 

لفات واإلصالحات الكربى، شكل وبكل ابلنسبة جملموعة من امل
موضوعية وصدق خطوة سياسية شجاعة وجريئة جملاهبة ملف ظل  
كل الذين تعاقبوا على التدبري احلكومي يتهربون من مباشرته 
وإصالحه، واآلن جزء منهم اللي كان مسؤول على التدبري دايل 
مثل هاد املخططات، يبدا كينتقد يف اإلصالح، ابلفعل هي كانت 
مباشرة دايل اإلصالح ومت التبين دايهلا واخلروج هلا بكل شجاعة 
ومسؤولية وهادي شجاعة، ال نقول أننا احنا اللي اخرتعناها، 
ولكن تربينا واستفادان من الشجاعة دايل قيادات احلركة الوطنية 
اللي تعاقبت على املغرب، واللي كتبني أنه وقت الشدائد هي اللي  

ماشي ملي كتوقعش الشدائد وكتوقع كتبني معادن الرجال، 
األزمات، هناك من يهرب، هناك من خيتفي حىت كتهىن األمور 
عاد كيبدا يستعيد حياول استعادة بعض املوايل حول استعادة بعض 

 .األدوار اللي رمبا أكرب منه

مطالبنا للحكومة بضرورة إرساء  وهباته املناسبة جندد
جلديد مع احلفاظ على منظومة حكامة دقيقة وشفافة للنظام ا

حقوق ومكتسبات موظفي األنظمة السابقة وحقوق ومكتسبات 

املنخرطني مع ضرورة التزام ابلنهج التشاركي والتشاوري طيلة مسار 
 خلق املنظومة اجلديدة؛

احملور األخري، هو الذي يتعلق يف التحكم يف حجم 
ملتوقع ااملديونية ووظيفتها، فقد حدد الربانمج احلكومي احلجم 
 1110ملديونية اخلزينة ابلنسبة للناتج الداخلي اخلام يف أفق سنة 

وهو ما يتم السعي لتحقيقه على الواقع رغم  %21يف أقل من 
تزايد حجم دين اخلزينة، إال أن وترية تطوره اخنفضت بشكل 

 1102و 1101كمتوسط بني   01.2ملحوظ، إذ انتقلت من 
حجم الدين  3/4عت ، وقد توز 1102و 1102بني  4.2إىل 

مؤسسات هي املكتب  2العمومي للمؤسسات العمومية بني 
، الشركة الوطنية l'OCP الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب

للطرق السيارة، املكتب الوطين للسكك احلديدية، الوكالة املغربية 
وهي قروض موجهة ابألساس لتوسيع استثمارات املؤسسات 
املعنية، وتدخل يف إطار إسرتاتيجيتها االستثمارية واليت جيب 
اإلشارة إليها يف العرض املقدم حول املديونية حىت يتبني أوجه 

احملصل عليها عن طريق الديون، واليت كانت  صرف األموال
ن ضرورية لتمويل خمتلف تلك املشاريع اليت يفتخر هبا اجلميع، ولك

         ملي كنجيو هنضرو على هاد املديونية كنذكروا اآلية الكرمية:
  "، نشيد ابملشاريع الكربى وابملقابلمالكم كيف تحكمون" 

نا شي د املديونية يقول لكنتقدو احلكومة يف املديونية، ولكن ها
واحد، واش شي وزير من الوزراء دار شي درهم يف اجليب دايلو، 
ولكن هاديك املديونية انعكست على تطوير املشاريع الكربى، 
ولكن، السيد الرئيس، املشاهب عندهم واحد املقولة، كيقول لك: 

 ""العفو اي اباب واش احلق يزول، القلوب الكذابة نساوان يف املعقول
احلق لن يزول، إن شاء هللا عز وجل، واملعقول لن ميشون فيه 
وسنستمر يف القيام بواجبنا بكل وطنية ومسؤولية وجرأة ونكران 
للذات خدمة هلذا الوطن، ودودا عن كرامة هذا الشعب وحقه يف 
عيش كرمي وحر بكل جرأة ومسؤولية وشجاعة رغم كل األغنيات 
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سنوات، ألن  01ات أو سنو  2اليت يتم إنشادها اآلن من 
 ...سنوات 2االستمرار يف هذا النهج سيدفعكم إىل احلديث على 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة ابسم فريق األصالة 
 .واملعاصرة للسيد النائب إبراهيم اجلماين

 :النائب السيد ابراهيم اجلماين

خللق حممد ابسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 صلى هللا عليه وسلم،
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

يف البداية كان بودي أن يكون السيد الرئيس األول 
للمجلس األعلى للحساابت حاضرا معنا، يعين، بغيت نقول  

ضور حلكلمة قبل ما نبدا يف التدخل داييل، وهناك إشارة من ا
دايل احلكومة هلاد النقاش، وكذلك الربملانيني واملسؤولني بصفة 
عامة سواء مجاعيني أو دايل الدولة، كيبني ابللي هناك عدم إهتمام 

 1هبذا التقرير وابجمللس، يعين، بصفة أعم، وهذا كيعطينا 
احتماالت، اي إما اجمللس ما كيعرفش يشتغل بطريقة صحيحة 

على هاد املسؤولني اللي كيتحملو يكون عندوا أتثري  ابش
املسؤولية، وكيحيلنا هاد اإلحتمال إىل أنه إيال كان اجمللس ما  
كيعرفش يشتاغل، خاص هاد اجمللس ما يبقاش عبئ على امليزانية 
دايل الدولة، هاد املواطن كيخلص يعين من فلوسو، من ميزانيتو، 

ش أتثر هاد املؤسسة الدستورية ابش تدير شغلها، ابش ختدم، اب
على املشهد السياسي، ابش حتاسب املسؤولني، ابش املسؤولني 
إيال مسع اجمللس األعلى للحساابت، أو اجمللس اجلهوي 
للحساابت ختلع، إيال كان فاسد، هذا اإلحتمال األول، 
اإلحتمال الثاين إيما الفساد والسيبة عمت لدرجة أنه وال اجمللس 

 ينة مؤشرات يعين تدل علىما غاديش يشتغل، هاد اإلحتمال، كا
هذا اإلحتمال ألنه احلكومة احلالية كتمارس نوع من الفساد 
السياسي وكتدير واحد اخلدمة ما بغيناهش تكون كاينة، وأنسف 
جدا كمواطنني وهذا كيشعروا به املواطنني، أن احلكومة كتدير 
واحد اإلختباء كتحارب ماشي كتحارب يعين كتخيب بعض 

ري اللي التقارير كتظهر الفساد دايهلم وسوء التدبالفاسدين دايهلا 
دايهلم وكتخيب عليهم يعين األخطار وختليهم كيمارسو املهام 
دايهلم، وهاد املؤسسات دايل الرقابة اللي احنا كاملني متافقني 
يعين ابش نعطوها القوة دايهلا ونعطيوها اإلمكانيات ابش تشتاغل، 

فتشية اقشوا التقرير دايلوا أو املوابش حنموها، كهاد اجمللس اللي كن
العامة لإلدارة الرتابية اللي كتجيب تقارير خايبة بزاف، ولكن  
كنشاهدوا ابللي املسؤولني اللي كيجي فيهم التقارير ما كتدير يف 
حقهم والو، ما كيطبقش القانون، إيال ما طبقش القانون وهاد 

ضح، هاد و احلكومة إيال بغيت نعطينكم املثل يعين ابش تكون أ
احلكومة جيب عليها تطبق القانون، ألن القانون ماشي يعين أمر 
اختياري طبقوه وال ما طبقوهش، هذا يعين الدستور كيفرض عليها 
حتتارم القانون، وخاص أي مسؤول كيما ذكر الزميل داييل قبلي 
جاء تقرير أي مؤسسة رقابية، مؤسسة دايل اإلفتحاص أو يعين 

ني، خاصوا يتخاذ يف حقو اإلجراء بكل البحث يف حقو خطر مع
شجاعة وبكل مسؤولية حىت إيال كان أي هيئة سياسية معينة 
خاصها هي األوىل اللي يعين تباشر ابلعمليات دايل احلساب 
دايلو، وخا تكون يف احلكومة، وخا يكون احلزب األول، أان  
كنقول لكم ابللي كاين تقرير دايل افتحاص دايل املفتشية العامة 
لإلدارة الرتابية يف حق رئيس دايل املقاطعة يف الرابط، وكاين كتاب 
من مالحظات واخلروقات ووقع هاد امللف يعين يف رفوف أان  
كنحمل املسؤولية للسيد رئيس احلكومة مباشرة ألنه هذا اخلطاب  
كيتقال يف اجملالس احمللية أبنه ما غاديش يتحاسب هاد املسؤول 

لسوارت، أان كنقوهلا ونتحمل املسؤولية وإيال حتاسب أان غنحط ا
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دايهلا، إذن أان كنقول مستعد نقدم اإلستقالة داييل إيال حتاسب 
هاد املسؤول ما مشاش للحبس، إيال ما مشاش للحبس أان نقدم 
اإلستقالة داييل، ولكن خاص رئيس احلكومة وخاص األحزاب 

آخر  املسؤولة تسعى من أجل حماسبة الفاسدين، هناك احتماالت
ما غاديش نذكروا ألنه ما بغيتوش يعين يفسر، كنت نفضل السيد 
رئيس اجمللس األعلى للحساابت يكون حاضر ابش نقولوا ولكن 

 .ما غاديش نقولوا، غادي نبدا يف املداخلة داييل

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

التقرير السنوي للمجلس نناقش اليوم مع احلكومة 
وهو تقرير هام جدا  1102-1102األعلى للحساابت برسم 

ألنه أوال تقرير سنوي صدر يف ظل املقتضيات اجلديدة للقانون 
وهو متعلق بكيفية إعداد قوانني املالية،  031.03التنظيمي رقم 

أول تقرير سنوي يتناول مراقبة تنفيذ ميزانية القانون املايل برسم 
إن شاء هللا، يساعد  1102ستتلوه مراقبة تنفيذ ميزانية و  1102

أيضا على فك شفرة معادلة اهلوة الكبرية بني ضخامة امليزانيات 
 .املرصدة وبني هزالة النتائج احملققة

 السيد الرئيس،
 اإلخوة احلضور،

يف البداية البد أن ننوه بدينامية اجمللس األعلى 
ة حيث العليا للمالية العموميللحساابت الذي رفع إيقاع املراقبة 

قام وألول مرة مبمارسة املراقبة العليا على تنفيذ قوانني املالية 
من الدستور من سالمة العمليات  024والتحقق طبقا للفصل 

  املتعلقة مبداخيل ومصاريف األجهزة اخلاضعة ملراقبته وكذلك تقييم
ننتظر بفارغ و  1102كيفية تدبريها لشؤوهنا، ويتعلق األمر مبيزانية 

الذي هو قيد اإلجناز  1102الصرب التقرير القادم بشأن ميزانية 
 .حسب املعلومات املتوفرة

إن هذا التطورالنوعي يف ممارسة اجمللس األعلى 
للحساابت ملهام الرقابة العليا على املالية العمومية ال من شأنه أن 
 جيسد بشكل أقوى املبدأ الدستوري القاضي بربط املسؤولية
ابحملاسبة وأن يساهم أيضا بشكل ملموس يف تقوية السلطة الرقابية 
للربملان على أعمال احلكومة حيث بينت املمارسة أهنا ال حترتم 

 .دائما مقتضيات الدستور بشأن فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا

وابسم فريق األصالة واملعاصرة سأبني كيف أن احلكومة 
ل ومتارس ثليه يف الربملان بختفي احلقيقة على الشعب وعلى مم

سياسة التمويه التقين والنصب السياسي بصدد إعداد وتنفيذ 
قوانني املالية، فكل املؤشرات تبني أن مستوى احلكامة املالية يف 

سنني عجاف واحلكومة تتفرج  2بالدان يف تدهور مستمر منذ 
ق حعلى هذا التدهور، وابلتايل ترتكب جرمية تبذير املال العام يف 

 .الشعب والدولة املغربية

 السيد الرئيس،
 السيد الرئيس األول،

إن اجمللس األعلى احلساابت حرص على إاثرة انتباهنا 
منذ الوهلة األوىل إىل أنه اعتمد يف تقريره بصدد تقييم وتنفيذ 

على أرقام وبياانت وزارة االقتصاد واملالية نفسها  1102ميزانية 
مهمة رقابية ألجهزة عمومية  31ز ، وأجن1102حىت هناية مارس 

مهمة رقابية للجماعات الرتابية  012وأجنزت اجملالس اجلهوية 
شركات  2مجاعة و 002ولشركات التدبري املفوض هلا من قبلها 

 .مهمات أخرى 3و

إننا نقول، شكرا اجمللس األعلى للحساابت ابعتباره 
لني امؤسسة دستورية مستقلة على كشفه للضعف الكبري يف اجمل

، حيث مل يتحقق أي 1102التدبريي والسياسي يف تنفيذ ميزانية 
 1102توقع من التوقعات اليت نبين عليها قانون املالية لسنة 

وهنجت وزارة االقتصاد واملالية سياسة التمويه وعدم الشفافية عند 
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صياغة مشاريع قوانني املالية حيث حتكمت يف امليكانيزمات 
 خفاء الكثري من احلقائق الصادمة على الشعبواملفاهيم واألرقام إل

 .املغريب وعلى نواب الربملان

السيد الرئيس، بعيدا عن لغة اخلشب دق تقرير اجمللس 
األعلى للحساابت انقوس اخلطر بصدد االرتفاع املهول للمديونية 
العمومية وضعف إجناز امليزانية حىت يف جماالت االستثمار وسجل 

 بل واالحتفاظ ،احلساابت اخلصوصيةأيضا مجود العديد من 
ة ابلبعض منها يف وضعية غري قانونية خلرقها السافر للقواعد اجلديد

املتعلق إبحداث قوانني املالية  031.03 للقانون التنظيمي رقم
ونذكر فقط ببعض األمثلة على هذه األنواع الثالثة من 

الدقة الشفافية واملصداقية و  االختالالت واحد فيهم بصدد إنعدام
 :نذكر ما يلي 1102يف املعلومات املضمنة يف قانون املالية 

مليار درهم ال يشمل  41.2إن عجز امليزانية املقدر يف  -0
مجيع الديون املستحقة على الدولة فمداخيل الضريبة على القيمة 
املضافة والضريبة على الشركات ليست مداخيل صافية وهنائية ما 

اخلزينة مطالبة إبرجاع جزء منها للفاعلني اإلقتصاديني،  دامت
 الوزارة تعتمد املبلغ الصايف للمداخيل اجلبائية أي بعد خصم احلصة

احملولة إىل اجلماعات احمللية وكذلك جمموعة الضريبة وكذلك 
مرجوعات الضريبة على القيمة املضافة والضريبة على الشركات 

ام وإبراز إن هذه املقاربة ال تسمح إبمل والضريبة إىل املستحقني هلا،
زارة املستوى احلقيقي للضغط اجلبائي على املكلفني الضريبيني، الو 

ال حتتسب عند حتديدها لكتلة أجور املوظفني أجور مستخدمي 
املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اليت تتلقى إعاانت من 

عطي عتمدة تالدولة، وعليه فطريقة احتساب كتلة األجور امل
 % 00من نفقات التسيري و % 22مليار درهم أي  014.3

من الناتج الداخلي اخلام، لكن بعد تصحيح املقاربة تصبح كتلة 
من الناتج  % 01.2من نفقات التسيري و %24.3األجور متثل 

 .الداخلي اخلام

وبصدد ضعف إجناز امليزانية ميزانية يف جماالت اإلستثمار  -1
مليزانية اإلستثمار ليس بسبب جمهود هناك تضخيم ومنهج 

ادخاري أو متويل إضايف ولكن بسبب ضعف إجناز اإلستثمارات 
املربجمة سيتم نقل امليزانيات املرصدة إىل ميزانية اإلستثمار للسنة 
املوالية، وبصدد أزمة تدبري احلساابت اخلصوصية متثل احلساابت 

امة لكن من امليزانية الع %11حوايل  1102اخلصوصية سنة 
بعضا منها يسجل بشكل هيكلي أرصدة دائنة هامة جدا يطرح 
السؤال حول مالءمة مداخلها حلاجياهتا احلقيقية، لقد بلغت 

مليار درهم بينما رصيدها املرتاكم  4.3مداخيل تلك احلساابت 
مليار درهم وهناك حساابت مل يعد  011.2والقابل للتحويل بلغ 

ة ذلك حتتفظ وزارة اإلقتصاد واملاليهناك مربر لوجودها أصال ومع 
هبا يف خرق سافر للقانون التنظيمي اجلديد املتعلق إبعداد قانون 
املالية، أما املصاحل املسرية بطريقة مستقلة فالعديد منها يوجد يف 
وضعية خمالفة للقانون ألهنا ال تستجيب لشرط املسامهة الذاتية يف 

