
 

 

 -0241دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

1 

 

 المائةالسابعة والستين بعد محضر الجلسة 
 

رجب  12املوافق ل  1122ماي  12 األربعاء :  التاريخ
2241. 
 .لس النوابرئيس جم رشيد الطايل العلمي،السيد  -: الرئاسة

جملس  السيد حممد الشيخ بيد اهلل، رئيس -
 .املستشارين

احلادية دقيقة، ابتداء من الساعة  أربعة عشرةو  ساعة:  التوقيت
 .صباحا والدقيقة الثانية عشرعشرة 

خمصصة  بغرفتيه جلسة مشرتكة للربملان:  جدول األعمال
عرضا عن "لتقدمي الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

 ."أعمال اجمللس
 :مجلس النواب رئيسرشيد الطلبي العلمي، السيد 

والصالة والسالم على أشرف  ن الرحيمبسم اهلل الرحم
  .المرسلين

 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
 السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات المحترم، 

 ، السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون
من الدستور وخاصة  841تطبيقا ألحكام الفصل 

يقدم السيد الرئيس األول للمجلس األعلى  ،الفقرة األخرية منه
أمام الربملان خالل هذه  "عرضا عن أعمال اجمللس"للحسابات 

 .اجللسة
أود أن  ،وقبل أن أعطي الكلمة للسيد الرئيس األول 

أعرب بامسكم عن اعتزازنا مجيعا هبذه اجللسة املشرتكة للمجلسني 
وهي املرة األوىل اليت تعقد فيها جلسة  .بالغ األمهيةيف موضوع 

مشرتكة من هذا النوع تطبيقا ألحكام الدستور اجلديد 
للمملكة، ستعقبها جلسات أخرى غنية ومتنوعة بإذن اهلل 

يف إطار تفعيل  ،يلتئم فيها الربملان مبجلسيه بالتناوب
 .املقتضيات الدستورية األخرى

ل للمجلس األعلى الكلمة للسيد الرئيس األو  
 . فليتفضل ،للحسابات

السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى 
 : للحسابات

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
  .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير، 
 ، السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون

يشرفين ويسعدين أن أتقدم أمامكم وألول مرة بعرض 
حول أعمال اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحسابات، 

 .من دستور اململكة 221وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 
الدستور حتوال  فقد شكل هذا ،وكما ال خيفى عليكم 

تارخييا أساسيا يف مسار استكمال بناء دولة احلق والقانون 
وترسيخ مبادئ وآليات احلكامة اجليدة وختليق احلياة العامة 

حيظى  ،وذلك بإحداث منظومة مؤسساتية منسجمة ،ببالدنا
اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحسابات يف إطارها مبكانة 

الدستور مهمة ممارسة الرقابة العليا حمورية، حيث أوكل إليها 
على تنفيذ قوانني املالية وتدعيم ومحاية مبادئ وقيم احلكامة 

 .اجليدة والشفافية واحملاسبة بالنسبة للدولة واألجهزة العمومية
دأب اجمللس األعلى للحسابات منذ  ،وكما تعلمون 

دخول مدونة احملاكم املالية حيز التنفيذ على إصدار تقرير 
يقدم بيانا عن مجيع أنشطة اجمللس واجملالس اجلهوية  ،ويسن
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الذي  1121كان آخرها التقرير السنوي لسنة   ،للحسابات
كما   .تشرفت برفعه إىل حضرة صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده

، مت تقدميه إىل السادة رئيس احلكومة ورئيسي غرفيت الربملان
 .اجلريدة الرمسيةبونشر 

ضافة إىل بيان عن األنشطة وباإل ،وبصفة عامة 
تتضمن التقارير  ،القضائية وغري القضائية للمحاكم املالية

السنوية للمجلس ملخصات للمالحظات وتوصيات هتدف 
بالدرجة األوىل إىل إبراز واقع التدبري العمومي وإكراهاته 
وصعوباته، والتعريف بنوعية املالحظات والتوصيات املقرتحة 

 .مي وجتاوز العراقيل والنقائص املسجلةلتحسني التدبري العمو 
ال يفوتين أن أذكر بأنين لن أتطرق  ،ويف نفس السياق

بالتفصيل إىل املالحظات اليت يتضمنها التقرير السنوي 
للمجلس واليت جتيدون ملخصا هلا يف الكتيب الذي سيوزع 
عليكم، بل سأحاول من خالل هذا العرض إبراز أهم أنشطة 

 . سرتاتيجية لعمل هذه احملاكماال توجهاتالاحملاكم املالية وكذا 
لسيدات والسادة النواب والمستشارون حضرات ا
 المحترمون،

يف إطار املساعدة املقدمة للربملان من طرف اجمللس 
من  221األعلى للحسابات طبقا ملقتضيات الفصل 

من القانون التنظيمي  24وعمال مبقتضيات املادة  ،الدستور
يعد اجمللس تقريرا حول تنفيذ قانون املالية  ،لقانون املالية
عاما مبطابقة حسابات احملاسبني العموميني الفردية وتصرحيا 

ويتضمن هذا التقرير الواجب إرفاقه  .للحساب العام للمملكة
نتائج تنفيذ قانون املالية واملالحظات  ،مبشروع قانون التصفية

 .املنبثقة عن املقارنة بني التوقعات واإلجنازات
ية ومن خالل إجنازه للتقارير حول تنفيذ قوانني املال 

سجل اجمللس العديد من املالحظات ومن  ،للسنوات األخرية
 :أمهها

جتاوز نسب العجز املسجلة لتلك املتوقعة برسم : أوال
نسبة  1122قوانني املالية، حيث بلغت على سبيل املثال سنة 

اخلام، مقابل  ييف املائة من الناتج الداخل 6عجز امليزانية 
ؤكد عدم دقة الفرضيات يف املائة، مما ي 2توقعات يف حدود 

  ؛اليت تبىن عليها توقعات مشاريع قوانني املالية
عدم القيام بتسجيل املبالغ اإلمجالية للمداخيل  :ثانيا

احملصلة واإلكتفاء بتسجيل املبلغ الصايف دون توضيح املبالغ 
اليت مت خصمها لصاحل بعض احلسابات اخلصوصية وبرسم 

مما خيالف مقتضيات القانون التنظيمي  ،الضريبية اتاإلرجاع
  ؛املتعلق بقانون املالية 1..4رقم 