طها يف مداخيلها كما مما يدل على تفري %31مداخيلها بنسبة 
 .هو احلال يف قطاع الصحة مثال

دا فإنه رصد خمالفات كثرية ج ،ريرقأما بصدد خالصة الت -3
مؤسسة موضوع املراقبة  31وعلى مجيع املستوايت وابلنسبة ل 

منها ما و  بدون استثناء ومن اخلروقات املسجلة ما هو إسرتاتيجي
هو تنفيذي ومنها ما له طبيعة جنائية ومنها له طبيعة سياسية 
وحجم ونوع تلك اخلروقات يطرح تساؤال جوهراي، كيف لإلدارة 
اليت تتوفر على أطر عليا مدربة ومتمرسة ومع ذلك ترتكب تلك 

 املخالفات؟

لقد دق التقرير انقوس اخلطر بسبب عدة قطاعات، وكنا  
كمعارضة بناءة ننبه إليها لكن احلكومة اليت انفردت بشكل غري 
مسبوق يف اتريخ الدميقراطيات احلقة ابجلمع بني حالوة السلطة 
وشرف املعارضة يف آن واحد فكانت احلكومة تقفز على الواقع 

لباطل أن جاء احلق وزهق ا وترد علينا ابنفعال وشعبوية ماكرة إىل
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على يد اجمللس األعلى للحساابت كمؤسسة دستورية مستقلة 
وحمايدة، وهنا أطرح عدة أسئلة رمبا ال يسعين الوقت أن أذكرها  

كيف مليزانيات ضخمة خمصصة لإلستثمار بصفة عامة وهي  كلها
لتمويل برامج قطاعية حيوية مل يكن هلا إال نتائج حمدودة على 

ولة يف إنتاج الثروة والتنمية وخلق فرص الشغل وضمان جهود الد
الكرامة للمواطنني واملواطنات؟ كيف للحكومة أن تلجأ أكثر من 
أي وقت مضى وبسهولة جنونية لإلستفدانة رغم ما يرتتب على 
املديونية املفرطة من خطر حمقق على املالية العامة ومن رهن 

السيادة  ه ومن فقدانملستقبل املغرب يف يد البنك الدويل وغري 
الوطنية للمملكة املغربية؟ كيف للحكومة أن تكتفي حبلول ظرفية 
وسطحية حمدودة األثر بشأن إصالح نظام التقاعد الذي 
اتضحت حمدوديته قبل االنتهاء من تنفيذه؟ كيف للحكومة أن 
تكذب على املغاربة خبطاب إصالح املنظومة الصحية؟ بينما 

 ائية بينية وجهوية أابنت عن احنطاط اخلدمةمراكز استشف 2مراقبة 
الصحية وسخط املواطنني وتفسر سوء ترتيب بالدان على سلم 
التنمية البشرية على املستوى العاملي، لقد كشفت تقارير من وزارة 
الصحة ال تتوفر على مشروع، املؤسسات اإلستشفائية..، شكرا 

 .جزيال

 :السيد الرئيس

فريق التجمع الدستوري، شكرا للسيد النائب، إبسم 
 .الكلمة للسيد النائب عبد الرمحان ابليال

 :النائب السيد عبد الرمحان ابليال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمني،
 إخواين أخوايت النواب احملرتمات،

يثمن فريق التجمع الدستوري هذه اجللسة  ،بداية
التفاعلية بني جملسينا، جملس النواب واجمللس األعلى للحساابت، 
ونعتربها حلظة دستورية هلا أمهيتها وهلا دورها يف بناء دولة احلق 
والقانون، وإننا نعتز مبجهود اجمللس األعلى للحساابت ضمن 

حتمية نقر أبمهية و املؤسسات الدستورية األساسية يف بالدان، و 
مة اختصاصاته القضائية وغري القضائية يف مراقبة تدبري املالية العا

ويف صرف ويف مراقبة صرف وإنفاق املال العام، ونعترب أن 
خالصات هذه املؤسسة الدستورية أساسية ابلنسبة لنا يف الربملان، 

ييم قإذ تسهل لنا القيام مبهمتنا الدستورية املتمثلة يف املساءلة وت
ومراقبة العمل احلكومي، وابلنتيجة، فنحن، يف الفريق، واعون 
بضرورة استثمار اخلالصات واإلستنتاجات والتوصيات اليت 
يصدرها قضاة احملاكم الدستورية أو اجمللس األعلى للحساابت، 
من هذا املنطلق ننوه ابلتجاوب الفعلي والعملي ألغلبية اإلدارات 

 .صات وتوصيات هاد اجمللسواملؤسسات العمومية مع خال

 السيد الرئيس،

أن احليز الزمين احملدد لفريقنا ملناقشة العرض املقدم من 
طرف السيد الرئيس األول، ال يسعنا ملناقشة احملاور الواردة فيه، 
لذلك سيكون تدخلنا مركز عاما ومسجال لرؤيتنا وتوجهنا 

د االسياسي، ال بد يف البداية أن نذكر بعض مواطن قوة ه
 :احلصيلة

فريقنا حرص اجمللس األعلى للحساابت على ممارسة  يسجل- أوال
 اختصاصاته الرقابية كاملة، سواء كانت قضائية أو غري قضائية؛

 1102فريقنا أن حصيلة اجمللس برسم سنيت  الحظ-اثنيا
تفاعلت مع عدد من القضااي األساسية اليت تشغل ابل  1102

الدولة واملواطنني، على مستوى دميومة اخلدمات اإلجتماعية 
 .املقدمة، على مستوى احلفاظ على التوازانت املالية
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وعلى مستوى دور املؤسسات العمومية يف بالدان، من هنا جاء 
اجمللس األعلى على قطاعات إجتماعية أساسية انطالقا من  تركيز

 التوجيهات امللكية السامية يف هذا الشأن؛

برية األعلى وفقوا إىل درجة ك فريقنا أبن قضاة اجمللس الحظ-اثلثا
يف تشخيص وضعية القطاعات واإلدارات العمومية ووفقوا أيضا 

ة للتجويد ليف طرح احللول الناجعة وشكلت توصياهتم وسيلة فعا
 .يف تدبري الشأن العام ببالدان

 :السيد الرئيس، خبصوص اخلالصات الواردة يف العرض

إن فريقنا أخذ علما جبميع خالصات وتوصيات اجمللس : أوال
األعلى للحساابت يف مجيع املواضيع املذكورة يف التقرير، منها ما 

نفقاهتا للدولة، ما يتعلق بسياسة الدولة و  يتعلق ابملوارد اجلبائية
ذات الطابع اإلجتماعي، ما يتعلق بوضعية التجارة اخلارجية 
وامليزان التجاري، ما يتعلق أيضا بوضعية املقاولة املغربية عموما، 
وما يتعلق بوضعية الصندوق املغريب للتقاعد وحجم اخلصاص 

يت اإلصالحات الوالعجز املسجل يف هذا الشأن ابلرغم من أمهية 
ابشرهتا احلكومة، وقد سبق لنا يف الفريق أن نبهنا يف عدة 
مناسبات إىل ضرورة اإلنكباب الفوري حلل معضلة املتعاقدين 

 .عموما واعتربان أبن هذا املوضوع ال حيتمل اإلنتظار

نعتقد يف الفريق أن املالحظات والتوصيات اليت سجلها  :اثنيا
ب  مهمته الرقابية خبصوص املكتاجمللس األعلى للحساابت يف

الشريف للفوسفاط واملكتب الوطين للمطارات وصندوق اإليداع 
والتدبري جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار من طرف هذه املؤسسات 

 .ابلنظر إىل دورها احملوري واملهم يف البالد

خبصوص الشركة الوطنية لتسويق البذور سوانكوس اللي : اثلثا
ألنه ما كتجي شي دائما املناسبات داخل  ضروري هنضروا عليها

هاد اجمللس ابش هنضروا على هاد الشركة هذه، عاينا أن اجمللس 
األعلى للحساابت مل يسجل أية مالحظات على التدبري املايل 

واإلداري هلذه الشركة، وهنا البد أن نذكر ببعض مظاهر أمهية هاد 
كانت   األخضرالشركة ودورها يف القطاع الفالحي، قبل املخطط 

ألف قطار من احلبوب، اليوم هاد  421هاد الشركة تنتج فقط 
ألف قطار وكلها منتوجة حملية  111داملليون و 1الشركة كتنتج 

صنف من البذور  21مغربية خالصة، اليوم هاد الشركة تنتج 
وجبودة عالية والفالحة راه تيعرفوا هاد األمر، اليوم هاد الشركة 

طار جمال إنتاج األمسدة كتنتج واحد مليون قنأيضا تنشط أيضا يف 
يف السنة، اليوم هاد الشركة قريبة من الفالح الصغري من مجيع 
الفالحني وخاصة الفالح الصغري، وهنا قرينا أبنه راه كاين واحد 

نقطة بيع وهاد الشركة ما كتنتاظر شي التساقطات املطرية  21
ىل دعم ة اليوم يف حاجة إابش تقوم ابملهام دايهلا، وهلذا هاد الشرك

مايل من أجل متكينها من الرفع من إستثمارها، وبصراحة وبكل 
موضوعية البد أن نسجل أنه لوال دعم وزارة الفالحة هلاد الشركة 

من أهدافها وقريت ووصل  %21ملا متكنت من حتقيق على األقل 
توصية دايل اجمللس األعلى للحساابت  00إىل علمي أبنه من 

دالتوصيات، وهلذا كنوجهوا وأان  2ركة راه اليوم نفذات هاد الش
ماشي فالح ولكن هادي شهادة خصنا نقولوها تنوجهوا واحد 
 التحية هلاد الشركة والعاملني فيها واملوظفني واملسؤولني عليها ويف

احلقيقة اللي كيقوموا بواحد اجملهود كبري فهاد الشأن اللي لوالهم 
 .ن الوصول إىل ما وصل إليه اآلنملا متكن املخطط األخضر م

اثنيا، فيما يتعلق مبوضوع مديونية الدولة، هاد املوضوع أكثر فيه 
 احلديث وكنعتاقد أبنه وقع هتويلها أكثر من الالزم، وهلذا البد

 :ابش نديل ابملالحظات يف هاذاملوضوع

من  سبقوبرتخيص مهاذ املديونية هي مؤطرة مببادئ قانونية  :أوال
 الربملان للحكومة؛

ال توجد دولة اليوم ال تقرتض حىت الدول املتقدمة كتلجأ  :اثنيا
 هلاذ الوسيلة دايل اإلقرتاض لتمويل العجز؛
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من الناتج  %22نسبة الدين العمومي يف املغرب هي  :اثلثا
الداخلي اخلام، وهي نسبة مقبولة وأقل حىت من النسب اللي كاينة 

 %22طاليا راه أكثر من مائة يف املائة فرنسا يف الدول املتقدمة إي
 ؛%21وتونس 

من  22إن تركيبة الدين العمومي ابملغرب كتعطي ما يلي:  :رابعا
هي دين خارجي  %11، %22الدين العمومي هي دين داخلي 

مبعىن أن املغرب ليست لديه تبعيات كبرية للخارج يف هذا اإلطار، 
رية من إبجناز بنية حتتية كبوابلتايل ال ميكن أن نطالب الدولة 

مطارات من طرق سيارة من موانئ إىل آخره، ويف نفس الوقت 
نواخذو عليها إيال كتلتجأ هلاذ الوسيلة دايل اإلقرتاض، وكنعتقد 
وأان يل اليقني أبن هذاك اهلدف اللي سطرتو احلكومة دايل 

  %21أهنا توصل تقلص نسبة الدين العمومي إىل  1110
كنة ممكنة جدا، وابلفعل حقيقة الدولة خاصها كنعتقد أهنا مم

 اتخذ مبجموعة من اإلجراءات فهاذ اإلطار؛

فيما يتعلق بتوصيات اجمللس األعلى للحساابت  خامسا:
خبصوص القطاعات اإلجتماعية التعليم، السكن، الصحة، نثمن 
 هذه التوصيات حنن يف الفريق منخرطني إبجيابية يف النقاش الوطين

بتحسني هاذ اجملالت ال داخل احلكومة وال داخل  اللي كيتعلق
 .الربملان

 السيد الرئيس،

لقد سبق لنا وحنن نناقش تقرير اجمللس األعلى 
، أن طالبنا بضرورة تعديل نظامنا 1102للحساابت عن سنة 

لموس ملتقرير قيمة مضافة، وأاثر فعلي و الداخلي حىت تكون هلذا ا
 فريق التجمع ريع واملراقبة، وإننا يفعلى تعزيز أولوايتنا يف جمال التش

الدستوري نؤكد مرة أخرى على ضرورة تعزيز آليات الربملان لتمكني 
خمتلف اللجن الربملانية من متلك هذه التقارير ومناقشتها بعني 

املصلحة العامة أوال وأخريا، وإن اقتضى احلال إحالة البعض منها 
 .على القضاء، وشكرا، والسالم عليكم

 :الرئيس السيد

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية الكلمة للسيدة النائبة رفيعة املنصوري

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،
 احملرتمون،السيدات والسادة النواب 

يشرفين إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن 
أتناول الكلمة اليوم ملناقشة تقرير اجمللس األعلى للحساابت، لكن 
يف البداية وحىت نكون منهجيني يف نقاشنا وعملنا كمشرعني 
وكنواب لألمة امسحوا يل أن أبدي وأن أذكر احلكومة ببعض 

 :ما يف هاذ احملطة الدستوريةاملالحظات اليت تغفلها دائ

من الدستور والذي  042جيب أن أذكر احلكومة ابلفصل  :أوال
ينص على أن هذه اجللسة خمصصة لنقاش تقرير اجمللس األعلى 
للحساابت مع حكومة األربعني وزيرا، وليس مع حكومة وزيرين 
 أو طيف احلكومة، نسجل ابستياء داخل الفريق الغياب التام دايل

احلكومة يف هذه احملطات الدستورية؛ من جهة اثنية اليوم نناقش 
 للحساابت، ويف احلقيقة وككل سنة جند تقرير اجمللس األعلى

أنفسنا أمام إجراء روتيين نكرره، وحنن اليوم نقف أمام التقرير دايل 
اجمللس األعلى للحساابت الذي أابن عن إختالالت كبرية وعن 

ناقشه أمام حكومة اإلنصات هي تنصت جرائم مالية كبرية، ون
أبذن صغرية جلرائم مالية كبرية، وسيبقى هذا التقرير شأنه شأن 
ابقي التقارير النسيان يف غياب اتم ملبدأ دستوري أال وهو ربط 

ط املسؤولية ابحملاسبة والزجر، كذلك لن تفوتنا املناسبة واملناسبة شر 
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حساابت لس األعلى للأن ننوه ابجملهود الكبري الذي يقوم به اجمل
لكن البد أن نبدي ببعض املالحظات  .يف شخص رئيسه وأطره

  :أيضا

: جيب أن ننبه من داخل الفريق، أنه جيب أن تتجنب أوال
اإلنتقائية يف عمليات اجمللس األعلى للحساابت، فكل املسؤولني 
العموميني هم جيب أن خيضعوا للرقابة ولإلفتحاص، حنن بلد 

 ؛فالكل وال أحد فوق القانوننا بلد األشخاص املؤسسات ولس

يق نؤكد رغبتنا الكبرية على توسيع قاعدة اإلفتحاص والتدق :اثنيا 
واملراقبة اليت يقوم هبا اجمللس األعلى للحساابت واجملالس اجلهوية، 
والقاعدة هي أننا يف الفريق اإلستقاليل دائما يف مناقشة امليزانية 

لحساابت نصوت ابإلمجاع ونطالب الفرعية للمجلس األعلى ل
اليوم احلكومة أبن متد اجمللس ابإلمكانيات املادية والبشرية حىت 
يضطلع ابملهام املنوطة به على أكمل وجه، اللهم إن كانت 

 .احلكومة ال تريد توسيع عمليات اإلفتحاص لبعض املؤسسات

 السيد الرئيس،

إلستقرار اصحيح أن بالدان تتنعم بواحد اإلستقرار، وهاذ 
جماش عبثا بل هو بتالحم الشعب بثوابته ومقدساته وفق السياسة 
الرشيدة جلاللة امللك، لكن اليوم حنن نناقش هاذ التقرير فواحد 
السياق اللي منسوب الثقة هبط بواحد الشكل مهول، خاصة أن 
تزايد الطلب اإلجتماعي إرتفع واألكثر من هذا واألخطر، وهو 

 شبابنا اليوم اختار أن ال يتشبت حبقه أن صفوف الشباب، أن
يف احلياة وأن يركب قوارب املوت، ويلجأ للهجرة السرية والعاملية 
بدل أن يبقى رهينا وحبيسا لسياسات عمومية فاشلة، حلكومة ال 
تنصت، تنصت، أقول أهنا حكومة اإلنصات، لكنها ال تشتغل، 