وهو ما  ،ضعف وترية تنفيذ ميزانية اإلستثمار: ثالثا
يكشف عن بطء إجناز املشاريع املربجمة، وبالتايل ارتفاع مبلغ 

  ؛اإلعتمادات املرحلة من سنة ألخرى
بعض  املبالغة يف حتويل اإلعتمادات على مستوى :رابعا

الفصول واللجوء لفصل النفقات املشرتكة من أجل إمداد بعض 
املؤسسات العمومية واحلسابات اخلصوصية للخزينة وأجهزة 

مما حيد من دور قانون املالية   ،أخرى باعتمادات غري مربجمة
كأداة للتوقع والرتخيص ومن دور السلطة التشريعية يف تتبع 

  ؛إجناز قوانني املالية
توصل اجمللس بالتقارير حول جناعة تنفيذ  عدم:  خامسا

وال بتقرير اخلازن العام حول ظروف تنفيذ  ،امليزانيات القطاعية
واليت من  ،عمال بالنصوص التنظيمية ذات الصلة قانون املالية

رفع من جودة التقرير الذي يعده الشأهنا مساعدة اجمللس على 
 .لصاحل الربملان

ار  بواسطتها الربملان إن قانون التصفية ميثل أداة مي
 موخاصة فيما يتعلق بتقيي ،الرقابة على تنفيذ قوانني املالية

واملؤسسات،  ملختلف الوزارات تنفيذ امليزانيات الفرعية لةحصي
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إال أن هذا القانون ال يرقى بعد إىل املكانة اليت يستحقها يف 
 .النقاش، مقارنة مع ما يعرفه قانون املالية من اهتمام

فإن النقاش الدائر حاليا يف الربملان  ،هذا الصددويف 
يشكل فرصة  ،بشأن مشروع القانون التنظيمي للمالية اجلديد

ا يتماشى مع املقتضيات مبا النص ة من أجل إغناء هذحنسا
ربط املسؤولية باحملاسبة ضرورة الدستورية اليت تنص على 

 . وترسيخ قيم الشفافية واحلكامة اجليدة
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

 المحترمون، 
إذا كانت مهمة الدراسة والتصويت على قوانني 
التصفية متكن الربملان من ممارسة رقابته على إجنازات قوانني 

خصوصا فيما يتعلق بضرورة احلفاظ على التوازن املايل  ،املالية
لة عليه للدولة والذي أصبح الربملان من السلطات املسؤو 

مبقتضى الدستور، فإن هذا التوازن يكون مهددا يف بعض 
احلاالت بفعل عوامل ال تندرج يف القانون املايل بالضرورة، 

 .ومنها على اخلصوص وضعية أنظمة التقاعد ببالدنا
 ،ووعيا باملخاطر اليت هتدد دميومة أنظمة التقاعد 

ية خصص اجمللس األعلى للحسابات أوىل مهماته املوضوعات
إلشكالية التقاعد باملغرب، وذلك لرصد الصعوبات اليت تعاين 

واقرتاح إصالحات هتدف إىل معاجلة  ،منها هذه األنظمة
  .اختالالهتا

وقد خلص التشخيص الذي قام به اجمللس إىل أن 
وبشكل خاص الصندوق املغريب  ،أنظمة التقاعد احلالية

اسا يف تتمثل أس ،تعاين من اختالالت هيكلية ،للتقاعد
حمدودية دميومتها وارتفاع التزاماهتا غري املشمولة بالتغطية، إذ 

ة إىل متم بينت الدراسات اإلكتوارية أن جمموع االلتزامات احملين
قد بلغت ما يناهز  ،واخلالصة من االحتياطات 1122سنة 
وقد يرتتب عن استمرار هذا الوضع  .مليار درهم 124

وبالتايل عدم قدرهتا على  ،اطاتاستنفاذ األنظمة جملموع االحتي
 .الوفاء بالتزاماهتا اجتاه املتقاعدين

 ،وبالنظر إىل التأخر املسجل يف مباشرة اإلصالحات 
يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوءا، علما أن ميزانية الدولة 
ومهما كانت الظروف لن تستطيع أن حتل حمل أنظمة التقاعد 

  .أمام ثقل االلتزامات املسجلة
يف العشرين سنة األخرية  ،نبغي اإلشارة إىل أنهوي

اختذت إشكالية التقاعد طابعا دوليا، إذ اخنرطت مجيع الدول 
املتقدمة وعدد من الدول ذات االقتصاديات الصاعدة يف 

مع العلم بأن  ،مسلسل إصالحات عميقة وجوهرية
اإلصالحات هبذه الدول تبقى أقل عمقا مما ينتظر بالدنا، ألهنا 
تتوفر أصال على أنظمة منسجمة ومتقاربة فيما خيص آليات 

وكذا املعاشات  ،عملها ومستويات مسامهات املنخرطني
 .املمنوحة

أن جممل اإلصالحات  ،وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد
د العاملي مشلت املقاييس الرئيسية اليت متت مباشرهتا على الصعي

األربعة اليت ترهن دميومة أنظمة التقاعد على املدى الطويل، 
 :ويتعلق األمر ب

حيث أصحبت غالبية الدول  ،تأخري سن التقاعد -
بالنسبة  61 ) سنة 64و  61تعتمد سن تقاعد ما بني 

 ؛(سنة بالنسبة ألسرتاليا 41ألجنلرتا وأملانيا، 
اش على أسا  متوسط األجر كذلك احتساب املع -

سنة أو جمموع مدة النشاط  11سنة،  21، 21 ،ملدة أطول
 ؛املهين
 ؛كذلك الزيادة يف نسبة املسامهات أو االقتطاعات   -
 .وإحداث أنظمة تكميلية اختيارية وإجبارية  -

ولتجاوز االختالالت اليت تعرفها أنظمة التقاعد 
لوعي حبجم هنيب جبميع الفاعلني واملتدخلني ا ،باملغرب
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وبضرورة اختاذ اإلجراءات اليت متكن  ،وخطورة الوضعية احلالية
هذه األنظمة من ضمان استمراريتها ودميومتها واختاذ مبادرات 

 .شجاعة يف هذا اإلطار
يؤكد اجمللس أن اإلصالح ميكن أن يرتكز  ،وهكذا 

 : على األسس التالية
املبينة على الثقة وحسن  احلوار واملقاربة التشاركية: أوال -

واليت مكنت يف ظروف مماثلة  ،النية وتغليب املصلحة العامة
، منذ بضع سنوات من التوافق حول الرفع من اإلقتطاعات