 أبن يلواليوم جيب أن نقول وبصوت عال يف الفريق اإلستقال
اإلنصات يليه اإلشتغال، إن أنصتت احلكومة اإلثنني جيب عليها 
يف الثالاثء أن تبدأ يف اإلشتغال، كذلك البد أن نتكلم أبن 

احلكومة تعاند ابقرتاح عروض أقل ما نقول عنها مستفزة وتستفز  
كذلك ابحلوار اإلجتماعي، أحدثكم عن هذا السياق وضعف 

د ل يومي ألقول للحكومة أن أحالثقة اللي كنتكلمو عليه بشك
األسباب الرئيسية لتدهور هذا منسوب الثقة هو راجع ابألساس 
أوال إىل رد فعل احلكومة البارد اجتاه هذه التقارير، هذه التقارير 
اليت اليوم هي بني أيدينا ونناقشها، واليت كشفت عن إختالالت 

ف عنها، ر وفساد مايل وجرائم مالية كبرية، لكن احلكومة تغض الط
وكتحطها يف الرفوف دايهلا شأهنا شأن التقرير دايل العام الفايت 
ودايل ول العام الفايت وإىل ذلك، الشيء الثاين أن احلكومة يف 
شرخ واضح للمبدأ الدستوري ربط املسؤولية ابحملاسبة ال تفعله 
وهذا ما أعطى لنا هاذ النتيجة، كذلك راجع أيضا إىل إستكانة 

الفساد، بل وتعايشها معه، وكل التقارير الدولية يف  احلكومة أمام
هذا اجملال تصنفنا يف مراتب غري احملمودة، كذلك راجع ابألساس 
 إىل تعاظم الشعور ابلعام لدى الشباب أبن احملسوبية، أقول أن

الشباب له قناعة أبن احملسوبية والزبونية والريع اإلقتصادي هو 
ماعي بدل الكفاءة واإلستحقاق اآللية الوحيدة لإلرتقاء اإلجت

وختلت عنه لألسف  1100والشفافية كمبدأ بشران هبا دستور 
 .احلكومة

 السيد الرئيس،

كثرية هي املالحظات اليت جاء هبا التقرير السنوي 
للمجلس األعلى للحساابت، وال يسع اجملال اليوم أبن نناقشها  

على  ةكلها لكن يف الفريق اإلستقاليل حريصون يف كل مناسب
تنبيه احلكومة إىل عدد من اإلختالالت اليت تستوجب تدخال 
حكوميا سريعا وعميقا، فالتقرير يؤكد للمرة األلف على غياب 
البعد اإلسرتاتيجي يف اإلستثمار العمومي وضعف جناعة ومردودية 
هذا اإلستثمار، مما يشكل هدرا أوال للزمن السياسي وللمالية 

ا ل الوضعية املقلقة اليت يعيش عليهالعمومية يف آن واحد، ولع
د صندوق اإليداع والتدبري ابعتباره وديعة قانونية لتعبئة املوارد موار 
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اإلدخار ومحايتها وتثمينها وحمفظة حكومية إستثمارية هامة، خري 
مثال على عمق األزمة التدبريية للحكومة واليت بقوة القانون يرتأس 

ل جيب على احلكومة أن جتيبنا، هوزراءها اجملالس اإلدارية، اليوم 
هو ترأس فعلي هلذه اجملالس اإلدارية أم أنه فقط ترؤس صوري 
والذي أتبث هذه اإلختالالت يف تدبريهذه املقاوالت العمومية 

 .الذي يكبد مبالغ مالية كبرية تقدر مباليني الدراهم

كذلك السيد الرئيس نتكلم على بناء الثقة كمدخل 
كومة هذا البناء دايل الثقة يستلزم على احل ،بلأساسي لبناء املستق

امتالك إرادة واضحة إرادة واضحة لضمان تشفيف املالية العمومية 
وحماربة الفساد والتوجه حنو التدبري العمومي جديد ينبين أساسا 

 تفعيل ويواكبه ربط املسؤولية ابحملاسبة يف ،على تعاقد واضح ودقيق
يت أابن عليها اجمللس األعلى وننبه أن اإلختالالت ال ،صارم

للحساابت فيما خيص الربانمج اإلستعجايل يف قطاع التعليم ويف 
قطاعات أخرى يف غياب أي حماسبة أو حترك صارم للحكومة 

 ،يكرس اإلفالت منها ويضعف الثقة وخاصة لدى الشباب
فالشباب املغريب اليوم يعترب الرأمسال احلقيقي لبالدان وهو يف 

سيدفع مثن كل هذه اإلخفاقات وعلى رأسها إصالح احملصلة من 
صندوق التقاعد والذي يؤكد التقرير أنه كان ضرفيا والميتلك بعدا 
اسرتاتيجيا، ففي الوقت الذي يؤكد التقرير أن مؤشرات دميومة 
نظام املعاشات املدنية يتجه رأسا حنو التدهور فإن احلكومة تؤجل 

 وضوع مبا يكرس افتقادالنقاش فيه النقاش العمومي حول امل
أضعاف احللقة األضعف يف ترقيع إصالح جديد دون أي حبث 

 .عن األسباب

 السيد الرئيس،

إننا اليوم يف الفريق اإلستقاليل لقلقون جدا، ليس فقط 
كننا هبا اجمللس األعلى للحساابت ل جراء هاد التقارير اليت كيمدان

قلقون أكثر من رد فعل احلكومة وعدم تفاعلها السريع مع 
توصيات ومالحظات هذه التقارير وهو ما يولد لألسف الشديد 

مزيدا من الشعور ابليأس واإلحباط وعدم الثقة خاصة يف 
املؤسسات التمثيلية وهو أمر يف غاية اخلطورة، اليوم نقول 

يل د فرقيت املسؤولية بني القبائل وأنت عاجزة عن تفعللحكومة لق
هاد املبدأ الدستوري اليوم تقرير اجمللس األعلى احلساابت وضع 
احلكومة أمام مترين كل سنة تناقشوا واحلكومة ما كتعملش رد 
الفعل اليوم نريد اإلجابة ونريد أن حتال عدد امللفات على القضاء 

 .شكرالتفعيل هذا املبدأ الدستوري، و 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة إبسم الفريق احلركي، الكلمة للسيد 
 .الرئيس حممد مبديع

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،
 الوزراء والنواب احملرتمون،السيدات والسادة 

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي ملناقشة 
مضامني العرض الذي قدمه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحساابت مشكورا أمام الربملان، وتوطئة هلذه املداخلة نؤكد أبننا 
قرران عمدا وعن قصد عدم اخلوض يف التفاصيل واألرقام بل 

ار على استجالء اخلالصات العامة ووضعه موضع مساءلة االقتص
 .وتقييم ورقابة إزاء العمل احلكومي

 السيد الرئيس،

نسجل أمهية هذه احملطة يف التعاون بني املؤسسات 
الدستورية ونشيد مبضامني هذا العرض الذي يتضمن تفاصيل 
دقيقة وتشخيصات واقعية ومالمسات حقيقية للعديد من 

ا يسهم يف حتسني وترشيد التدبري العمومي وإشاعة اإلشكاالت، مم
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ثقافة اإلدالء ابحلساب. لقد كشف هذا التقرير العديد من مظاهر 
االختالل يف التدبري، والعديد من من النقائص يف احلكامة 
واإلدارة، ويف التقييم واملراقبة واحملاسبة، ونعتقد أبن جمموعة من 

تقدميها  العروض اليت متاملالحظات تواترت وتكررت يف خمتلف 
يف السابق، وابلتايل فقد كان السيد الرئيس من الضروري يف 
تقديران أن تقدم احلكومة اليوم جردا ملسار االلتزام بتوصيات 
اجمللس وتنفيذها، فال ميكن أن تكون هذه احملطة جمرد حلظة عابرة 
لإلنصات واملناقشة بدون متابعة ومواكبة وأتثري فتوطيد الثقة 

ملتوخاة واملصداقية املرجوة لدى املواطن يتطلب إقرارا اباللتزام ا
 .ابلتنفيذ وإضفاء القوة الالزمة الجتهادات هذه املؤسسات

فاألمل الذي ترسخ لدى املغاربة منذ اخلطاب امللكي ل 
والنتظارات عارمة اليت كانت مشفوعة  1100مارس ودستور  2

 ل املؤسسات اليتابألمل لدى املغاربة جيب أن توطد من خال
تضمنها الدستور، إن املغرب يعرف حتوال سياسيا وانتقاال دميقراطيا 
مهما أكسبه الرايدة ضمن دول مماثلة كما أن بالدان حققت 
إصالحات ومنجزات ال ميكن أن ينكرها إال جاحد، شكلت 
االستثناء على مستوى أمنها واستقرارها ومصداقيتها إزاء دول 

ن هذه املكاسب اهلامة مل ترتجم عمليا ومنظمات متعددة لك
وواقعيا على أرض الواقع، مل يتلمس املواطن بعد أثر ما حتقق من 
انفتاح اقتصادي ودبلوماسي صائب ومن مؤشرات متقدمة وعلى 

 .رأسها التحسن امللموس يف مناخ األعمال

 السيد الرئيس،

لقد سجلنا يف الفريق احلركي إبمعان مالحظات اجمللس 
للحساابت، حيث بدا من خالل استقرارها أبن احلكومة  األعلى

بذلت جمهودات من أجل جتاوز بعض نقط العتمة يف التدبري 
الزال  واحلكامة، لكن يبدو أن حجم االختالالت واإلشكاالت

ماثال وهو األمر الذي يتطلب صياغة رؤية وتصور يستثمر مثل 
هذه املالحظات والتوصيات لكل املؤسسات الدستورية، يف إطار 

تشاركي وتكاملي من أجل الرفع من قدرات البالد اإلقتصادية 
ومن متت اإلستجابة بقدر كبري للمتطلبات اإلجتماعية احلارقة 

ليات متكن من الرفع من معدالت وما أكثرها، علينا أن نبدع آ
النمو اإلقتصادي وتقوية قدرات البالد على امتصاص الصدمات 

 .اإلجتماعية

 السيد الرئيس،

لقد أشار تقرير اجمللس األعلى للحساابت إىل حمدودية 
معدل النمو وعدم تطوره، علما أن حل اإلشكاليات اإلجتماعية 

دابري ه، فهل من ترهني بتوطيد أسس هذا النمو والرفع من قيمت
يف األفق لتحسني هذا املعدل؟ على مستوى آخر نتساءل عن 
مدى تفاعل احلكومة مع اقرتاح اجمللس بوضع تصور جديد 
لإلستثمار العمومي ينبين أساسا على معايري النجاعة واملردودية 
واحلكامة اجليدة، يساهم يف تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص 

هو منظور احلكومة للخروج من نفق  الشغل وتنمي الدخل، ما
 املديونية؟ الذي يثقل كاهل اخلزينة حيث يعترب اجمللس أبن تقليص

  1110من الناتج الداخلي اخلام يف أفق  %21نسبة املديونية إىل 
 .كما التزمت بذلك احلكومة سيكون من الصعب بلوغه

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا ومن منطلق التفاعل والتكامل املفروض من 
املؤسسات، نتساءل عن التدابري التحفيزية اليت ستتخذها احلكومة 
اجتاه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، نريد تدابري حقيقية ملموسة 
تؤطر اإلستثمار وتشجعه، إن ميثاق اجلديدة لإلستثمار يتضمن 

ئن املبادرات ويطم إجراءات وحتفيزات قوية من شأنه أن ينعش
الشباب على دخول غمار املقاولة، هناك ملفات قوية تنتنتظران 
وتنتظر احلكومة، ضمنها إصالح الصندوق املغريب للتقاعد فأية 
إجراءات يف األفق إلصالح هذا الورش؟ وذلك يف ظل اإلخنفاض 
االحتياطات يف السنوات القادمة مع توقع نفاذها الكامل يف 
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أية تصورات وإجراءات للحكومة إلصالح  ،1112حدود سنة 
وضمنها ما تضمنه التقرير والسيما صندوق  العمومية؟املؤسسات 

اإليداع والتدبري على مستوى حكامته وتدخالته؟ أية بدائل 
وحلول ستعتمدها احلكومة ابلنسبة لتدبري النشاط املعدين من 
طرف اجملمع الشريف للفوسفاط حىت يكون فاعال اجتماعيا 

 اهم يف التشغيل ابإلضافة إىل دوره الرايدي يف اإلقتصاد؟ يس

إننا يف الفريق احلركي نؤكد أبن هذه احملطة الدستورية 
ضرورية وهامة ليس فقط إلعطاء أجوبة للربملان أو تربير بعض 
اإلختالالت والنواقص، ولكن هذه األمهية تكمن ابألساس يف 

فر ي ينتظر أن تساملغريب الذ وكاف للمواطنإعطاء جواب شاف 
ا اليومي واإلرتقاء بوضعه إىل األفضل، وهذ معيشهعلى حتسني 

 .منتهى ما نسعى إليه مجيعا، شكرا السيد الرئيس احملرتم

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد الرئيس، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة 
 .للسيدة النائبة السعدية بنسهلي عوض سعيد ابعزيز

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيد رئيس اجمللس األعلى للحساابت،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السالم عليكم،
يف إطار  أن أتناول الكلمة شرفين إبسم الفريق اإلشرتاكيي

مناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحساابت والذي قدم 
بشأنه السيد الرئيس األول للمجلس تقرير أمام أنظار الربملان، وإذ 
نعترب أن هذه اللحظة دميقراطية ابمتياز لتفعيل أدوار هذا اجمللس 

كوانته، م سواء يف عالقته ابلربملان أواحلكومة أو ابجملتمع بكل
وعالقته بدعم املسار الدميقراطي واملؤسسايت ببالدان، ألنه من املهم 

جدا أن نتوفر على آلية دستورية، تقدم لنا تقارير تكشف عن 
اإلختالالت، رغم أهنا مهولة ولكن تفتح ابب النقاش وابب 

 .املالحظات واإلقرتاحات

ه ذومن هنا نشري ونؤكد كفريق على أمهية الدور املنوط هب
املؤسسة الربملانية، يف الرفع من منسوب الدمقرطة ويف الرفع من 
منسوب الشفافية واحلكامة وتدعيم ومحاية مبادئ وقيم احلكامة 
اجليدة والشفافية واحملاسبة ابلنسبة للدولة واألجهزة العمومية، وحنن 
منذ مساران النضايل كنا نطالب بتوفري هذه العدة لتطوير 

ئها الدميقراطي، ذلك أن هاد املؤسسة إذا  مؤسساتنا ودعم بنا
كانت تستهدف جناعة وفعالية أداء الربملان أثناء القيام أبدواره 
التشريعية يف جمال التصويت على القوانني ومراقبة العمل احلكومي 
وتقييم السياسات العمومية وتسهيل مأموريته، اهلدف ترسيخ هذه 

صني خرباء وقضاة متخصاحلكامة فإهنا من الواجب أن تتوفر على 
وحمايدين يتوفرون على مواصفات احلياد وعلى مواصفات املهنية 
العالية ابش ما تكونش القرارات جائرة والقرارات فوقية وابش يكون 
واحد التقاسم مع هذه املؤسسة السرتجاع الثقة للمواطن يف هذه 

 .التقارير

 ،ولعل تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بني هذه املؤسسات
هذه املؤسسة الدستورية من شأنه كما قلت اإلسهام يف هذا البناء 
وحتقيق التنمية الشاملة ألن هذا هو اهلدف دايلنا هو أن حنقق 
التنمية الشاملة يف مجيع املستوايت، وأن نساهم يف إجناز كل 
اإلصالحات اليت ضمنها الربانمج احلكومي، خاصة ما تعلق منها 

 للي هي ضروري أن تساهم احلكومة يفابلتوصيات واملقرتحات ا
اإلسراع إبجناز هذه اإلصالحات، وابلتايل إصدار إحالة بعض 
امللفات ابش تكون هناك مصداقية عند الرأي العام وعند اجملتمع 
املدين واجملتمع السياسي، إحالة امللفات على النيابة العامة ابلنسبة 

املغاربة،  و أموالاللي ضبطوا أهنم فعال شفرو فلوس املغاربة وكال
وهادي مسئلة ال نقاش فيها، وذلك يف إطار ربط املسؤولية 
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ابحملاسبة اليت نعتربها دعامة أساسية حلكامة جيدة يف مجيع 
أبعادها، سواء على مستوى تطوير القوانني، على مستوى حتديث 
وسائل وآليات احلكامة وعلى مستوى تتبع وصرف املال العام 