يف املائة، واسرتجاع متأخرات الدولة  11إىل  22من  رفعناها
وحل مشكل  (مليار 22تقريبا )لصاحل صناديق التقاعد 
أمههما املكتب  ،املؤسسات العموميةالصناديق الداخلية لبعض 

واالتفاق على تكوين جلنة  (مليار 41)الشريف للفوسفاط 
تستحق عليها  وطنية للمتابعة، قامت بأعمال ودراسات

كما مت خالل السنة املاضية االتفاق على رفع احلد   .التنويه
 ؛األدىن ملعاش التقاعد

ة وهذا شيء مهم، احلفاظ على القدرة الشرائي: ثانيا -
واحلفاظ على احلقوق  ،للمتقاعدين بالتدرج يف تنزيل اإلصالح

املكتسبة يف إطار النظام املعمول به حاليا، واعتماد نظام 
 ؛تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية

ع إمكانيات البحث عن حلول تتالءم م: ثالثا  -
ريب مع األخذ بعني االعتبار الطابع وإكراهات الواقع املغ

 ؛La Pénibilitéض املهن الشاق لبع
تعميم التغطية عرب دمج الساكنة النشيطة من : رابعا -

غري املأجورين كاملهن احلرة، وحتسني احلكامة واملردودية 
 ؛وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد

إصالح  ،وعلى املدى املتوسط والطويل إجناز: خامسا -
قطب عمومي وقطب  :هيكلي يبتدئ بوضع نظام بقطبني

لوصول إىل نظام أساسي موحد القطاع اخلاص، يستهدف ا
 .بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية مدعم 

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 
 المحترمون، 

ذا كانت وضعية أنظمة التقاعد تشكل خطرا على إ
 ،فإن نفقات املقاصة ال تقل خطورة ،توازن املالية العمومية

خصوصا مع اإلرتفاع الذي عرفته خالل السنوات العشر 
األخرية، حيث أصبحت كلفتها متثل إشكالية كربى لتوازن 
املالية العمومية وتسفر عن عجز يقلص اهلامش املتاح لتمويل 

رية إجناز األوراش تيف و  بطءوتؤدي إىل  اإلستثمار العمومي،
 .املهيكلة لإلقتصاد الوطين

ووعيا منه بالتحديات املطروحة يف هذا اإلطار وتطبيقا  
ملقتضيات الدستور، طلب جملس النواب إجناز دراسة تقييمية 

وقد أسفر عمل اجمللس األعلى  .ملنظومة املقاصة ببالدنا
يرى أن  ،للحسابات على جمموعة من اخلالصات والتوصيات
 ،الربملانمناقشتها بني الفاعلني السياسيني، خصوصا احلكومة و 

من شأهنا أن تفضي إىل اإلجابة املثلى على ما تطرحه علينا 
 .هذه اإلشكالية احلساسة واملعقدة

ويف انتظار إجياد آلية فعالة وآمنة متكن من استهداف  
يوصي اجمللس بضرورة التمييز  ،الفئات األكثر حاجة للدعم

من سكر  ،االجتماعيبني دعم املواد األولية ذات الطابع 
املنزيل، وباقي أنواع الدعم  لالستعمالان طيق وغاز البو ودق

الذي ميكن رفعه تدرجييا عن املواد البرتولية السائلة وتوجيهه 
إىل اإلستثمار يف عدة أوراش مهيكلة لإلقتصاد الوطين، ومن 

  :أمهها
من أجل حتديث حظرية  ،يف قطاع النقل االستثمار

ا حاليا إىل السيارات والشاحنات الذي يصل معدل عمره
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سنة وذلك للتقليص من معدل استهالكها  21أكثر من 
  ؛للوقود واحلد من التلوث

كذلك يف النقل العمومي للمواطنني داخل   االستثمار
رامواي طرتو و مباعتماد الوسائل العصرية من  ،أو ما بني املدن

وحافالت تشتغل بالغاز الطبيعي، وكذا دعم برامج املكتب 
ديدية هبدف توسيع شبكته لتمتد إىل جل الوطين للسكك احل

جهات اململكة لتأمني نقل املسافرين والسلع يف ظروف 
أحسن وختفيض الضغط على الطرق والنقص من حوادث 

  ؛السري
الذي  ،كذلك يف القطاع الفالحي  االستثماردعم 
من الدعم املوجه إىل غاز البوطان أي ما  % 21يستهلك 
خصوصا وأن الرفع  ،1124مليار درهم سنة  1.6يقارب 

التدرجيي لدعم الغازوال ورفع الدعم على الفيول سيؤدي إىل 
 .تزايد اإلقبال على استعمال غاز البوطان يف القطاع الفالحي

أعلنت احلكومة عن برنامج  ،وللتصدي هلذه الظاهرة 
ضيعة فالحية مبضخات  1111يهدف إىل تزويد  ،منوذجي

نوصي بتوسيعه وختصيصه بدعم مايل  ،تعمل بالطاقة الشمسية
 .يف مستوى التحدي الذي نواجهه

والستكمال البنية التحتية لبالدنا وحتديث االقتصاد،  
واحلفاظ على تنافسية املقاوالت، يوصي اجمللس كذلك 
بالشروع يف إجناز املركب املينائي للغاز الطبيعي وأنبوب نقل 

الصناعية الكربى، مع الغاز وشبكة التوزيع يف املدن واملناطق 
 .التعجيل بوضع مدونة للغاز الطبيعي

كما يوصي اجمللس بأن يشمل اإلصالح أيضا   
املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب، والذي مت 

برناجمه  ته الراجعة إىل التأخري يف إجنازإخفاء جزء من صعوبا
والذي مل يتحقق إال يف  ،1121-1116االستثماري لفرتة 

، إخفاء صعوباته عن طريق دعم الفيول عرب %11ود حد
 .صندوق املقاصة

هذا يف الوقت الذي كان يتوجب إعادة النظر ومنذ  
مع احلفاظ بالطبع على  ،سنني يف السياسة التعريفية املطبقة

ودعم القدرات الذاتية للمكتب بشكل  ،األشطر االجتماعية
ؤشرات وحتسني  م ،ميكنه من اسرتجاع سيولته املالية

وإجناز برناجمه  ،وتأدية ما بذمته من متأخرات ،االستغالل
يف اآلجال احملددة   1124-1121االستثماري للفرتة 