للقطاعات وللجماعات الرتابية، املغاربة ما املرصود للمؤسسات و 
عمرهم غيثيقوا يف السياسة ويف السياسيني وما عمران غادي نعطيوا 
السياسة النبل واألخالق دايهلا إال ما حاسبناش الناس اللي  
كيصرفو املال العام وكيتكرفسوا على..، وكيكون عندها واحد 

يف هاد  ملواطنني،التكلفة ابهظة على األوضاع اإلجتماعية دايل ا
املستوى كنعتربو أن التعاون والتكامل وتسهيل مأمورية الربملان يف 
أداء أدواره الرقابية لن يؤدي إىل نتائج إجيابية من دون أن احلكومة 
توعى وأهنا اتخذ بيديها أمهية العامل الزمين يف اإلسراع بتنفيذ 

نخفض يالتوصيات، كل ما خلينا التوصيات وهدران الوقت كلما ك
 منسوب الثقة وابلتايل كتسفه هاد العملية دايل هاد املؤسسات

لي  والربملان كيتنظر ليه نظرة غري إجيابية، ويف مقدمتها التوصيات ال
كتصدر على اللجان، اللي كتدير عمل جبار اللجان الربملانية يف 
مقدمتها جلنة مراقبة املالية العامة، املهام اإلستطالعية، ومؤسسات 

مة، وخاصة توصيات اجمللس األعلى للحساابت اللي ما احلكا
خصهاش تبقى يف الرفوف، أو ما خاص يتم توظيفها إال يف بعض 
املواقف، من أجل تصحيح اإلختالالت املسجلة يف جماالت 
خمتلفة والقيام ابإلجراءات والتدابري املقرتحة بشكل استباقي 

ملؤثرة يف اجملال ا لتفادي تكاليف إضافية وابهظة تؤدي إىل النتائج
 .املايل، اإلقتصادي واإلجتماعي

جدير ابلذكر كذلك، تقرير مشكور قدم جمموعة دايل 
األرقام وإن كانت صادمة على مستوى املديونية، على مستوى 
الدين اخلارجي، واللي أرقام مهولة حبال إيال كتقول ليا راه كاينة 

كاين واحد حالة طوارئ يف البالد، ولكن مع ذلك احلمد هلل  
احلكمة يف التسيري والتدبري، ولكن إيال كانت هاذ األرقام صادمة، 
فاحنا كنقولو على أننا نسجل يعين خطورة هاذ املنحى التصاعدي 

للمديونية رغم الظرفية اللي كانت مواتية يف ذلك الوقت، يف 
السنوات األخرية بسبب تنامي موارد املنح اخلارجية، تراجع 

ة للطاقة واملواد األساسية، واحنا كنعتربو على أن األسعار العاملي
هاذ املنحى التصاعدي كان له آاثر وخيمة على وثرية النمو، على 
األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية جلميع الطبقات مبا فيها الطبقة 
املتوسطة وعلى فرص الشغل وعلى شباب هاذ القضااي اللي اآلن 

 .تستثر النقاش ونبحث هلا عن حل

ى هذا األساس، نؤكد يف الفريق اإلشرتاكي انسجاما عل
مع ما جاء يف التقرير على ضرورة احلد من حجم الدين العمومي، 
ونسب املديونية والتحكم يف النفقات ونسبة عجز اخلزينة، ألن 
تدهور احلساابت العمومية بسبب عجز اخلزينة من الناتج الداخلي 

دان يف اجملال املوقع اخلارجي لبالاخلام، وارتفاع نسبة املديونية جيعل 
املايل يف تدهور مستمر، حيث استمرار ارتفاع العجز التجاري من 
ميزان األداء، ومرد ذلك إىل سن إجراءات مرجتلة أمام وضع مايل 
مقلق ساهم يف هشاشة التوازانت، احنا خاصنا نتجاوزو هاذ 

تفاع ار اهلشاشة، وابلتايل أننا خاصنا ندبرو هاذ املسألة دايل 
املديونية اخلارجية، نؤكد يف الفريق كذلك على ضرورة التوفر على 
إرادة حقيقية واختاذ مبادرات شجاعة قادرة على معاجلة 
اإلختالالت املتعلقة ابمليزانية سواء على مستوى نفقات الدولة أو 
على مستوى مداخيلها، وتوفري اآلليات الكفيلة بعقلنة النفقات 

يهها لتتسم ابلنجاعة القصوى واعتماد منهجية العامة وإعادة توج
 .التقنني اليت أوصى هبا اجمللس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، ابسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية، الكلمة للسيدة الرئيسة عائشة لبلق
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النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أساهم ابسم اجملموعة النيابية للتقدم 

يف مناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى  واإلشرتاكية
، والذي تفضل بتقدميه 1102و 1102للحساابت لسنيت 

السيد الرئيس األول للمجلس أمام عضوات وأعضاء الربملان 
بغرفتيه، تطبيقا للمضمون الدستوري الذي حيرص على تنظيم 
العالقة بني املؤسسات الدستورية، وعلى رأسها العالقة املتميزة بني 
اجمللس األعلى للحساابت وجملسنا املوقر، على أمل أن ميتد هذا 
التعاون إىل كل مؤسسات احلكامة، وهي مناسبة نقف فيها على 
اجملهودات املبذولة من طرف قضاة اجمللس األعلى للحساابت 
واجملالس اجلهوية للحساابت يف تفكيك منظومة تدبري املالية 

ان النجاعة واحلكامة يف العامة، ومدى انعكاسها على ربح ره
تدبري املالية العمومية لبالدان، مناسبة ندعو فيها أيضا اجمللس 
األعلى للحساابت إىل توسيع مهامه الرقابية لتشمل خمتلف أوجه 

العام لكل القطاعات واملؤسسات العمومية  صرف املال
واجلماعات الرتابية وفق خطة رقابية ومنهجية واضحة املعامل، إن 

ات الواردة يف هذا التقرير تعطينا تشخيصا عن اجلوانب اخلالص
 األساسية لتطوير املالية العمومية والتدابري اليت إختذهتا احلكومة يف
جماالت أساسية من قبيل املديونية العمومية وتقليص عجز امليزانية 
ودميومة أنظمة التقاعد وحتديث اإلدارة والصحة والفالحة والتعليم 

 .ا من اجملاالت احليويةوالصناعة وغريه

 

 

 السيد الرئيس،

إن املعطى اجلوهري األول الذي ميكن استخالصه هو 
أن هناك جمهودات كبرية بذلت من أجل حتسني أداء اإلقتصاد 
الوطين عرب اختاذ رزمة من اإلجراءات والتحفيزات، إال أهنا مل تكن 

جملموعة اأحياان موفقة وتؤدي إىل النتائج املتوخاة، حبيث أننا يف 
النيابية للتقدم واإلشرتاكية سجلنا وهذا معطى كنا وال نزال نثريه 
حبرص شديد أن حتسن املؤشرات اإلقتصادية واجملهودات املالية ال 
تنعكس ابلضرورة على حتسني األوضاع اإلجتماعية واملعيش 
اليومي رغم تعدد الربامج االجتماعية واألغلفة املالية املرصودة هلا، 

 اء يف التقرير فإن الوضعيات املالية والتدبريية للعديد منفكما ج
القطاعات احليوية واملؤسسات العمومية واملخططات االسرتاتيجية 

 .تعرف عدة نقائص وإختالالت ومل تسجل التحسن املنتظر منها

ومن القطاعات اليت انلت نصيبها يف تقرير اجمللس 
لصحة ابقة قطاع ااألعلى للحساابت كما يف ابقي التقارير الس

الذي على غرار ابقي القطاعات اإلجتماعية األخرى يعاين أكيد 
من جمموعة من اإلختالالت، ولكن لإلجابة على أسئلة احلكامة 
وتوفري اخلدمات الصحية وحسن تدبريها وضمان الولوجية إليها 
ومدى جودهتا، أمل يكن من األفيد أن يفيدان التقرير مبدى قدرة 

ملالية املرصودة هلذا القطاع لإلستجابة حلجم الطلب اإلعتمادات ا
املتزايد وتدارك النقائص واخلصاص املرتاكم لسنوات بل لعقود من 

 .الزمن

 السيد الرئيس،

ابلنظر إىل اإلمكانيات املالية املهمة اليت ترصد منذ 
القطاعية كمخطط املغرب  سنوات لتمويل اإلسرتاتيجيات

األخضر واملخطط األزرق وخمطط التسريع الصناعي وغريها من 
املخططات بغية تقوية القدرات اإلنتاجية القتصادان الداخلي 
وتعزيز متوقع املغرب يف األسواق الداخلية، أمل حين الوقت إىل إجراء 
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تقييم شامل موضوعي وهادئ لكل هذه املخططات خاصة خمطط 
د األخضر ابعتباره استنفذ العمر اإلفرتاضي للتقييم، أكياملغرب 

سيتم خالل هذا التقييم ترصيد املكتسبات احملققة نتيجة تراكم 
العمل وسياسة حكومات متعاقبة على امتداد عقود ومنذ 
اإلصالح الزراعي يف الستينيات من القرن املاضي فيما كان يسمى 

ي إىل أتمني األمن الغذائ آنذاك ابلثورة اخلضراء واليت كان هدفها
حني اعتماد املخطط األخضر، ولكن أكيد ترفيض هذه 
املكتسبات ولكن أساسا سيقدم خمرجات ملعاجلة التباين السارخ 

 .بني دعاميت هذا املخطط

 السيد الرئيس،

أعطى اجمللس األعلى للحساابت أمهية خاصة كذلك 
 تعوق التطور يتلقطاع التعليم ورصد خمتلف اإلختالالت البنيوية ال

حنو اإلصالح احلقيقي، وعالقة بذلك وكما ورد يف التقرير عاق 
غياب املعلومات الدقيقة واملضبوطة حول الربانمج اإلستعجايل 
استكمال مهمة تقييم هذا الربانمج الذي رصدت له أموال طائلة 
واكتفى اجمللس ابستخراج بعض اخلالصات الواردة يف التقييم الذي 

والذي خلص  1112لس األعلى للرتبية والتكوين سنة أجراه اجمل
إىل غياب الرؤية املؤطرة وهو ما أفقد بالدان إمكانية هامة وصوت 

 .فرصة اخلروج من دوامة إصالح اإلصالح عليه

 السيد الرئيس،

لقد ابدرت احلكومة إىل إصالح أنظمة التقاعد بشكل 
دوديتها، حمجزئي، واختذت جمموعة من التدابري لكنها أابنت عن 

ويف هذا الصدد، وانطالقا من أن اهلاجس اإلجتماعي ينبغي أن 
يكون احملدد األساس ألي تدبري وأي سياسة عمومية، ندعو 
احلكومة إىل التعامل مع إصالح أنظمة التقاعد مبقاربة غري مرهونة 

ة ابعتبارات مالية وحماسباتية صرفة إصالح يسعى إىل حتقيق احلماي
 .عدالة االجتماعيةاإلجتماعية وال

إننا يف اجملموعة نعترب أن التصدي للفساد املايل واإلداري 
مير لزاما عرب االخنراط الفّعال والصادق لكل مؤسسات الرقابة 

 ..ابملسؤولية والشفافية املطلوبة

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر 
 .بالفريج

 :بالفريجالنائب السيد عمر 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أوال شكرا للمجلس األعلى للحساابت هلذا التقرير  
كنعتربوه تقرير دستوري، كنعترب أبن من املمكن مثل هاد التقارير 
وهاد التقرير ابلذات يعاوننا يف التطور، نقولو، السياسي د البالد، 

أان للحكومة اليوم كنوجهو لراسنا احنا  السؤال ما بغيتش نوجهو 
كمجلس النواب وكربملان، ماذا نفعل هبذا التقارير دايل جملس 
احلساابت؟ أشنو كنديرو هباد التقارير؟ اشنو كنديرو هبا؟ وكيفاش 
احنا ميكن لنا نستغلوها؟ ابلنسبة يل ملي كنقراو هاد التقرير 

ت على ور اللي جاابلذات هذا التقرير من املفروض فيه عدد داألم
لسان النواب اللي سبقوين، كاين إختالالت على األقل يتداروا 
من بعد جلان تقصي احلقائق اللي خترج من هاد الربملان، وال على 
األقل مهام استطالعية، على األقل يف بعض املواضيع، وها منشي 
ابش نكون إجيايب غنقول ميكن أكثر من هاد املهام، اليوم يف جمال 

شآت واملقاوالت العمومية على األقل وهذا كنطلبو رمسيا هنااي املن
من هاد املنرب، يّدار برجمة سنوية جلميع املديرين دايل املؤسسات 
الكربى املؤسسات العمومية، مجيع هاد، من حقنا احنا كربملان 
نسمعو، أوال لإلستماع للفهم لبناء املوقف ولتطور، يف آخر 

  طية؟ هي التدبري السلمي لالختالف،املطاف، اشنو هي الدميقرا
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كنشكر جلنة مراقبة املالية اللي بدات يف هاد املهمة مع املكتب 
الوطين للسكك احلديدية، اللي حضرت أان اللقاء اللي كان لقاء 
مهم جدا، اللي كنفهمو وكنسمعو إلسرتاتيجية حقيقية اللي كاينة 

عليها  تافقشفهداك القطاع، وكنشوفو أبن كاين أشياء اللي ما م
حاليا  1141أان، ولكن قابل نسمعها، مثال نعطيكم خمطط على 

 خمطط دايل هاد املكتب الوطين للسكك احلديدية، ما فيهش
train  يف الرشيدية ما كاينش، هاد الشي خصو يتناقش، ال

ماشي ابش يصفقو علي الناس، غري ابش يتناقش، أان كنآمن أبن 
اد املؤسسة وندعمو هاد خصنا نشجعو احنا كنواب األمة ه

 .املؤسسة الربملانية، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل اجلزء الثاين من هذه 
اجللسة إبعطاء الكلمة للسادة الوزراء وأطلب من السيد الوزير 
املكلف ابلعالقات مع الربملان نيابة عن وزير اإلقتصاد واملالية، عن 

ية، ارة، عن كاتبة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجوزير الصناعة والتج
 .استمع إليه مجيعا، فهو متعددة األبعادأن يعقب عما 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
السيد  املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن

موالي  السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وعن
حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير  الرقمي وعن
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة 

 :ابلتجارة اخلارجية

والسالم على سيدي بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة 
 املرسلني،
 ئيس احملرتم،السيد الر 

 ،السيدات والسادة أعضاء اجمللس احملرتمني

أود يف البداية أن أعرب وأنقل لكم االعتذار دايل السيد 
وزير االقتصاد واملالية الذي هو اآلن يف جملس املستشارين حيث 
جتري عملية التصويت على التعديالت، كنت غادرت قبل قليل 

تحاق به وتتبع الوضع، لكن ما زالت التعديالت جارية فلهذا للال
أجدد االعتذار، اثنيا ابلنسبة إلينا احلكومة يف إطار التفاعل مع 
مالحظات اجمللس األعلى للحساابت تقدر أوال مكانة هذه 
املؤسسة الدستورية ودورها املرجعي ابلنسبة إلينا ومكانتها، وأيضا 

عالقة االحرتام والتعاون والتفاعل العالقة اليت حتكمنا معها 
اإلجيايب، وهلاد السبب تقارير اجمللس األعلى للحساابت ال تبقى 
يف الرفوف، إذا أخذان اإلحصائيات دايل التقارير اليت حتال على 

تقرير،  002إىل السنة املاضية  1113-1111القضاء من 
ن قضية، فم 31وعدد القضااي اليت صدرت فيها أحكام ما يناهز 

 .الصعب أن نقول أبن عندان مؤسسات كتصدر تقارير وكتبقى ال

اثنيا، املغرب مبين على قواعد اللي هي أن هنالك مؤسسات 
وابلتايل تدخل الذي حتدث عن النصب وعن التمويه وعن التفرج 
على التظاهر دايل املالية العمومية، هاد األسبوع انقشنا قانون 

بقاتش احلكومة كدير امليزانية  ، وما1102تصفية امليزانية دايل 
دايهلا والسالم، ال كتخضع للتدقيق د اجمللس األعلى للحساابت 
وكتجي عند جلنة مراقبة املالية العامة وكتخضع للمناقشة وكل 
احلساابت كتخضع للتدقيق فال جمال ابش نتحدثو على هاديك 
األوصاف، أوصاف ال تليق وال تنسجم مع التطور املؤسسايت د 

دان انتما كرتاقبو عرب اللجنة دايلكم، اجمللس األعلى للحساابت  بال
كرياقب واحلكومة كتقدم املعطيات دايهلا، وهذا تطور مؤسسايت 

 .وقع دار مكسب للمغاربة ككل

فيما يتعلق ابملالحظات اليت أثريت حول تنفيذ ميزانية 
وهذه مناسبة ألجدد الشكرا  1102-1102الدولة برسم سنيت 