 .تفاديا لكل تأخري قد تكون له عواقب وخيمة
وملواجهة االرتفاع املتزايد للطلب على الطاقة وتقليص 

من % 1.االعتماد على اخلارج يف هذا القطاع الذي يستورد 
اته، جيب أن حنرص على التطبيق السليم لالسرتاتيجية حاجي

الوطنية للطاقة اليت يرعاها صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده، 
 ،واليت تتمثل أهدافها الرئيسية يف تطوير الطاقات املتجددة
السيما الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية والطاقة الكهرومائية، 

الطاقية بتوفري وكذا تفعيل السياسة الوطنية للنجاعة 
اإلمكانيات البشرية واملالية الالزمة وحتديد املسؤوليات 

 .والتنسيق احملكم بني كل املتدخلني
يوصي اجمللس  ،يف جمال حكامة نظام املقاصة ،وأخريا 

بتوسيع اختصاصات صندوق املقاصة حىت ال يقتصر دوره 
على جمرد جهاز لصرف الدعم، وبإحداث جلنة لليقظة تتألف 

ضافة إىل صندوق املقاصة من ممثلي اهليئات املهنية باإل
والوزارات واإلدارات املعنية، هدفها ضمان يقظة دائمة فيما 
خيص تتبع تقلبات األسواق وتطور سوق العمالت واالستغالل 
األمثل لفرتات اخنفاض األسعار، وكذا تتبع مستويات املخزون 

رتاتيجي ن االسو واحلرص على تكوين املخز  ،عند املهنيني
وحتديد شروط متويله ومراقبته، كل ذلك دون أي تضييق على 

 . املهنيني أو حد من مسؤولياهتم يف اختاذ القرار
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حضرات السيدات والسادة النواب، والمستشارون 
 المحترمون، 

إن التوازن املايل املنشود تتحكم فيه كذلك مستويات 
لذلك واصل اجمللس األعلى  ،نفقات ومداخيل الدولة

للحسابات ممارسة مراقباته على أوجه تنفيذ النفقات واملداخيل 
  .العمومية

 1121قام اجمللس سنة  ،فعلى مستوى النفقات
بإجناز مهمة رقابية ختص نسبة ال يستهان هبا من النفقات 

 .العمومية واليت تتعلق بالدين العمومي
ارتفاعا ملحوظا فقد عرف هذا الدين  ،وكما تعلمون 

خالل السنوات األخرية، حيث بلغ دين اخلزينة لوحده يف متم 
 61.1مليار درهم أي بنسبة  112ما جمموعه  1124سنة 

فقد  ،أما جمموع الدين العمومي .من الناتج الداخلي اخلام
يف  46مليار درهم أي بنسبة تفوق  641ارتفع حجمه إىل 

ا خدمة الدين األصل أم .املائة من الناتج الداخلي اخلام
مليار  212قدره ما فقد بلغت خالل نفس السنة  ،والفوائد

 .يف املائة من الناتج الداخلي اخلام 24درهم مبا يشكل 
ومن أهم املالحظات اليت أسفرت عنها مهمة مراقبة  

تدبري الدين العمومي اليت قام هبا اجمللس، ضعف اآلليات 
لمديونية، إذ لوحظ غياب املعتمدة لتحديد املستوى املالئم ل

مقتضيات قانونية متكن من تأطري اإلختيارات فيما خيص 
املديونية على املدى املتوسط والبعيد، يف حني يبقى قانون 

 .الية اإلطار الوحيد املعتمد يف هذا اجملال على املدى القصريامل
 Laأما فيما خيص هشاشة الدين العمومي  

Vulnérabilité، ياب إطار للتتبع فقد مت تسجيل غ
والتحليل، إذ يقتصر اإلطار احلايل عن الدين املباشر للخزينة 
وال يأخذ بعني االعتبار بشكل مناسب جمموع الديون الصرحية 

واليت تشكل مصادر إضافية للهشاشة وتؤثر  ،والضمنية للدولة

 اوقد يزداد الوضع سوء .سلبا على مستوى املديونية العمومية
تقلب النمو اإلقتصادي وارتفاع عجز امليزانية مع ظرفية تتميز ب

وتدهور وضعية امليزان التجاري وميزان األداءات، باإلضافة إىل 
 ىوبالتايل على املنح ،التدهور امللحوظ بالسيولة البنكية

 .التصاعدي لنسب الفائدة
 االكتتاباتتركيز  ،صوص الدين الداخليويالحظ خب 

يف املائة من جمموع  44)على سندات اخلزينة قصرية األمد 
غري أنه سجل يف اجلزء الثاين من  ، (1124االكتتابات لسنة 

وبداية هذه السنة حتسن إجيايب على هذا  1124سنة 
حيث ارتفع متوسط أمد الدين  ،نتمىن أن يتواصل ،املستوى

سنوات وشهر واحد عند الداخلي من أربع سنوات إىل مخس 
 14)مهم ذلك اخنفاض كما سجل ك  .متم شهر أبريل احلايل

على مستوى   يف معدل الفائدة سيكون له أثر إجيايب (نقطة
 .كلفة خدمة الدين

بتدبري الدين اخلارجي الذي يتشكل  قلعأما يف ما يت 
فإن جزءا ال يستهان به من هذه  ،أساسا من قروض ميسرة

القروض يطبعه عدم االستعمال أو ضياع بعض األقساط 
مع ما  ،حوبات أو إلغاء جزء منهابسبب التأخر يف إجناز الس

وتعود  .يرتتب عنه من تكاليف ناجتة عن أداء عموالت االلتزام
 ،رية اإلجنازتهذه الوضعية إىل ضعف يف الربجمة أو بطء يف و 

الدين ومنفذي  يوكذلك إىل نقص يف التنسيق بني مدبر 
 . املشاريع املمولة بواسطة القروض

لمستشارون حضرات السيدات والسادة النواب وا
 المحترمون، 

فإن  ،إذا كان تدبري النفقات يكتسي أمهية بالغة
مستوى هذه النفقات يبقى مرتبطا حبجم املداخيل اليت حتصلها 

واليت كلما ارتفعت أتاحت للدولة هامشا إضافيا  ،الدولة
ولتكوين رؤية شاملة على خمتلف  .لتمويل سياساهتا التنموية
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أجنز اجمللس مهمة تقييم عملية حتصيل  أشكال تدبري املداخيل،
ريف القضائية من الغرامات واإلدانات النقدية، والصوائر، واملصا