ئيس األول للمجلس األعلى للحساابت وللقضاة الذين للسيد الر 
قاموا إبجناز هذين التقريرين اهلامني على مستوى مساءلة 
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اإلكراهات والتحدايت املرتبطة بتدبري املالية العمومية، وإمياان كما 
قلت من احلكومة ابلدور األساسي واهلام هلذا اجمللس كمؤسسة 

إلجياب مع قد تفاعلت وكعادهتا ابدستورية ملراقبة املالية العمومية ف
مضمون هذين التقريرين، حيث سبق هلا أن وضعت رهن إشارة 
اجمللس األعلى جمموعة من املعطيات والتوضيحات والتعقيبات 
على املالحظات الواردة يف التقريرين املذكورين، وأيضا نؤكد مرة 

عتبار اباثنية احلرص الدائم على التعاون البناء واملستمر مع اجمللس 
الدور احملوري كهيئة عليا ملراقبة املالية العمومية وعلى التجاوب مع 
املالحظات والتساؤالت ومتكينه من كافة املعطيات اليت من شأهنا 
تسهيل مأموريته ومتكينه من القيام بدوره الرقايب وأيضا مواصلة 
 التفاعل اإلجيايب مع توصيته مبا خيدم حتسني إطار تدبري املالية

 .لعموميةا

فيما يتعلق ابملالحظات اليت هتم العناصر التوضيحية 
لعجز امليزانية، بداية البد من اإلشارة إىل أن املعطيات املرقمة 

كتسي طابعا ت املعتمدة يف املالحظات املختلفة الواردة يف التقريرين
إحصائيا ومؤقتا، ملاذا؟ ألن األمر معلق على صدور قانون التصفية 

تائج التنفيذ والقانون دايل التصفية الذي حصر الذي حيصر ن
هو الذي اعتمد هذا األسبوع، أيضا فيما  1102النتائج تيهم 

، فتجدر 1102يتعلق ابخنفاض اإلرادات الضريبية برسم سنة 
 1.0اإلشارة إىل أن حتسني املداخيل اجلبائية أقل من املتوقع ب 

سديدات من التمليار درهم يتعلق ابملداخيل اجلبائية الصافية 
واإلرجاعات الضريبية، والسبب هو أن التسديدات دايل املرتبطة 

مليار درهم مقارنة مع  2.2ابإلرجاعات الضريبية إرتفعت ب 
مليار درهم زايدة، هاذ  0.2أي  2.1السنة املاضية اللي كانت 

الزايدة هي اليت سامهت فهاذ االخنفاض ألن ضرائب دخالت 
ان مبعىن أن حقيقة الرتاجع احلقيقي ك وقمنا إبرجاعات ضريبية،

 .مليون درهم 311حبوايل 

فيما يتعلق جبودة املعلومات املقدمة مبناسبة صدور نتائج تنفيذ 
 :امليزانية

املالحظات الواردة يف هذا الباب تعتمد كمرجعية هلا قواعد  :أوال
تسجيل املستندة على أساس اإلستحقاق وال أتخذ بعني اإلعتبار 

ضع اسبة اخلاصة ابمليزانية املعمول هبا يف بالدان واليت ختقواعد احمل
من القانون التنظيمي للمالية، واليت تنص على  31ألحكام املادة 

ة أنه يتم ابلنسبة للسنة احملاسباتية إدراج املداخيل يف حساابت السن
املالية اليت يتم خالهلا حتصينها من قبل احملاسب العمومي، أما 

 ساب السنة املالية اليت يؤشر خالهلا احملاسبونالنفقات ففي ح
املكلفون بتخصيص النفقات على األوامر ابلصرف أو احلواالت، 
وجيب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة املذكورة أاي  
كان اتريخ الدين، أما تقدمي املبالغ للتوضيح إعداد إحصاءات 

ىن قاعدة ة ال تتباملالية العمومية يرتكز على بياانت حماسباتي
اإلستحقاق، اليت بنيت عليها مالحظات اجمللس األعلى 
للحساابت بل على أساس كأساس لتسجيل العمليات، يف املقابل 

ن ابلنسبة إلينا تبىن سنة على املداخيل بناء على ما يتم حتصيله م
قبل احملاسب العمومي، أما النفقات بناء على ما أّشر عليه 

قدمي بتخصيص النفقات، أما تقدمي املبالغ ت احملاسبون املكلفون
املبلغ الصايف للمداخيل أي بعد خصم احلصة احملولة إىل 
اجلماعات احمللية واجلهات واليت أثريت برسم كل من الضريبة على 
القيمة املضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، 

يث تدرج ية، حفناتج عن احلاجيات املقررة مع توقعات قانون املال
املداخيل اجلبائية على أساس صاف على مستوى امليزانية العامة 
يف حني تدرج التحويالت إىل اجلماعات احمللية واجلهات على 
مستوى احلساابت املرصودة ألمور معينة، إذن راه كرتصد يف تلك 
احلساابت وال وقعت العملية مزدوجة راه غنكونو آنذاك يف 

لى فإن تقييم الضغط الضرييب ال يقتصر ع وبناء على هذا .مشكل
دمج التحويالت اجلبائية للجماعات الرتابية وإمنا جيب أن يشمل 
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أيضا الضرائب اخلاصة هلذه اجلماعات وكذا املداخيل الشبه 
 .ضريبية

السؤال الذي طرح خبصوص املديونية، أوال تطور املديونية  :اثنيا
يرتبط أساسا مبستوى تطور عجز امليزانية وكذا بنسبة النمو املسجل 
ابلنسبة اإلقتصاد الوطين، مبعىن السنوات اليت يكون فيها عجز 

ية امليزانية كبري ترتفع املديونية، إذ أن املوارد الذاتية تكون غري كاف
 ع اإلستثمارية واإلصالحات اهليكلية اليت تعتربلتمويل املشاري

ضرورية من أجل الرفع من مستوى النمو واخلفض من البطالة، 
الشيء الذي يتطلب متويله ابللجوء إىل موارد إضافية داخلية 
وخارجية عن طريق اإلقرتاض، يف املقابل تتناقص املديونية عندما 

بلغ حجم  1102عجز امليزانية. وعليه عجز يف متم  ينخفض
مليار  3442مليار درهم، أي بزايدة قدرها  221دين اخلزينة 

مليون درهم  222اللي كانت  1102مقارنة بسنة  %2درهم أو 
هذا على مستوى احلجم. ولكن على مستوى النسبة راه النسبة 

كانت النسبة   1102بقيت حمدودة كما سأشري إليه ألنه سنة 
لو حىت املعطى دايل النمو ألن خصنا ندخ %141دايل اإلرتفاع 

 1102عجز امليزانية وعليه عجز متم  .دايل الناتج الداخلي اخلام
 34.2مليار درهم أي بزايدة قدرها  221بلغ حجم دين اخلزينة 

مليون  222اللي كانت  1102مقارنة بسنة  %2مليار درهم و
درهم، هذا على مستوى احلجم، ولكن على مستوى النسبة راه 

كانت   1102ت حمدودة كما سأشري إليه ألنه سنة النسبة بقي
ألن خصنا ندخلوا حىت املعطى  %1.1النسبة دايل اإلرتفاع 

 .دايل النمو دايل الناتج الداخلي اخلام

ورغم هذا اإلرتفاع املسجل يف حجم الدين فإن وترية 
ارتفاعه اخنفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع تلك املسجلة بني 

مبعىن إيال  %2كمتوسط سنوي واليت بلغت   1104و 1112
-1112مع املرحلة دايل  1102-1104قاران املرحلة دايل 

 1111غادي يبان الفرق البني، ذلك أنه يف الفرتة بني  1104

كان هنالك تراجع مهم ملؤشر مديونية اخلزينة ابلنسبة   1112و
سنة  %22.0املئوية للناتج الداخلي اخلام، حبيث انتقل من 

نقطة  11.2أي برتاجع دايل  1112نة س % 42إىل  1111
هنا خصنا  1112مئوية من الناتج الداخلي اخلام، بعد سنة 

حيث ارتفع  1103-1112نالحظوا مرحلتني املرحلة األوىل 
 1112ما بني  %3.3هاد املؤشر مبتوسط سنوي دايل 

وصالت  1101والسبب ارتفاع نفقات املقاصة راه يف  1103و
ية رتفاع أسعار النفط يف األسواق الدولمليار درهم بسبب ا 22ل 

والسبب الثاين كتلة األجور يف إطار احلوار اإلجتماعي الكلفة 
 03داحلوار اإلجتماعي واليت مت تنفيذها اتباعا كانت أزيد من 

مليار دايل الدرهم، فضال عن االخنفاض املسجل للمداخيل 
ية دايل دالعوامل أدت أن املؤشر دايل املديون 3الضريبية هادو 

، احنااي مع %3.3كان كريتفع سنواي ب   1112-1103
إىل غاية اليوم، فني كنا غادي  %3.3راسنا إيال بقات هاد 

متيزت وترية ارتفاع  1104نوصلوا يف نسبة املديونية؟ ألنه بدءا من 
ملؤشر املديونية أي نسبة املديونية من الناتج الداخلي اخلام دالبالد 

لسنوية ها، حبيث مت خفض نسبة التغري ابتحكم تدرجيي يف منحا
إىل  3.3، انتقلنا من ارتفاع كل سنة دايل 1.2املتوسطة إىل 
 1111وهذا هو التحول اهلام، ليتم يف سنة  %1.2ارتفاع دايل 

مع املديونية  1102نقطة، مبعىن املديونية دايل  1.1تسجيل 
فقط  تمع الناتج الداخلي اخلام إرتفع النسبة دايهلا 1102دايل 
كان االرتفاع هو   1103-1112، إيال رجعنا ل 1.1ب 
3.3. 

ويعزى هذا التطور أساسا رغم الوضعية العاملية الصعبة 
إىل السياسة احلكومية املتبعة واليت جعلت من أولوايهتا استعادة 
   التوازانت املاكرو اقتصادية من أجل احلفاظ على استمرارية 

، وابلتايل فقد  la soutenabilité de la dette  املديونية
سامهت التدابري املتخذة من أجل ترشيد النفقات العمومية وحتسني 
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، يف % 3.2املداخيل إىل تقليص عجز امليزانية إىل حدود 
 .دون احتساب مداخيل اخلوصصة % 2.2كان العجز   1101

من جهة أخرى مت إدخال قاعدة ذهبية جديدة ضمن القانون 
نظيمي اجلديد للمالية واليت تنص على حصر اإلقرتاضات يف الت

الدين فقط، وهاد القاعدة  أصل وسدادمتويل نفقات اإلستثمار 
اآلن  1104-1103القانون التنظيمي للمالية يف  1103يف 

سنوات ونشوفوا واش كان خرق ليها، ال مل يقع خرق ومت  4مرت 
حكم يف  يف التاحلرص على هاد التوجه والذي ساهم بشكل كبري

تطور املديونية خالل السنوات اليت تلت اعتماد هذه القاعدة 
 الذهبية؛

أيضا الدراسات اليت قام هبا صندوق النقد الدويل، ألن املغرب     
ليس يف جزيرة معزولة املؤسسات املالية الدولية كتصدر التقارير 

املالية و  دايهلا، وصندوق النقد الدويل بتعاون مع وزارة اإلقتصاد
أجنز دراسات حول استمرارية الدين العمومي، أثبتت مناعة هذا 

ابلنسبة للناتج  %21الدين وقابليته لإلستمرار دون جتاوز سقف 
الداخلي اخلام. مبعىن، كون بقينا يف املتوسط اللي كان بني 

كنا اآلن غادي نكونو جتاوزان   %343اللي هو  1103و 1112
صالحات اللي متت ها احنا دون ، أما اليوم بسبب اإل21%
، وهو ما مت التأكيد عليه، أي مناعة هذا الدين وقابليته 22%

ابلنسبة للناتج الداخلي  %21لإلستمرار دون جتاوز سقف 
اخلام، من خالل خمتلف الصدمات اليت مت إجراؤها على النموذج 
التحليلي واليت مهت عجز امليزانية، نسبة الفائدة، سعر الصرف 

 .تأثريات فردية أو مجاعيةإما ب

لكن يف املقابل بعض املالحظات اليت تثري إشكاليات هتم       
بعض املظاهر دايل اهلشاشة ينبغي اإلنتباه هلا، ما نقولوش أبنه 
احنا راه وصلنا لواحد املسألة واراتحينا ابلعكس كنواجهو 

 :هشاشات

رتبطة أساسا أوال اهلشاشة املتعلقة مبستوى املديونية اخلارجية وامل
ابلعجز املسجل للحساب اجلاري مليزان األداءات، حبيث تبقى 
على املدى املتوسط متحكم فيها ابلنظر إىل التحسن املتوقع 
لإلستثمارات اخلارجية، رغم هاذ الشهاشة هي معتدلة لكن ينبغي 

 اليقظة واالنتباه هلاذ املسألة؛

 حاجيات التمويل اإلمجالية هذا أيضا كاين هشاشة
مرتبطة هبا، واليت ترتبط أساسا خبدمة الدين القائم على املدى 

من الناتج  %02القصري، فقد تراجعت عن النسبة املرجعية ل
، من املتوقع أن تواصل تقلصها 1104الداخلي اخلام منذ سنة 

على املدى املتوسط لتبقى يف مستوايت آمنة. لكن كانت واحد 
سات لى املديونية دايل املؤسالعدد دايل املالحظات اللي اثريت ع

العمومية، املديونية دايل املؤسسات العمومية، كاين الدين دايل 
 .عجز امليزانية العجز دايل اخلزينة اللي مت احلديث عنه

أما فيما يتعلق ابرتفاع مديونية املؤسسات واملقاوالت       
العمومية، البد من اإلشارة إىل أن اإلستدانة تعترب يف شقيها 

لداخلي واخلارجي واحدة من أهم املوارد اليت تلتجئ إليها ا
املؤسسات واملقاوالت العمومية من أجل ضمان متويل املشاريع 
اهليكلية الكربى للبالد. وجتدر اإلشارة إىل أن هاذ املوارد تعبأ من 
أجل مواكبة استثمارات هذه املؤسسات العمومية اليت تعرف منوا 

هاذي  1102-1101برسم  متواصال، بلغت اإلجنازات
 323اإلجنازات الفعلية دايل استثمارات املؤسسات العمومية: 

مليار درهم من املديونية اخلارجية خالل  002مليار درهم، مقابل 
تلك الفرتة. إذن إيال قاران مستوى إجناز اإلستثمارات مع املستوى 

 ىدايل املديونية اخلارجية كيبان أبنه كاين جهد كبري على مستو 
اإلجناز دايل اإلستثمارات املرتبطة ابملؤسسات واملقاوالت 

مليار درهم دايل  002مليار درهم مقابل  323العمومية، 
. مع العلم أنه 1102-1101املديونية اخلارجية يف الفرتة دايل 
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 %31ال ميكن االعتماد فقط على املوارد الذاتية اليت متثل حوايل 
شحال   مليزانية العامة للدولة،من جمموع االستثمار وحتويالت ا

كتمثل املوارد فهاذ اإلستثمارات من امليزانية دايل العامة للدولة: 
، إعاانت اإلستثمار اليت مت حتويلها من الدولة للميزانية 31%

مليار  22العامة للدولة للمؤسسات واملقاوالت العمومية بلغت 
 لتمويل هذه اإلستثمارات؛ %31درهم، أي 

اثنيا، الديون اخلارجية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، يتم       
التعاقد بشأهنا بعد دراسة معمقة جلدوى هذه اإلستثمارات، 
وآاثرها وكذا قدرة هذه اهليئات على تسديد هذه الديون، وذلك 
بعد الدراسة واملوافقة عليها من طرف اجملالس التداولية. مبعىن ما 

ذاهتا وتقولك غادي ندير واحد  ميكنش مؤسسة عمومية جتي من
اإلقرتاض، ابلعكس اليوم كاينة سياسة تقوم على أن يصادق 
اجمللس دايل اإلدارة أو اجمللس التداويل دايل هذيك املؤسسة على 

 .هذاك الدين، وبعد إجناز دراسة جدوى

كما جيب التأكيد على أن السياسة العامة اليت حتكم جلوء       
العمومية للتمويل اخلارجي حمكوم مبنهجية  املؤسسات واملقاوالت

متحكم فيها يقوم على التوازن بني التمويل، بني املوارد الداخلية 
واخلارجية، ويتم إيالء األولوية للديون اليت متنح بشروط مالية 
متميزة وتفضيلية، مبعىن حجم الدين، نسبة الفائدة، األهلية، فارق 

 ا مع الدائنني املتعددياإلستهالك خاصة تلك املتعاقد عليه
األطراف، واملديرايت املعنية لوزارة اإلقتصاد واملالية ابلتشاور فيما 
بينها، تقوم ابلتشاور فيما بينها، ليست مديرية واحدة بل جمموع 
املديرايت املعنية هباذ اجملال قبل املوافقة على طلبات اإلستدانة 

اينة عمومية. إذن كاملوجهة إليها من طرف املؤسسات واملقاوالت ال
واحد املنهجية، فاألمر ليس خاضع للسياسة اللي، يعين، ممكن 

 .أن تتسم أبعطاب بل ابلعكس، هنالك ما يؤطر

 1102-1102طيب، من حيث املؤشرات الرقمية،       
إرتفعت املديونية، ديون التمويل دايل املقاوالت العمومية يف 

 122ل إىل ، لتص1102ابملقارنة مع  %01بنسبة  1102
 022منها  %01مليار درهم، مؤشر رقمي ودال، تزادت ب

 %2بزايدة قدرها  %23مليار درهم من الديون اخلارجية، أي 
. هاذ املؤشرات الرقمية كتعطينا تصور على 1102ابملقارنة مع 

واش هذيك املنهجية اللي حتدثت عليها يقع احرتامها، واحد من 
لي وما هو خارجي، وحىت يف العناصر، التوازن بني ما هو داخ

ما بني  %2الزايدة دايل املوارد اخلارجية كانت الزايدة دايل 
 .1102و 1102

من املديونية العامة  %24ومتثل هاذ الديون اخلارجية       
، هذا مؤشر آخر على املسألة دايل 1102اإلمجالية لسنة 

ت سجل 1103التوازن، وجتدر اإلشارة أن الديون اخلارجية منذ 
 %30حيث مرت من  1103تباطؤ يف نسبة النمو دايهلا، منذ 

، إىل 1102و 1104بني  %02، إىل 1104و 1103بني 
. مبعىن %01، ما معدل سنوي هو 1102و 1102بني  2%

يف السابق اللجوء لإلستدانة اخلارجية كيعين النسبة دايل اإلرتفاع 
ه مع ، ولكن إيال قاران%30دايلو من سنة إىل سنة، إرتفع ب

، هلذا ما كاينش اللجوء املفرط %2إرتفع ب 1102-1102
إىل اإلستدانة اخلارجية. هذه األرقام ال تقوهلا، ابلعكس كاينة 
منجهية قائمة على التوازن، وكاينة منهجية قائمة على دراسة 
جدوى، وكاين منهجية فيها تعدد املتدخلني، ابش ما كيبقاش 

اينة منهجية أننا كنجيو القرار حمصور عند جهة واحدة، مث ك
للربملان وكتقدم هاذ املعطيات من طرف اجمللس األعلى 
للحساابت، وأيضا تناقش من قبل أعضاء اجمللس أغلبية 

 .ومعارضة

من هاذ الديون اخلارجية إىل  % 20ويعزى ما يقرب من       
املؤسسات التالية هنا ابش نعرفو هاذ الديون أين تذهب؟ وشنو 

من  %20ارات؟ وشنو العائد؟ يعزى ما يقرب من طبيعة اإلستثم
هيئات: املكتب الوطين  2إىل  1102هاذ الديون اخلارجية برسم 
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للكهرابء واملاء الصاحل للشرب، اجملمع الشريف للفوسفاط، الشركة 
الوطنية للطرق السيارة ابملغرب، املكتب الوطين للسكك 

وطنية للنقل الشركة ال احلديدية، الوكالة املغربية للطاقات املستدامة،
اجلوي اخلطوط امللكية املغربية، وصندوق التمويل الطرقي والوكالة 

البحر األبيض املتوسط. وهذا فيه واحد املؤشر، -اخلاصة طنجة
أبن الغالبية دايل هاذ املديونية مرتبطة ابالستثمارات دايل 
قطاعات حيوية إما كتقدم خدمات عمومية أساسية للمغاربة أو 

دايل املؤسسات ابش ما  2ا استثمارات هيكلية لبالدان، عنده
تبقاش عندان واحد التصور اللي كيقول هاذي واحد املديونية 
مشتتة على املئات دايل.. وهو تطور يرجع ابألساس إىل زايدة 

 الديون املتعلقة مباذا؟

الوكالة املغربية للطاقات املستدامة، املغرب اختار اختيار  :أوال
الطاقات املتجددة، عندان تبعية طاقية قبل سنوات كانت  دايل
ولكن عندان مشكل، شحال نسبة  %23دااب هبطات ل 22%

 ؛%22الزايدة؟ 

 ؛%10املكتب الوطين للسكك احلديدية : اثنيا

 ؛%01صندوق التمويل الطرقي : اثلثا

ومجيع هذه اهليئات منخرطة يف برامج استثمارية     
وتتكون الديون اخلارجية واملؤسسات واملقاوالت العمومية  طموحة

 1102مليار درهم يف هناية  002من ديون حتظى بضمانة الدولة 
، مبعىن الفارق 1102مليار دايل الدرهم يف  012مقابل 

داملليار دايل الدرهم ابش نقولو فعليا أشنو  01شحال؟ حوايل 
 1102و 1102حتمالت الدولة وضمناتو بشكل مباشر ما بني 

دايل املليار دايل الدرهم اللي كانت دايل زايدة وديون غري  01
مليار درهم يف هناية  2342مضمونة من طرف الدولة مببلغ 

، الفارق كان 1102مليار درهم يف  2342مقابل  1102
 .مليون درهم 011حوايل 

املهم أنه أن املنحى، هذا املنحى الذي كان إىل غاية هناية       
، ألن أي سياسة أو أي إصالح  1102أتكد يف سنة  1102

كتأكد الصوابية دايلو أو النجاعة دايلو أو الفعالية دايلو فاش  
استقرت نسبة  1102يف  كنشوفو أبنه عندو واحد اإلستمرارية؛

بني  %2منو الديون اخلارجية للمؤسسات واملقاوالت العمومية يف 
ر درهم؛ أما مليا 022، وبلغت يف جمموعها 1102و 1102

 1102فألول مرة كنالحظو اخنفاض مع متم هناية  1102يف 
، مبعىن الديون اخلارجية للمقاوالت العمومية يف هناية %0بنسبة 
مليار درهم، السنة املاضية يف نفس  022كانت   1102يونيو 
مليار درهم. إذن بدينا كنالحظو واحد االخنفاض  022الفرتة 

لكن يبقى من الواجب القول  ..بداية واحد االخنفاض دايل
على أنه ابلرغم من هاذ اإلجراءات، فأن املديونية  والتأكيد

اخلارجية ابلنسبة لبعض املؤسسات واملقاوالت العمومية وصلت 
إىل مستوايت مقلقة، وهذا واحد الشيء ينبغي أيضا، كما أشرت 
يف البداية، راه الحظتو املنهجية مبنية على واحد املنطق 

اشنو حققنا؟ اشنو اجنزان؟ فني وصلنا؟ ابقة شي  موضوعي،
إختالالت، ابقة شي إشكاالت ها هي، ألن هذا هو املنطق دايل 

 .الصراحة والوضوح مع ممثلي األمة

وهكذا، ومن أجل حتقيق استقرار مديونية هذه اهليئات       
 1102وحتسني جودة مراقبتها، قامت وزارة اإلقتصاد املالية يف 

ية متعلقة بتسديد الديون وجهت إىل خمتلف مسريي إبصدار دور 
اهليئات املذكورة، تدعوهم إىل ضرورة توفري متابعة دقيقة ومنتظمة 
ملختلف اإللتزامات واملصاريف املالية، وكذا اإللتزام الصارم 
ابملواعيد النهائية لسداد القروض، وأيضا نصت الدورية على إنشاء 

رجية لسهر على سداد القروض اخلاآلية على مستوى الوزارة تقوم اب
يف آجاهلا والتنبيه إىل أي تقصري حمتمل يف هذا اجملال. وأيضا مت 
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أان هنا كنهضر على اإلجراءات اللي عندها بعد -إصدار مذكرة 
ا من خمتلف أعوان املراقبة املالية للدولة التابعني هل إىل-مستقبلي

يالت خارجية، متو أجل متابعة أكثر دقة للمشاريع اليت تستفيد من 
والتأكد من قدرة اهليئات املعنية على االلتزام بتسديد قروضها 

 .داخل اآلجال

ويف هذا الصدد، قررت الوزارة جعل اللجوء إىل ضمان الدولة    
يكتسي طابعا استثنائيا، مبعىن األصل ماشي اللجوء ملقاربة الدولة 

ها، ا براستكون املقاولة أو املؤسسة العمومية قادة تضمن راسه
تدارت دراسة جدوى فعالة جتعل املمولني واملاحنني اخلارجيني 
مقبلني على تقدمي الدين، مع اعتماد مقاربة ربط برجمة املشاريع 
املقرتحة من طرف املؤسسات واملقاوالت العمومية بقابليتها 
للتمويل أو برجمتها يف إطار بروطوكول تفاوضي بني الدولة وهذه 

 .اهليئات

 أخريا، اإلصالح اهليكلي املرتقب لبعض املؤسسات مث     
العمومية يهدف أيضا إىل حتسني منوذجها اإلقتصادي واملايل الذي 
من شأنه رفع املوارد الذاتية وتقليص اللجوء إىل اإلستدانة. أيضا 
مت تلقي عدد من املالحظات هتم آاثر ارتفاع قيمة إمدادات الدولة 

ة العمومية على عجز امليزانية العام لفائدة املؤسسات واملقاوالت
للدولة، وأسباب اخنفاض مسامهة املؤسسات واملقاوالت العمومية 
يف امليزانية العامة للدولة، هاذي واحد املالحظة أثريت، وهي 
مالحظة ينبغي اجلواب عليها، عالش اإلمدادات إرتفعت؟ 
وعالش املسامهات دايل بعض املؤسسات تراجعت؟ هاذي واحد 

 .ضية تثار وتثار يف النقاشالق

 ينبغي التذكري أبن التحويالت املالية بني الدولة واملؤسسات :أوال
واملقاوالت العمومية تعكس بنية احملفظة العمومية، إذ تساهم 
اهليئات ذات الطابع التجاري ابإلضافة لبعض املؤسسات املالية 
العمومية يف امليزانية العامة للدولة، فيما تستفيد اهليئات ذات 

ن اإلمدادات املالية املرصدة من امليزانية الطابع الغري التجاري م

العامة للدولة لتمويل نفقات التسيري والتجهيز، هنا خصنا منيزو 
ما بني مؤسسات عمومية ذات طابع جتاري أو مقاوالت، وما بني 
املؤسسات اليت ليست ذات الطابع جتاري لتدقيق ذلك. 

ة يف يالتحويالت املالية لفائدة املؤسسات واملقاوالت العموم
مليون درهم، مت ختصيص  422مليار درهم و 12بلغت  1102

للزايدة يف  %01للتجهيز و %41منها للتسيري، و 21%
من جمموع نفقات  %01وهذه اإلمدادات متثل ما قدره  رأمسال،

 اامليزانية العامة للدولة مبا يف ذلك نفقات اإلستثمارات، إذن راه م
 د الرقم كبري أو العكس؛كاينش واحد املبالغة، ما كاينش واح

يف  %22القطاع اإلجتماعي، القطاع اإلجتماعي، حيتل  :اثنيا
هاذ اإلمدادات، هاذي مسؤوليتنا، ما ميكنش نتخالو عليها، 

مليار ملؤسسات  04مليار مت حتويل  12مبعىن من أصل 
 ومقاوالت عمومية كتشتغل يف اجملال اإلجتماعي؛

داملليار دايل الدرهم وشي  4: %02الفالحة بدرجة  :اثلثا
مث الطاقة واملعادن مليار  %01داملليار:  1حاجة، مث النقل 

 ؛%2مليون درهم أي  122و

املؤسسات واملقاوالت العمومية إيال بغينا نذكرو 
ابلتفصيل اإلمدادات: عندان األكادمييات اجلهوية للرتبية 

فعة مرت داملليار، مبعىن عندما نقول هنالك إمدادات 4والتكوين: 
للمؤسسات واملقاوالت العمومية هكذا بني اإلطالق كيبان ليك 
أننا كنمولو أو كنعطيو إمدادات للمؤسسات التجارية، يف حني 

يف اإلمدادات، اللي   0راه بدرجة أوىل قطاع التعليم هو رقم 
 220داملليار و 1كتمشي لألكادمييات؛ القطاع الثاين الصحة ب

ث هو الفالحة املكاتب اجلهوية مليون درهم؛ القطاع الثال
مليون درهم؛ أما القطاع  301داملليار و 1لإلستثمار الفالحي 

الرابع هو يف العمق هو القطاع األول اللي هو التعليم لكن على 
 مستوى التعليم العايل، املكتب الوطين للخدمات اجلامعية والثقافية
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ه والصحة بشقيمليون درهم، مبعىن عندان التعليم  042داملليار و 1
والفالحة، كيستقطبو احلصة األكرب من اإلمدادات، هذا ماشي 
إمدادات ألمور جتارية وغريه، مث أتيت يف مستوايت موالية هناك 
املكتب الوطين للسكك احلديدية وكيقدم خدمة عمومية، مليار 

مليون درهم للجامعات واملؤسسات، إذن رجعنا للتعليم  221و
 021لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة مليار و، ا202العايل مليار و

مليون درهم، املكتب الوطين للسالمة الصحية، املواد الغذائية 
مليون درهم،  221، شركة الطرق السيارة ابملغرب 202

مليون  421، الناظور غرب املتوسط 244الوكاالت احلضرية 
مليون درهم، املكتب الوطين  324درهم، التعاون الوطين 

مليون درهم، مبعىن راه عندان مستوىني  312شارة الفالحية لإلست
خمتلفني، اإلمدادات كتهم جماالت، واألولوية ملا هو اجتماعي: 

 .التعليم والصحة بدرجة أوىل، مبختلف املستوايت

أما املؤسسات ذات الطابع التجاري أو اليت هلا عائدات 
ا سأشري إليه م تصب يف جزء منها يف امليزانية العامة للدولة، فيهم

ويتعلق ابإلجنازات، وهي يف العموم سجلت اإلجنازات دايل هذه 
املؤسسات، ولكن قبل منها نشري لواحد القضية، نسبة اإلجناز 
فهاذ اإلمدادات التحويل، ألن البعض كيقول كتجي كتبداو 
ترصدو لينا ميزانيات ولكن واش هذاك الشي فعال حتول أو ال؟ 

ابملقارنة مع  1102و ما بني يف سنة واش وقع؟ واش كان عند
النمو يف النسبة دايل التحويل أو إجناز التحويالت  1102

، حبيث %242الالزمة املرتبطة هباذ اإلمدادات، سجل منوا قدره 
مليون درهم، ويف  220مليار درهم و 12بلغت القيمة النهائية 

هر ش، بلغت اإلجنازات إىل غاية هناية 1102قانون املالية دايل 
، إذن هاذي ماشي اإلمدادات  %24أكتوبر نسبة إجناز دايل 

فيما هو اجتماعي وكتتبقى جممدة غري تتقال يف األوراق  كتسجل
دايل قانون املالية، اّل هاذي إمدادات كتكسب وكتحّول، وفهاذ 
السنوات األخرية النسبة دايل العملية دايل التحويالت وصالت 

 ل أنه هاذ السنة ابملقارنة معأو عرفت مستوايت كبرية والدلي
السنوات السابقة هاذ السنة وصلنا إىل نسبة إجناز مع هناية شهر 

، فيما خيص عائدات أو مسامهات املؤسسات %24أكتوبر دايل 
دايل املليار  2، 1102العمومية واللي شرت هلا بلغت يف سنة 

، قانون املالية %22مليون درهم، أي بنسبة إجناز دايل  024و
توّقع أبن العائدات واملسامهات دايل املؤسسات العمومية  جا

مليون درهم هاذ  331دايل املليار و 2لفائدة امليزانية غتكون 
دايل املليار  2الشي اللي توقعنا، شحال وقع فعليا اللي حتول هو 

ة ، مبعىن التوقع اللي عطيناه الصدقية والنتائج دايلو الفعلي024و
الشيء مهم ينبغي تقديره، ابملقارنة وهذا واحد  %22حتقق ب 

أي املسامهة املالية دايل املؤسسات العمومية سجل  1102مع 
دايل  2، ألنه يف تلك السنة كانت 1102اخنفاض ابملقارنة مع 

مليون درهم، ويرجع السبب أساسا إىل تراجع  222املليار و
مسامهات بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية منها اجملّمع 

يف للفوسفاط وذلك ارتباطا ابلوضعية الغري املواتية للسوق الشر 
الدويل، وابلرغم من ذلك حافظ اجملّمع على مكانته، كما يعزى 
اخنفاض املسامهات أيضا إىل تراجع مسامهة شركة اتصاالت 
املغرب، وكذا عدم مسامهة جمموعة صندوق اإليداع والتدبري خالل 