 .طرف وزارة العدل
باشر اجمللس عملية التقييم على  ،يف هذا اإلطار 

يف  1.مستوى عينة من احملاكم، وقد خلص إىل أن أكثر من 
احملكوم  -اماتيف املائة من الغر  1.أقول -املائة من الغرامات 

مما يعرضها  ،هبا ال يتم التكفل هبا من طرف هذه احملاكم
كما مل يتم استخالص إال ما يربو عن ثلث املبالغ   . للتقادم

  (.يف املائة الباقية 1الثلث ديال ) املتكفل هبا
ومنذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة حتصيل الغرامات 

غ الغري أخذت املبال ، 4..2واإلدانات النقدية سنة 
مليار  2املستخلصة تتفاقم بشكل متسارع إىل أن فاقت مبلغ 

  .1124ونصف عند متم سنة 
وبعد الوقوف على أسباب ضعف تنفيذ الغرامات 

يوصي اجمللس بتجميع املقتضيات القانونية  ،والصوائر القضائية
املتعلقة هبذا اجملال يف نص قانوين واحد لتجاوز غياب 

مقتضيات القانون اجلنائي وقانون االنسجام املسجل بني 
 .املسطرة اجلنائية ومدونة حتصيل الديون العمومية

ولتجاوز كل ما مت تسجيله من نقص يف وظائف 
التبليغ والتنفيذ واملراقبة يف جمال التحصيل على مستوى وزارة 
العدل، يوصي اجمللس بتسريع التكفل باألحكام الصادرة 

يل ومنحها االستقاللية وختصيص وحدة مكلفة مبهمة التحص
 .هزة األخرى التابعة لكتابة الضبطعن األج

 حضرات السيدات والسادة،
إذ  ،حيظى قطاع الرتبية والتكوين ببالدنا بأمهية خاصة

ما فتئ صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده يؤكد عليه يف جممل 
وآخرها خطاب جاللته مبناسبة ذكرى ثورة امللك  ،خطبه

لذلك حرص اجمللس ومنذ أن شرع يف ممارسة مراقبة  .والشعب

تضمني براجمه السنوية مؤسسات تدبر شؤون الرتبية التدبري 
والتكوين، حيث مت إجناز عدة مراقبات مهت األكادمييات 
اجلهوية للرتبية والتكوين واجلامعات ومؤسسات تكوين األطر 

 .العليا، وكذا املكتب الوطين للتكوين املهين
رار كل املهمات الرقابية اليت مشلت هذا وعلى غ 

القطاع خالل السنوات املاضية، تطرقت مراقبة اجمللس إىل تدبري 
ففي  .التكوين والبحث العلمي وإىل احلكامة وطرق تدبري املوارد

من  ،مت هذه السنة تسجيل عدة مالحظات ،جمال تدبري املوارد
املتعلقة ببناء  اختالالت عرفتها الصفقة :بينها على سبيل املثال

إقامة للطلبة املهندسني باملدرسة الوطنية للصناعة املعدنية، 
حيث جتاوزت املبالغ املؤداة قيمة األشغال املنجزة، مما يعين أداء 
مبالغ مالية مقابل خدمات غري منجزة، تستوجب التدقيق 

 .واملتابعة
لوحظ أن إجناز أشغال بناء مقر  ،على صعيد آخر 

ة التخصصات بتازة قد مت بطريقة غري مطابقة الكلية املتعدد
للمعايري والقواعد الفنية املعمول هبا، حيث الحظ اجمللس وجود 

مما جعل البناية يف  ،تصدعات وشقوق عميقة بادية للعيان
 ،لذا .وضعية مقلقة قد تشكل خطرا على سالمة مستعمليها

أوصى اجمللس األعلى للحسابات كل من الوزارة الوصية 
من أجل  ،امعة بإجراء خربة من طرف خمترب متخصصواجل

وضع تشخيص دقيق وعاجل ميكن من اختاذ التدابري الوقائية 
الالزمة من أجل تفادي استعمال البنايات اليت تشكل خطرا 

 .على مستعمليها
 حضرات السيدات والسادة النواب،

باإلضافة إىل قطاع الرتبية والتكوين، يشكل قطاع 
ماعيا توليه الدولة أمهية قصوى نظرا لتأثريه الصحة قطاعا اجت

 . املباشر على حياة مواطنيه وظروف عيشهم



 

 

 -0241دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

8 

وبدوره أوىل اجمللس اهتماما خاصا هلذا القطاع، حيث 
دأب كل سنة على برجمة مراقبة الوحدات الصحية ضمن 
أشغاله كاملستشفيات اجلامعية أو مراكز حتاقن الدم أو معهد 

 .باستور
كما مشلت املهمات الرقابية املنجزة من طرف اجمللس يف 
هذا اإلطار وزارة الصحة من خالل تقييم أدائها للمهام املوكلة 
إليها يف جمال الصحة، كتدبري األدوية الذي متت مراقبته خالل 
السنة املاضية، وتدبري املعدات الطبية وبناء الوحدات 

 .ور املراقبةاالستشفائية، اللتان توجدان حاليا يف ط
ومن أهم ما وقف عليه اجمللس يف جمال تدبري األدوية، أن 
الوزارة مل تقم بعد بإعداد سياسة دوائية وطنية رغم ضرورهتا 
ألجل ضمان توفري األدوية وتسهيل احلصول عليها وترشيد 
تدبريها، وقد ترتب عن غياب هذه السياسة عدة اختالالت 

من الرتخيص إىل التخزين على مستوى مجيع املراحل، ابتداء 
 .واالستعمال ومرورا بتحديد األسعار

ففيما خيص الرتخيص بعرض األدوية اجلديدة يف السوق،  
أو حتيينه بالنسبة لألدوية القدمية، أو إلغاء تسويقها، مت الوقوف 

 :على جمموعة من النقائص أمهها
التأخر يف فحص بعض العينات، وبالتايل يف منح   -

 ض يف السوق؛اإلذن يف العر 
 غياب األخصائيني املعنيني يف اجتماعات اللجان؛ -
غياب الوثائق املثبتة إلتالف األدوية الغري املطابقة     -

 للمواصفات؛
 .التأخر يف التجديد اخلماسي للرخص   -

كما الحظ اجمللس أن مسطرة حتديد أسعار األدوية تتعمد       
نسب مئوية متساوية تطبق على سعر الدواء كيفما كان 
مستواه، خبالف ما هو جاري به العمل يف دول أخرى اليت 

تعتمد هوامش ربح تنخفض كلما ارتفع السعر األساسي 
 للدواء، مما يرتتب عنه حتديد أسعار مرتفعة لبعض األدوية،
. وارتفاع مهم يف هوامش ربح املوزعني باجلملة والصيدليات
ونسجل يف هذا اإلطار مبادرة احلكومة بتخفيض بعض 
 .األدوية ونعتربها خطوة هامة نتمىن أن تتبعها خطوات مماثلة

على مستوى آخر، رصد اجمللس نقائص أخرى تتعلق بتدبري   
لوحظ سوء  وزارة الصحة متوين املؤسسات الطبية باألدوية، إن

تقدير احلاجيات من طرف املصاحل االستشفائية مما يؤدي يف 
أغلب احلاالت إىل املبالغة يف التقديرات والتوقعات مقارنة 
باحلاجيات، وهو األمر الذي يساهم بشكل كبري يف تراكم 

 .خمزونات األدوية  وانتهاء مدة صالحيتها دون استعماهلا
ا الباب إىل طرح السؤال وتدفع االختالالت املسجلة  يف هذ 

أمل حين الوقت للتفكري يف مراجعة مسطرة التموين يف : التايل
عمقها، بشكل ميكن من التموين املباشر للوحدات الصحية 

إطار، وترك املبادرة –عن طريق اللجوء إىل صفقات 
للمستشفيات وأطقمها الطبية القتناء األدوية الالزمة يف حدود 

 حاجياهتا؟ 
ستوى ختزين األدوية، فقد الحظ اجمللس عدم أما على م 

كما هو )استجابة مستودعات األدوية ملعايري التخزين السليم 
وضعف يف تدبري ( الشأن بالنسبة للمستودع الرئيسي بربشيد

خمزونات األدوية الذي ينتج عنه يف بعض األحيان، تزويد 
 بعض املندوبيات واملستشفيات بأنواع من األدوية رغم توفرها

 .على خمزون كاف منها
مظاهر عدم التخطيط، إجناز وحدة لصناعة األدوية سنة  ومن

 24عام ،كلف بناؤها وجتهيزها ما يفوق  12هذه  4..2
مليون دوالر أمريكي، منها ستة ماليني على شكل قرض 
للبنك الدويل، إال أهنا مل تستغل هلذا الغرض، حبيث يتم 

 .نتهية صالحيتهااستعماهلا حاليا كمطرح لألدوية امل
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ويشكل اقتناء املواد الصيدلية، خاصة اللقاح ضد  
، مظهرا آخرا من "الروطفريو "واللقاح ضد " البنومكوك"

مظاهر ضعف التخطيط والربجمة إذ أن برنامج نفقات الوزارة 
مل خيصص اعتمادات القتناء اللقاحات واملواد  1121لسنة 

مليون  621ت مببلغ البيولوجية، مما نتج عنه حتويل اعتمادا
درهم من فصول أخرى مبيزانية الوزارة لتمويل اقتناء اللقاحني 

 . املذكورين
كما لوحظ خبصوص اعتماد واقتناء اللقاحني، أن 
املسطرة املتبعة شابتها جمموعة من االختالالت، إذ مل يتم 
تفعيل املسطرة التنظيمية اخلاصة باعتماد اللقاحات اليت 

لجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات تستوجب استشارة ال
ومديريات الوزارة املعنية مبوضوع التلقيح، وخاصة مديرية 

 . السكان ومديرية األوبئة وحماربة األمراض
كذلك مشلت مالحظات اجمللس إعداد دفاتر الشروط   

اخلاصة اليت لوحظ بشأن بعض مقتضياهتا اتسامها بعدم الدقة 
يتعلق باخلصائص التقنية للعروض  وبعدم الوضوح، خاصة فيما

املقدمة ومعايري االختيار، باإلضافة إىل عدم دقة حتديد 
االلتزامات املالية برسم الصفقتني، السيما فيما يتعلق باملساعدة 

 . التقنية
 السيد الرئيس مجلس النواب، 

 السيد رئيس مجلس المستشارين،
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة الوزراء، 
 سادة النواب والمستشارون المحترمون، ال

هذا بالنسبة ألنشطة اجمللس األعلى للحسابات عن 
املستوى املركزي، أما على املستوى احمللي، فخالل سنة 

 6.، أجنزت اجملالس اجلهوية للحسابات ما جمموعه 1121
وتتوزع هذه . 1122مهمة خالل سنة  14مهمة، مقابل 

ماعات احلضرية واجلماعات املهمات ما بني األقاليم واجل
 . القروية والتدبري املفوض للمرافق العمومية احمللية

وسنواصل تكثيف املهام الرقابية على مستوى 
اجلماعات الرتابية، حيث برجمت اجملالس اجلهوية للحسابات ما 

، هدفنا من ذلك تقييم 1124مهمة برسم سنة  211يناهز 
لوقوف على اإلكراهات تدبري اجلماعات حىت النائية منها، وا

اليت تعرتي تدبريها، وإصدار توصيات هبدف تطوير عملها 
حىت تستطيع اإلسهام بشكل فعال يف حتقيق التنمية احمللية 

 . املنشودة
فيما يتعلق باملالحظات اليت أفرزهتا املهام الرقابية  أما

، فإن تفاصيلها مضمنة يف التقارير 1121املنجزة برسم 
اخلاصة املوجهة للسلطات احلكومية املختصة، وملخصاهتا 

واعتبارا . مدرجة يف التقرير السنوي اجمللس األعلى للحسابات
 : ز أمههالتنوع هذه املالحظات، فإنين سأقتصر هنا على إبرا

فأوىل النقائص اليت سجلتها تقارير اجملالس للحسابات 
ترتبط مبحدودية وظيفة التخطيط وقصور الرؤية االسرتاتيجية 

وقد سجل يف هذا الصدد . لدى أغلب اجلماعات الرتابية
-.111تأخري كبري يف إعداد وتبين املخططات املتعلقة بالفرتة 

ات املالية احملدودة ، وكذا عدم التناسب بني اإلمكاني1121
للجماعات، وخاصة القروية منها ومسامهاهتا املرتفعة يف كلفة 