سامهات إضافية من ، يف املقابل كانت هنالك م1102سنة 
طرف الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ومكتب الصرف، يف 

مليون درهم  222دايل مليار و 2املوارد املتأتية بلغت  1102
دايل  2ابلنسبة لتوقعات قدرت يف  %22بنسبة إجناز بلغت 

إن شاء هللا  1102املليار دايل الدرهم وزايدة، أما هذه السنة 
مليون درهم، أي بزايدة  211ل املليار وداي 2تبلغ التوقعات 

، التوقع دايلنا 1102ابملقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  2%
هاذ  1102دجنرب  2مليار درهم، التوقعات احملّينة يف  2.2هو 

مليون درهم، وذلك عالقة ما هنالك  2.422مت حتيينها إىل  2.2
رتفاع دايل ا ارتفاع يف مسامهات بعض املؤسسات تقريبا سجلنا
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مليون  111مليون درهم، شركة اتصاالت املغرب زائد  222
مليون درهم، الوكالة الوطنية  021درهم، استغالل املوانئ زائد 

مليون درهم، اللجنة الوطنية للوقاية  042تقنني املواصالت زائد 
 201مليون درهم، اإلخنفاضات  41من حوادث السري زائد 
الة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح مليون دايل الدرهم، الوك
مليون درهم، بنك املغرب انقص  211العقاري واخلرائطية انقص 

مليون درهم برسم حصص األرابح، املكتب الوطين  012
مليون درهم، والقرض  111للهيدروكاربوارات واملعادن انقص 

مليون درهم، وتناهز توقعات املوارد  011الفالحي املغرب انقص 
أتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية برسم قانون املالية ل املت

مليار  00التوقع دايلنا إن شاء هللا السنة املقبلة هو  1102
بدون احتساب عائدات اخلوصصة، وهلذا   مليون درهم 421و

 %02كنتوقعوا إن شاء هللا إبذن هللا تكون واحد الزايدة دايل 
 ..1102ملقارنة مع اب 1102ابملقارنة مع السنة احلالية 

 :السيد الرئيس

 .دقيقة عندك 21السيد الوزير بضعة دقائق إذا مسحت، 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
السيد  املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن

السيد موالي  حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وعن
العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد حفيظ 

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير  الرقمي وعن
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة 

 :ابلتجارة اخلارجية

 .شحال دااب داز منها

 :السيد الرئيس

 .الكرم دايل املؤسسة التشريعية

اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى 
السيد  املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن

السيد موالي  حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وعن
حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 

 ى وزيرالسيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لد الرقمي وعن
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة 

 :ابلتجارة اخلارجية

إذن كاين مالحظات غنمر بسرعة على بعض القضااي 
اللي هي أساسية، ابلنسبة لصندوق اإليداع والتدبري نعطي واحد 

 :مالحظات 1

تقرير اجمللس على احلساابت أعطى تشخيص لوضع  أوال
صندوق اإليداع والتدبري، التشخيص اقرتح جمموعة من التوصيات 
لتحسني احلكامة والتسيري دايل هاد املؤسسة، وابلنسبة إلينا على 
مستوى احلكومة التقرير مل يركز مبا فيه الكفاية على التغيريات 

راقبة لنسبة للحكامة واملوالتطورات اليت عرفتها هاد املؤسسة اب
دايهلا، ومنها أن صندوق اإليداع والتدبري مت اعتباره كمؤسسة 
إئتمان يف إطار القانون البنكي، أيضا تعزيز دور جلنة املراقبة داخله 
وأيضا تبين صندوق اإليداع والتدبري لبيان السياسة العامة 

 .لإلستثمار

ة كما مفيما يتعلق بصندوق داملعاشات املدنية، احلكو 
طلعت على التقرير البد من التأكيد على أن اإلصالح الكبري 
الذي مت والذي أدى إىل أن العجز القدرة دايل الصندوق على 

، اليوم احلمد هلل مت مديد 1111أداء املعاشات كانت كتوقف يف 
كان إصالح وهذا واحد اإلجناز ال ميكن   1112ذلك إىل 

 إنقاذ واحد اجملال؛اإلستهانة به ألنه اليوم مكنا من 

فيما يتعلق ابجملال دايل الصناعة واإلستثمار واإلجتار 
واإلقتصاد الرقمي، أنكد على اإلجراءات اللي مهت الوضعية 
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داملقاولة املغربية على املستوى خاصة مقاولة إحداث الوكالة 
واللي  1102الوطنية للنهوض ابملقاولة الصغرى واملتوسطة يف 

لية دايل احلكامة ألنه اختذت عدد من أدت إىل حتسني العم
اإلجراءات، استعملت فيها اآلليات الرقمية ومكنات من حتسني 
القدرة دايهلا على تعزيز االستثمار واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

جتاوز  1102وهنا املعدل دايل إجناز املشاريع مع هناية أكتوبر 
 022ع ومشرو  022مشروع مت إجناز بشكل كلي  222من بني 

، أيضا األعمال اليت %21قيد اإلجناز مبعىن ما يفوق أو ما يناهز 
تقوم هبا الوكالة تتماشى مع اإلسرتاتيجية الصناعية خاصة على 
مستوى تطوير القدرة التنافسية للمقاوالت من خالل توفري الدعم 
التقين واملايل، وهنا البد من اإلشارة إىل جمموع اإلستثمارات 

 22مليار دايل درهم، االلتزام خبلق  2.2لي جتاوزات اإلمجالية ال
من املقاوالت  2211ألف منصب شغل واستفادة أكثر من

 الصغرية جدا وحاملي املشاريع من دعم مشرتك؛

أيضا فيما يتعلق ابملالحظات املرتبطة ابجملال الرقمي، 
وهنا ينبغي التأكيد على أنه كانت عدد من الصعوابت، قلة 

 البنية التحتية، اجلانب التشريعي والعقبات اليتاألدوات وضعف 
ارتبطت ابإلدارة أو ابحلكامة دايل برانمج احلكومة اإللكرتونية، 
 اليوم هنالك برانمج جديد داملغرب الرقمي من نتائجه إحداث
وكالة التنمية الرقمية وأيضا اعتماد إسرتاتيجية جديدة للتحول 

توى د الرقمي وحتسني مسالرقمي لإلدارة، تسريع تنمية اإلقتصا
عيش املواطنني عرب التكنولوجية الرقمية ومت إطالق سلسلة من 

 املشاريع يف هاذ اجملال؛

يف التجارة اخلارجية وامليزان التجاري، املالحظة دايل 
تعدد املؤسسات اليوم مت جتميعها يف مؤسسة واحدة، الوكالة 

لتدابري ص ااملغربية لتنمية االستثمارات والصادرات، فيما خي
التحفيزية مت اعتماد نظام عقود دايل ثالث سنوات هتم عقود 

تنمية التصدير دعم املصدرين املبتدئني وبرانمج خاص لدعم 
 األقاليم اجلنوبية جبهاهتا الثالث؛

املالحظات اليت أثريت حول ضعف مردودية مكتب 
 ىالتسويق والتصدير، ينبغي التأكيد على أن الوزارة اليوم تعمل عل

وضع خارطة طريق ابلتعاون مع الوزارات املعنية هبدف حل هاذ 
 املكتب؛

يه فيما يتعلق ابملكتب الشريف للفوسفاط واللي أثريت عل
ابلرتتيب واحد العدد دايل املالحظات أيضا بشكل سريع ينبغي 

رقم املعامالت جمموعة اجملمع الشريف  1102التأكيد على أن 
مليار درهم منها من  44م، مليار دره 24.2للفوسفاط كان 
، مسامهة %22ونسبة القيمة املضافة  %21الصادرات أي 

 01املكتب الشريف للفوسفاط يف امليزانية العامة للدولة يف 
مليار درهم، إما يعين مسامهات مباشرة أو  21سنوات بلغت 
من  %02هذه اجملموعة سامهت ب  1102ضرائب، ويف 

تياطات الوطنية من العملة من اإلح %11الصادرات الوطنية و
الصعبة، اليوم اجملمع الشريف للفوسفاط اخنرط استثمارات كبرية 
واحنا كنوقفو هنا على اآلاثر والثمار اإلجيابية يف العملة الصعبة 
يف الصادرات الوطنية ويف املسامهة دايلو يف امليزانية دايل الدولة ما 

باشرة اللي امهات املبني الضريبة على األرابح كشركة وما بني املس
سنوات، كل ذلك ماذا يعين؟ 01مليار درهم يف  21جتاوزات 

يعين أن اجملمع من أجل مواصلة ذلك واملضاعفة دايلو اخنرط يف 
مليار درهم  22برانمج استثماري كبري، عمليا االستثمارات تناهز 

مليار درهم يف إطار عقود مع املقاوالت  42منها  22وهاذ 
شيء مهم ألن كيكون اجملمع مبثابة قاطرة  الوطنية، وهذا

 :للمقاوالت، هنا ينبغي التأكيد على ما يلي

أن اجملمع يسجل ويرحب بتوصيات اجمللس األعلى  :أوال
للحساابت ذات العالقة به ويؤكد على االلتزام بوضع مجيع 
اآلليات املناسبة لتنفيذها، كان هنا واحد املوقف واللي رمسيا أان  
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عليه هنا دايل الرتحيب ابلتوصيات دايل اجمللس األعلى  كنعلن
للحساابت، واألهم ما يهم أوال التخطيط على املدى البعيد 
ومتوسط األنشطة املنجمية، وما يطرح اجمللس األعلى للحساابت 
من مالحظات يف املسطرة العملياتية النتقاء واقتناء األراضي، 

ااب، أيضا التفاعل معها إجيعملية التخطيط ابلواثئق، مالحظات مت 
برجمة اإلنتاج على املدى القريب هنا اجمللس األعلى للحساابت 
أبدى مالحظات حول هاذ املوضوع وابلنسبة للمكتب الشريف 

 :للمجمع الشريف للفوسفاط فإن اجملموعة ستعمل

اكل رغم املش إعادة صياغة مسطرة اقتناء األراضي املنجمية :أوال
اللي مطروحة واليت ليست عندو مسؤولية مباشرة ولكن إعادة 

 صياغة هاذاملسطرة؛

هيكلة سلسلة التوريد من خالل إنشاء إدارة تنفيذية جديدة  :اثنيا
 مسؤولة عن التخطيط املندمج؛

وتدبري  التخطيطأنشاء وتدعيم الوحدات املتخصصة يف : اثلثا
 اقع املنجمية؛على مستوى املو سلسلة التوريد 

وضع أدوات وآليات رقمية متقدمة متكن من هيكلة ودعم  ا:رابع
 my عملية التخطيط والقيادة ومنها على اخلصوص

planning و flight management system؛ 

 .مث أخريا: تطوير املراقبة التقنية والتكنولوجية

 توصيات اجمللس إذن هنا اجمللس ما جاش ابش يقول أن
األعلى للحساابت راه فيها مشكل بل هاد التوصيات كضمن 
واحد العدد من املالحظات سنعمل عليها ويف هاد النقط وهي 

مث على مستوى املعاجلة دايل الفوسفاط  .راه التزامات مع الربملان
أيضا مت العمل على أن اجملمع الشريف للفوسفاط سيعمل على 

مة لتدبري خمزون الفوسفاط وتطوير وضع مساطر عملية مالئ
ة اآلليات الرقمية للتخطيط واإلنتاج وتدبري املخزوانت البينية لوحد

الغسل وأيضا إجناز روابط إضافية للتغذية وعلى مستوى الصيانة 

واستخدام معدات وآليات اإلستغالل ينبغي التأكيد على أن 
 صدداجملمع سيعمل على اختاذ عدد من اإلجراءات يف هذا ال

 :منها

 .إجناز وتوثيق سياسة اقتناء وجتديد املعدات واآلليات الصناعية -

 .تسريع وتسبيق برانمج حتسني عملية الصيانة -

ومالحظة األخرية اليت أثريت حول اجملمع الشريف للفوسفاط وهتم 
مع التأثري البيئي لألنشطة املنجمية، وهنا ينبغي التأكيد على أن اجمل

اعتمد على سلسلة من املبادرات إلعادة الشريف للفوسفاط 
أتهيل هذه األراضي يف إطار برانمج التميز البيئي والذي أطلق يف 

لكن يقول اجملمع الشريف للفوسفاط: إن هذه املبادرة  1103
تظل غري كافية لتشمل معاجلة مجيع األراضي املستغلة منذ انطالق 

ذا يعلن ها، وهلعملية اإلستخراج واليت مل تتم عملية إعادة هيكل
اجملمع الشريف للفوسفاط عرب وزارة الطاقة واملعادن أنه سيعمل 

 :على ما يلي

تسريع برانمج إعادة أتهيل املناجم مع الرتكيز على اهلدف  :أوال 
املتمثل يف إعادة أتهيل ضعف املساحات املستغلة كل سنة إىل 

 .هكتار سنواي 211حوايل 

إطالق برانمج للبحث جبامعة حممد السادس متعددة  :اثنيا 
التخصصات التقنية هبدف حتديد الزراعات املالئمة ذات القيمة 
املضافة مث إطالق جتارب لتقنية الرتشيح وتنقية أوحال الغسل من 
أجل التحكم يف توسعة احلواجز واألحواض اليت تستقبل املياه، 

 شريف للفوسفاط يفوهذا أتكيد على السياسة دايل اجملمع ال
عالقته مع اجمللس األعلى للحساابت وجملس النواب، حبيث 
السياسة تعتمد على الاللتزام والتعهد ابلتفاعل اإلجيايب مع 
التوصيات، هذه جمموع األجوبة وسأعمل على تسليم هذه 
األجوبة كما تسلمتها لتكون ضمن حماضر هذه اللجنة وميكن 

 .ركاتهالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبتتبع ما ورد فيها الحقا، والس
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 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للسيد وزير السياحة 
 .والنقل اجلوي، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

لى اإلجابة ع بغيت إبسم الفريق ابش أشكر السيد الوزير
نيابة على جمموعة من الوزراء، بطبيعة احلال أن جييب السيد الوزير 
نيابة عن وزير آخر ميكن أن نقبله استثناءا، يكون استثناء، ولكن 
أن يغيب جمموعة من الوزراء على هذه اجللسة املهمة واملهمة جدا 

كن مي هذا األمر، السيد الرئيس، ال ميكن أن نقبله وابلتايل استثناء
لينا نقبلوه، ولكن أن تعود األمور كقاعدة لغياب جمموعة من 

 .الوزراء، فهذا شيء لن نقبله السيد الرئيس، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد وزير السياحة والنقل 
 .اجلوي

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :االجتماعيالتقليدية واالقتصاد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

سعيد جدا احلضور يف هاذ اجللسة اخلاصة مبناقشة تقرير 
اجمللس األعلى للحساابت، اللي تناول عدة إشكاليات اللي 
مطروحة على مستوى قطاعات خمتلفة، وبغيت يف البداية نشكر  

لي كيعطيو هلاذ القطاع كذلك السادة النواب على اإلهتمام ال
دايل السياحة، وهاذ الشي كنالحظوه من خالل املناقشة اللي  

كتكون عندان داخل اللجن املختصة، ال على مستوى جملس 
 .النواب، وال على مستوى جملس املستشارين

البد كذلك من اإلشارة أن هاذ القطاع دايل السياحة، 
يف  ل عدة قطاعاتهو قطاع أفقي يتطلب املسامهة واملشاركة داي

تطوير ويف تنمية هذا القطاع احليوي، قطاع منتج، قطاع مشغل، 
قطاع مصدر، اللي كيلعب دور كبري يف التوازانت املالية 
اإلقتصادية واإلجتماعية دايل بالدان، بغيت كذلك نشري أن هذا 
القطاع كان من القطاعات األوىل اللي حظات إبسرتاتيجية 

، ألن القطاعات األوىل اللي كانت 1111قطاعية بداية سنة 
سنوات يف  01عندو، اللي وضع إسرتاتيجية تنموية على مدى 

ذاك الوقت، قبل من اإلسرتاتيجيات القطاعية األخرى اللي احنا  
كلنا اليوم كنعرفوها وكنفتخرو هبا، كنفتخرو ابلوجود دايهلا، مثل 
املخطط األخضر أو ال املخطط دايل الطاقات املتجددة، 

ملخططات اإلسرتاتيجية يف قطاعات خمتلفة اللي اعتمدهتا ا
 احلكومات املتعاقبة لتدبري املسائل دايهلا، وللتنمية دايل القطاعات

دايهلا، هاذ القطاع دايل السياحة كان من األوائل اللي وضع واحد 
اللي معروفة  1101، كانت هي اخلطة دايل 1111اخلطة سنة 