 . املشاريع املربجمة يف هذه املخططات
كما ينبغي التذكري أن العنصر البشري يعترب ركيزة 
جوهرية لإلدارة احمللية ودعامة أساسية للرفع من جودة األداء 

ديد من اجلماعات هو إال أن القاسم املشرتك بني الع. اجلماعي
 . افتقارها إىل إدارة فعالة تساهم يف التدبري اجليد للشأن احمللي

ألجل ذلك، أوصت اجملالس اجلهوية يف أكثر مرة يف 
تقاريرها بضرورة متكني اجلماعات الرتابية من املوارد البشرية 
الالزمة، قصد تعزيز مستواها التدبريي والتقين، وجعلها مؤهلة 
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هلذا الغرض، ينبغي . نفيذ مشاريعها االستثماريةبشكل خاص لت
التفكري يف وضع آليات جديدة للتكوين والتحفيز واالستغالل 
الرشيد للموارد البشرية اليت تتوفر عليها هذه اجلماعات، واليت 

 21ألف موظف وعون، تكلف ما يفوق من  211تناهز 
ن م % 14ماليري درهم من ميزانياهتا، ُمشّكلة بذلك حوايل 

 . نفقات التسيري
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

 المحترمون، 
تقتضي ممارسة اجلماعات الرتابية الختصاصاهتا 
بالشكل املطلوب التدبري السليم ملواردها املالية، سواء على 

وهبذا . مستوى حتصيل املداخيل أو على مستوى اإلنفاق
اجلهوية للحسابات اخلصوص، فإن للمجلس اجلهوي واجملالس 

سجلت على مستوى املداخيل عدة مشاكل انعكست سلبا 
على مالية اجلماعات الرتابية وحرمتها من حتصيل موارد مالية 

 . مهمة وعاقت تنمية مداخيلها
فاجلماعات الرتابية، وبالرغم من اإلصالحات اليت 
عرفها نظامها اجلبائي، مازالت تعتمد بشكل كبري على املوارد 

ية احملولة إليها من طرف الدولة، واليت بلغت خالل سنة املال
مليار درهم، متثل فيها حصة منتوج  2471ما قدره  1121

أما مواردها اجلبائية . الضريبة على القيمة املضافة القسط الكبري
الذاتية سواء املدبرة من طرفها أو من طرف الدولة، واليت بلغت 

هم، فلم ترق بعد إىل مليار در  22ما قدره  1121خالل سنة 
 . املستوى الذي يضمن هلذه اجلماعات االستقالل املايل

إن النظام اجلبائي املعمول به حاليا على مستوى 
اجلماعات الرتابية هو نظام يشمل العديد من الرسوم 

بالنسبة للجماعات  12والواجبات، واليت يصل عددها إىل 
د كثريا من الصعوبات وخيلق هذا التنوع والتعد. احلضرية والقروية

والتعقيدات يف تدبري هذه الرسوم والواجبات، خاصة يف غياب 

املوارد البشرية الضرورية لذلك، ويف غياب كذلك إدارة جبائية 
حملية حقيقية مبقدورها استيعاب هذا النظام بشكل جيد، 

وتبقى نسب . وتطبيقه تطبيقا سليما على أرض الواقع
، حيث ال تتعدى يف كثري من االستخالص ضعيفة يف جمملها

، مما ضاعف من تراكم املبالغ الغري % 11احلاالت نسبة 
املستخلصة، واليت تتزايد سنة بعد أخرى، إذ وصلت عند متم 

 . ماليري من الدراهم 21حوايل  1121سنة 
ونظرا ألمهية هذا املوضوع وارتباطه القوي مبدى قدرة 

ة، وللتمكن من وفاء اجلماعات بالتزاماهتا أمام الساكن
تشخيصه ودراسته بعمق من أجل اقرتاح إصالحات عملية، 
فإن اجمللس األعلى للحسابات واجملالس اجلهوية للحسابات 
يقومون حاليا بإعداد تقرير موضوعايت عن كيفية تدبري 

وسيتم االنتهاء من إعداده، حبول اهلل، يف هناية . اجلبايات احمللية
عندئذ على استعداد لتقدمي وسنكون . شهر يوليوز املقبل

 . نتائجه أمام اللجان الربملانية املعنية
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

 المحترمون،
أما على مستوى املرافق اليت عملت اجلماعات الرتابية 
على تفويض تدبريها إىل شركات خاصة، فبالرغم من أن هذا 

ت من حتقيق نتائج النمط من التدبري قد مكن يف بعض احلاال
إجيابية، فإن نقائص عديدة الزالت تعرتيه وحتد من فعاليته، 
وتكون له يف الغالب انعكاسات سلبية على اخلدمات املقدمة 

 .وعلى حقوق اجلماعة الرتابية املعنية
فبعض العقود مثال، تتضمن بنودا ختل بتوازهنا، إذ متنح 

املشاريع الشركة املفوَّض هلا سلطات واسعة على حساب 
املربجمة واخلدمات املقدمة، وأيضا على حساب السلطة 

كما أن بعض الشركات املفوَّض هلا ختُِلُّ يف العديد . املفوِّضة
من املرات بواجباهتا، خاصة على مستوى آجال حترير رأ  
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املال أو األهداف التقنية املتعاقد بشأهنا، وكذا على مستوى 
كما تقدم هذه . تفق عليهاتنفيذ الربامج االستثمارية امل

الشركات أحيانا معطيات مالية وحماسباتية غري مضبوطة من 
خالل احتساب مصاريف غري مربرة وخارجة نطاق العقد، 
واملبالغة يف قيمة االستثمارات، وحتصيل مداخيل غري مستحقة، 
واختاذ قرارات مرتبطة بتدبري القطاع دون الرجوع إىل السلطة 

 .عن كل ذلك حتقيق أرباح غري مستحقةوينتج . املفوِّضة
وتعزى هذه النقائص باألسا  إىل عدم توفر السلطة 
املفوِّضة على الشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وإىل غياب 
جهاز فعال للتتبع ومراقبة التدبري املفوض، وكذا حمدودية املوارد 

لتزاماهتا البشرية املؤهلة للتأكد من وفاء الشركات املفوَّض هلا با
التعاقديّة، باإلضافة إىل تدبري املوارد املالية لعدد من احلسابات،  

 .كاحلساب اخلاص وحساب صندوق األشغال
وأريد أن أشري يف هذا اإلطار، وبالنظر إىل أمهية هذا 
املوضوع، إىل أن اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحسابات 