كان كريتكز فذاك الوقت على أكثر ابملخطط األزرق، اللي  
السياحة الشاطئية، وكان من امليزات دايل هاذ املخطط األزرق 
أنه يرتكز على تنمية سياحة شاطئية واختار فذاك الوقت ابش 
يدير واحد العدد دايل احملطات السياحية الشاطئية من البحر 
األبيض املتوسط وأنت هابط حىت جلنوب دايل املغرب، واحد 

حملطات السياحية اللي وفروان هلم واحد الوعاء عقاري دايل ا 01
هكتار  0111مهم، ألن كل احملطات فذاك الزمان كانت تقريبا 

اللي كانت كيخصها توجد أو هتيئ ابش تكون هي احملطة إليواء 
هاذ املشاريع السياحية املهمة، ذاك الوقت هاذ املخطط كان عندو 

ؤية هلاذ القطاع دايل الفضل أنه كان موجود، وأعطى واحد الر 
السياحة، وخال واحد العدد دايل الشركاء يواكب هاذ القطاع 
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دايل السياحة، غري كجميع املخططات البد من إعادة النظر فيها 
من حني إىل آخر، ابش نعرفو أشنو هي املردودية دايهلا، وأشنو 

 .هي النجاعة دايل هاذ املخططات

ل وما املراحفبالنسبة للمخطط األزرق جنح يف بعض 
أو يف حمطات أخرى، وهنا البد ما نذّكرو  جنحش يف مراحل أخرى

أن النموذج اإلقتصادي املعتمد دايل هاذ احملطات الشاطئية هو  
كان منوذج يعتمد على واحد املقاربة اللي كتدمج ما بني واحد 
املقاربة عقارية، واحد املقاربة استثمارية يف اجملال دايل السياحة 

دايل اجلوانب دايل اإلستثمار،  1كنعتقدو أن إيال إدجمنا هاذ وكنا  
جانب عقاري وجانب سياحي غادي نديرو العقار وغادي نرحبو 
الفلوس من العقار وهباذوك الفلوس اللي غادي نوفرو من العقار 
غادي نديرو منشآت سياحية، وهاذ الشي ابألسف ماشي هذاك 

اذ ملنعشني اللي خذاو هالشي اللي وقع ألن يف غالب األحيان ا
احملطات السياحية كان املهمة دايهلم هي عقارية وما كانوش 

 .مهتمني كثري ابملنشآت السياحية

فهذا التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت أعطى بعض 
التوصيات وبعض املالحظات كتهم هاد اإلسرتاتيجيات اللي 

ذو كناخ  اعتمدت هاذ القطاع دايل السياحة، واحنا بكل وضوح
ابإلعتبار هاذ املالحظات وهاذ التوصيات و كنستافدو اليوم ابش 
نناخذو ما هو إجيايب من هاذ املخططات اللي هي تعاقبت على 
هاذ القطاع دايل السياحة، وانخذو كذلك ابإلعتبار التجارب 
اللي ما كانتش انجحة ابلطريقة الكافية ابش جنتنبو يف املستقبل 

حيل ريع والّ بعض الوعود اللي هي يف املستابش نقدمو بعض املشا
اعتمدان كذلك  1111أننا نوصلو ليها، بغيت نضيف كذلك أن 

 1111واحد اإلسرتاتيجية الطموحة اللي الناس فهموها أننا يف 
مليون دايل  11غادي نوصلو لواحد العدد دايل السواح اللي مها 

 1111-1101ومسيناها  1101السواح، وضعنا إسرتاتيجية يف 
 1111، وبعض الناس أعتقدو أن غادي نوصلو يف 1111رؤية 

مليون دايل السواح، هذا كنظن أهنا قراءة غري جدية هلاذ  11إىل 
، واحنا كنهيئو اليوم واحد الربانمج دايل 1111الرؤية دايل 

وغادي نكونو أكثر واقعية  1111العمل لتحيني هاذ الرؤية دايل 
 .نالي هي ماشي يف املتناول دايلابش ما نعطيوش بعض الوعود ال

فخور كذلك أننا يف هاذ القطب دايل السياحة اليوم  
كنجمعو ما بني السياحة وما بني اإلقتصاد االجتماعي وما بني 
الصناعة التقليدية وما بني النقل اجلوي، وهذا كان كذلك من 
متطلبات دايل املهنيني منذ عقود فهاذ امليدان دايل النقل اجلوي 

عرف فيه بالدان كذلك واحد التطور إجيايب كبري منذ سنوات  اللي
والّ  1112بفضل قرار اللي كان خذاتو احلكومات السابقة يف 

دايل حترير أجواء دايل املغرب التوقيع على اإلتفاق  1112يف 
واللي مّكن املغرب  1112اللي كان ّدار يف  open sky دايل

ل اجلوي اذ اجملال دايل النقابش يدير واحد القفزة نوعية كبرية فه
 .دايل تطوير املؤسسات املطارية يف بالدان

فالتقرير دايل اجمللس األعلى دايل احلساابت تطرق 
لإلشكالية دايل املكتب الوطين للمطارات، اللي كان حىت هو  
كذلك وضع واحد إسرتاتيجية وواحد املخطط تنموي دايل 

ازات كبرية من نعرتفو أن إجناملطارات يف اململكة، ويف احلقيقة البد 
ب عندوا املطرية، اليوم املغر  ّدارت يف بالدان على مستوى املنشآت

مطار اللي هو شغال، واللي كيغطي اجملاالت  02أو  02تقريبا 
الرتابية بكاملها واجلهات بكاملها، طبعا بعض املنشآت املطرية 

 هاد يف عرفت واحد اإلشكاليات يف اإلجناز دايهلا وأان كنذكر أن
اجمللس املؤاخذات اللي تدارت على التأخر يف إجناز مطار حممد 
اخلامس ابخلصوص احملطة األوىل دايل مطار حممد اخلامس اللي 
هو البوابة الرئيسية دايل اململكة واللي عرف اإلجناز دايلوا ما يفوق 

سنوات، طبعا هاد الشي راجع للظرفيات اللي كانت يف داك  01
كل اللي كان كيتخبط فيها آنذاك املكتب الوطين الوقت، واملشا 

للمطارات، واحنا واثقيني اليوم أننا هاد الصعوابت اللي كلها شار 
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ليها التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت واخذينا بعني اإلعتبار 
واملسؤولني على تدبري املطار املطارات كلهم واخذينها بعني 

 .اإلعتبار الوقت احلايل

 كذلك أن ابلنسبة للمطارات مها تعترب من بغيت نشري
التجهيزات األساسية اهليكلية دايل بالدان اللي كطلب إستثمارات 
هائلة كربى وهو التوجه اللي عندان اليوم التوجه احلكومي هو 
االستثناء على اإلستثمار فهاد التجهيزات األساسية، إيال كان من 

ى كنشتغلوا اليوم عل  املمكن أن القطاع اخلاص يقوم هبا، واحنا
تفعيل واحد املشروع، واحد القانون دايل التعامل ابلشراكة ما بني 
القطاع اخلاص والقطاع العام اللي هو كان داز يف هاد اجمللس 
واللي كنشتغلوا على التحيني دايلوا إلاتحة الفرصة للقطاع اخلاص 
 اليوم ابش يدخل فهاد اجملال دايل البنيات التحتية وابخلصوص
هاد اجملال دايل البنيات املطرية واملنشآت املطرية، احنا كنشتغلوا  
كذلك على تفعيل إمكانيات حتسني الولوج كذلك إىل التمويل 
يف هاد القطاع دايل السياحة، كما كتعرفوا أن القطاع البنكي كان 
متخوف وتراجع ابلنسبة للتمويل دايل هاد القطاع السياحي،  

فهاد القطاع دايل السياحة، وجلعل  كنشتاغلوا إلرجاع الثقة
املؤسسات التمويلية تنتابه أكثر لتمويل هاد القطاع دايل السياحة 
وابخلصوص بغيت نذكر بعض الصناديق دايل التمويل اللي كانت 
خمصصة لتمويل املشاريع السياحية مثل رينوفوطيل ومساندة، هاد 

جة النتي سنني، واللي ما عطاتش 01الصناديق اللي ختلقت هادي 
دايهلا ألن املساطر املعتمدة لإلستفادة من هاد التمويالت كانت 
معقدة واحنا كنشتغلوا على تبسيط هاد املساطر لتسهيل الولوج 

 .إىل التمويل دايل هاد القطاع دايل السياحة

يف األخري، البد من نشكر السيدات والسادة النواب 
هلم من ى املواكبة دايعلى األمهية اللي كيعطيوان هلاد القطاع، عل

خالل املناقشة دايل هاد القطاعات املكونة هلاد القطب املهم، 
وبغيت كذلك نطمئن السيدات والسادة النواب على أننا فهاد 

القطاع واخذين جبدية املالحظات والتوصيات اللي خرجت من 
 .اجمللس األعلى للحساابت، وشكرا

 :رئيسالالسيد 

شكرا للسيد الوزير حممد ساجد، مرة أخرى الكلمة 
، أان حسبت غري 4للسي مصطفى اخللفي نيابة، نبيت عليهم ب

، الكلمة أخريا قبل أن نرفع اجللسة كلمة للسي أوحلي املكلف 3
القروية نيابة عن السيد وزير الفالحة والصيد البحري  ابلتنمية

ل اخلري، بووانو، هذا فا والتنمية القروية واملياه والغاابت، آ السي
 .هذا فال اخلري هذا، تفضل

السيد  نيابة عناملكلف، السيد محو اوحلي، كاتب الدولة 
عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 :واملياه والغاابت

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

غادي نطرق للشركة الوطنية للتسويق عالقة مع عن تقرير اجمللس 
األعلى للحساابت، ويف األول أستسمحكم أن أقدم بعض 
املعطيات على هاذ الشركة هاذي، فهي اللي تتكلف أساسا بتوزيع 

 ..يل أوال لإلنتاج، مث اثنيا بتعزيز بتوسيع

 :السيد الرئيس

ك يف ا ترحبو بامسح يل السيد النائب، السي مقرئ، احن
 .أي مكان، غري جتاوز، تفضل السي أوحلي معذرة

السيد  نيابة عناملكلف، السيد محو اوحلي، كاتب الدولة 
عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 :واملياه والغاابت

أقول أن هاذ الشركة هي تتقوم بواحد العمل عمومي، 
خدمة عمومية، حبيث أهنا خاصها توجد البذور املعتمدة واملختارة 
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يف مجيع أحناء اململكة املغربية، وحىت يف املناطق النائية، إذن من 
األهداف دايهلا أوال أهنا تضمن لك اإلنتاج ادايل هاذ القطاع 

ي أساسي مرتبط ابألمن الغذائ دايل احلبوب، قطاع اسرتاتيجي
دايل البالد، ضمان اإلنتاج بكمية كافية جبودة كذلك عالية، 
وتوزيع هاذ البذور يف مجيع املناطق، مث أخذا بعني اإلعتبار ضمان 
خمزون أمين، تنذكركم أن اإلستثمار فهاذ الشركة كان شبه جممد 

، ر، من بعد كان انطالق املخطط املغرب األخض1112إىل غاية 
وكانت عقدة من أوائل العقد الربامج مع املهنيني يف احلبوب، كان 

خاصها تساير هاذ الربانمج العقدة  la sonacos البد أن
بضمان تواجد البذور بكيفية وجبودة عالية، فآنذاك تدار 
اإلستثمار وبدات حتديث اآلليات وتصنيع احلبوب ابقتناء يعين 

أصناف  ور املعتمدة، إثر وتنوعآليات حديثة للغربلة ومعاجلة البذ
الطرق، إما مع املستنبطني املغاربة أو املستنبطني  1احلبوب تتم 

األجانب، وفهاذ احلالة هاذي تتم اإلسترياد دايل األجيال ما قبل 
 اجليل األساسي اللي هو تيتفرق على الفالحة، ويف احلقيقة أنه يف

 la ومو إبكثاراملغرب يعين ابملزارعني املغاربة مها اللي تيق
multiplication   هلاد احلبوب ابش تكون واحد الكمية

مستفيضة اللي جتاوب مع تطلبات الفالحة، فهاذ اإلسترياد دايل 
خاصها تكون كذلك مالئمة للمناطق  هاذ األصناف هاذي

الزراعية من طبيعة احلال ماشي حبال الشاوية حبال مغشوش أو 
الغرب أو سايس، فبالتايل كل منطقة عندها الصناف اللي هي 

هي اللي تتقوم هباذ األحباث وتتقوم  Sonacos تتالءمها، ويعين
ع من فهباذ العمل هذا لتلبية رغبات املزارعني، فلهاذ الغرض مت الر 

 les multiplucateurs برامج اإلكثار بزايدة ثالثة داملرات
يف  042، ومت أتمني ما يقرب 1112تزادو بثالثة داملرات منذ 

دايل القناطر دايل البذور املختارة، وهاذ  042املعدل السنوي، 
املستوى هذا هو أكثر من السقف اللي تيكون الطلب فيه أعلى 

لبذور كاينة أتمني هاذ أتمني السوق ابطلب سنواي، فبالتايل يعين  

إىل اآلن مت أن املزارعني  1112املختارة، ومت فهاذ الفرتة هاذي من 
، بطبيعة %14إىل  %00اللي تيستعملو البذور املختارة مر من 

احلال هناك هامش دايل التقدم، ولكن على كل حال كاين تقدم 
 لمهم جدا، وكذلك التقرير تطرق لتنويع األنشطة داي

Sonacos ففي احلقيقة هي تتقوم أساسا بتوفري البذور دايل ،
احلبوب، ولكن كذلك الشمندر واألمسدة، وأخريا كذلك املبيدات 
الفالحية ابش يكون يعين تنوع يف ما خيص الربامج واألنشطة 

 .دايهلا

يف األخري السيد الرئيس، املالحظات دايل اجمللس 
 ن شأهنا حتسني احلكامةاألعلى للحساابت مها يف احلقيقة م

، فتم األخذ بعني Sonacos وجتويد كذلك تدخالت دايل
اإلعتبار األغلبية دايل هاذ املالحظات هاذو، منها اختيار البذور 
وأتمني املخزون، املخزون اآلن خمزون جد مهم، ولكن من طبيعة 
احلال هو مرتبط ابإلعتمادات املتوفرة وكذلك تنويع حمفظة 

مت إدخال أصناف جديدة والتخلي على األصناف، حيث 
أصناف اللي ما بقاتش تتساير يعين املردودية يف احلالة الراهنة، 
هناك كذلك توصية تتقول أنه خاص تقوية عملية التصنيع، 
وكذلك ترشيد وال سيما ترشيد شبكة التوزيع، كذلك هاذ التوصية 

 Sonacos مت التنفيذ دايهلا واإلشراك دايل اإلرشاد الفالحي ف
جبانب املكتب الوطين لإلستشارة  onssa تتعمل جبانب

الفالحية، ابش تيعممو يعين التواصل لفائدة استعمال مجيع 
كاملني دايل الفالحة، ابش ميكن  les introns املتدخالت

حتسني املردودية وتتشوفو أن يف السنة املاضية أن املردودية لعدد 
قنطار يف اهلكتار  11دايل القناطر يف اهلكتارات وصل واحد 

اللي هو واحد املستوى عال جدا مقارنة من قبل انطالق املخطط 
رير املغرب األخضر، وكاينني توصيات فيه يف طور التنفيذ، مثال التق

تيقول أن خاصنا نقلصو من اإلسترياد دايل األصناف اللي تتجينا 
 من اخلارج، هذا من طبيعة احلال مرتبط ابلبحث الزراعي، وهناك
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برانمج يف املدى املتوسط واللي صادق عليه اجمللس اإلداري دايل 
للبحث الزراعي اللي هو بطبيعة احلال زايدة على  املعهد الوطين

األصناف اللي هاذ البحث الزراعي كانت عندو، كانت انطالقة 
ولكن اآلن غادي ، ذلك وعندو أصناف ذات جودة عاليةجيدة ك

 ي ابش ميكن تعزز أبصنافيتم كذلك استثمار البحث العلم
 جديدة، والرفع من قدرات التخزين، كذلك هذا برانمج عند

Sonacos ي يوصل املدى دايلو إن شاء هللااللي غاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على كل حال إىل يومنا، هذا ما كايناش شي خلل اللي 
  خيص تزويد الفالحني ابلبذور املختارة، مبا فيها اآلن فيمايذكر 

كذلك بذور بطاطس أو ال الشمندر أو ال بعض البذور األخرى، 
ابش ميكن تتعمم هاذ اجلودة دايل البذور، مجيع األنشطة 

 .الفالحية، شكرا لكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، السي أوحلي، سنستأنف على 
تناول وجبة الغذاء، شكرا للسادة الوزراء، الساعة الثالثة، بعد 

 .شكرا لكم مجيعا
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مسلمة للرائسة إلدراجها مبحضر   داخالت السادة الوزراءم
 اجللسة
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