علق بالتدبري املفوض ينجزون، كذلك، حاليا تقريرا موضوعاتيا يت
للمرافق العمومية سيتم االنتهاء من إعداده يف أواخر الشهر 
املقبل بإذن اهلل، وسيكون اجمللس مستعد عندئذ أيضا لتقدميه 

 . أمام اللجان املختصة بالربملان
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

 المحترمون،
لقضائية باإلضافة إىل االختصاصات القضائية وغري ا

املألوفة، أسند املشرع إىل احملاكم املالية مهاما ذات طبيعة 
خاصة، وهي تلقي وتتبع ومراقبة التصرحيات اإلجبارية 
باملمتلكات، ومراقبة حسابات األحزاب السياسية ونفقات 

 . احلمالت االنتخابية
فعلى مستوى التصريح اإلجباري مبمتلكات املسؤولني 

ملنظومة القانونية املنظمة هلذا التصريح العموميني، وبعد صدور ا

، شرعت احملاكم املالية يف تلقي تصاريح 1121بداية سنة 
 . املسؤولني املعنيني خالل نفس السنة

فقد بلغ عدد التصرحيات املودعة لدى اجمللس األعلى 
. تصريح 26.111للحسابات منذ بداية العملية ما يقارب 

حيات املودعة لدى اجملالس يف حني بلغ العدد اإلمجايل للتصر 
 . تصريح 11.111اجلهوية للحسابات ما يفوق 

كما أن نسبة األشخاص امللزمني الذين مل يدلوا 
، وجهت % 11بتصرحياهتم لدى احملاكم املالية تقدر حبوايل 

هلم تنبيهات وإنذارات ملطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانني 
 . اجلاري هبا العمل

مقتضيات هذه املنظومة على أرض  وقد أبان تفعيل
 ،الواقع على بعض العوائق القانونية واملادية اليت حتد من فعاليتها
وتتمثل أبرز هذه املؤثرات السلبية يف تشتت النصوص القانونية 
وعدم وضوحها وتعدد املساطر واإلجراءات بكل فئة من 
 ،الفئات امللزمة بالتصريح وتقاطع اهليئات املكلفة باملراقبة والتتبع
إضافة إىل العدد الكبري للتصرحيات املودعة واليت تقدر حبوايل 

شكال  ،ي جيعل مراقبتها مجيعهااألمر الذ ،ألف تصريح 211
 .ومضمونا يف ظل الوسائل املتاحة هدفا صعب املنال

وقد أبانت دراسة مقارنة قام هبا اجمللس مع بعض  
أن عدد التصرحيات  ،الدول الغربية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا

 .آالف تصريح 4هبذه الدول ال يتعدى 
سنة وبعد املستجدات اليت أتى هبا دستور اململكة ل 
حيث أناط باجمللس األعلى  ،يف هذا الباب 1122

وبناءا على  ،للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح باملمتلكات
أعد اجمللس األعلى  ،اإلكراهات املسجلة يف املمارسة

للحسابات مسودة مشروع قانون لتعديل وتأهيل املنظومة 
تح بشأنه وستف ،القانونية احلالية املتعلقة بالتصريح باملمتلكات
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ه من طرف مشاورات قبل أن يأخذ مسار املصادقة علي
 .احلكومة وبالربملان

أما خبصوص مراقبة حسابات األحزاب السياسية  
ونفقات احلمالت االنتخابية وفحص مصاريف املرتشحني  

فإهنا كانت موضوع تقرير خاصة نشر  ،لالنتخابات التشريعية
سجل مالحظات  حيث ،خالل شهر نونرب من السنة املاضية

قام بتوجيهها إىل املسؤولني الوطنيني عن األحزاب املعنية من 
أجل تقييم تربيراهتم أو إرجاع املبالغ املعنية إىل اخلزينة أو تسوية 

من القانون  21وذلك عمال مبقتضيات املادة  ،وضعية أحزاهبم
 .التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية

لدور املتنامي وبالنظر إىل ا ،على صعيد آخر 
وإىل التطور اهلام للدعم العمومي الذي تتلقاه هذه  ،للجمعيات
وإىل االختالالت اليت وقفت عليها املهمات الرقابية  ،اجلمعيات

فإن اجمللس   ،امليدان رغم قلتها ذااليت أجنزهتا احملاكم املالية يف ه
األعلى للحاسبات عاقد العزم على تعزيز جهوده يف جمال 

اجلمعيات  استخدام األموال العمومية من طرفمراقبة 
مراقبة وخصص آلية أوكل إليها مهمة  ،املستفيدة من الدعم

اجلمعيات يف سياق مراعاة خصوصياهتا وفق برنامج سنوي 
 .يسمح بتحقيق املزيد من النجاعة والفعالية

 س النواب،جلالسيد رئيس م
 السيد رئيس مجلس المستشارين،

 الوزراء،السيدات والسادة 
 السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

إن اجمللس األعلى للحسابات من خالل كل هذه 
يهدف إىل مواصلة تأهيل وتطوير عمله يف خمتلف  ،األوراش

امليادين والرفع من أدائه عند ممارسته للمهام اليت أناطها به 
 الية العموميةدستور اململكة باعتباره املؤسسة العليا للمراقبة امل

حرص السلطات  ،وإننا إذ نسجل بكل اعتزاز 
العمومية على تعزيز احملاكم املالية بالوسائل البشرية واملادية 

نتمىن أن  .قصد تيسري أداء املهام املخولة هلا مبقتضى القانون
أجل تعزيز  نيستمر دعم الربملان واحلكومة هلذه احملاكم م

قدراهتا كي تستمر مسامهتها يف إرساء قيم احلكامة والشفافية 
 .املستوحاة من روح الدستور

جهودنا مع تلك اليت تبذهلا   تتضافرأملنا يف ذلك أن  
دولة دميقراطية  إرساءكل مؤسسات الدولة للمسامهة يف 

متقدمة تستجيب إلرادة صاحب اجلاللة امللك حممد الساد  
 ،شكرا على اإلصغاء ،الشعب املغريب لعات وتطنصره اهلل 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل  ،أعتذر إن أطلت
 .وبركاته
 :رئيسالالسيد 

 شكرا السيد الرئيس األول،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة البرلمانيون،
  .رفعت الجلسة ،شكرا لكم

 
 
 
 

 


