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 الثانية عشر بعد الثالثمائةمحضر الجلسة 
 

 (.م2016ماي  4)ه 1437رجب  26األربعاء :  التاريخ
  .السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس ؾبلس النواب:  الرئاسة 

ساعة وأربعة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .السادسة عشرة اغبادية عشر صباحا والدقيقة

جلسة عمومية مشًتكة زبصص لالستماع : جدول األعمال
ل لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حو

 .2014أعمال اجمللس برسم سنة 
 

رئيس  السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب
  :الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،  
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،  

،   البرلمانيون المحترمون السيدات والسادة
من الدستور وخاصة  148طبقا ؼبقتضيات الفصل 

يقدم الرئيس األول للمجلس األعلى  ،الفقرة األخَتة منو
للحسابات خالل ىذه اعبلسة اؼبشًتكة جمللسي الربؼبان عرضا 
عن أعمال اجمللس، مناسبة قبدد من خالؽبا تثميننا للتعاون 

التشريعية واجمللس األعلى للحسابات، ىذا اؼبشًتك بُت اؼبؤسسة 
سواء باعبلسات  ،التعاون الذي مشلتو العديد من أنشطة الربؼبان

العامة أو باللجان الدائمة أو من خالل الدراسات واآلراء اليت 
قبدد الشكر باظبكم  .يقدمها اجمللس األعلى للمؤسسة الربؼبانية

ابات وأعطيو صبيعا للسيد رئيس األول للمجلس األعلى للحس
. فليتفضل ،الكلمة

مجلس األعلى لل األول رئيسال ،السيد ادريس جطو
: للحسابات

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

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

السادة الوزراء المحترمون، 
  والسادة النواب والمستشارون المحترمون، السيدات

يشرفٍت ويسعدين أن أحضر أمام ؾبلسكم اؼبوقر 
ألعرض على أنظاركم خالصة أعمال اجمللس األعلى واجملالس 

من  148ا ؼبقتضيات الفصل اعبهوية للحسابات، تنفيذ
. الدستور

فقد عمد دستور اؼبملكة على االرتقاء  ،وكما تعلمون 
باجمللس األعلى للحسابات بصفتو اؽبيئة العليا ؼبراقبة اؼبالية 

العمومية، كما خول لو مهام تدعيم وضباية مبادئ وقيم اغبكامة 
. اعبيدة والشفافية واحملاسبة

 ،إن دور اجمللس يف مساعدتو للربؼبان ،وغٍت عن القول 
اؼبتعلقة دبراقبة اؼبالية العمومية، من شأنو أن ضمن اجملاالت 

لة ءيبقراطية ببالدنا، من خالل اؼبسايسهم يف إغناء مسار الد
واؼبناقشة حول تنزيل السياسات العمومية وتقييمها ورصد 

كما أن االختصاصات الدستورية . قد تشوهبااالختالالت اليت 
بات، سبنح ؽبذه عبهوية للحسااؼبتعددة لكل من اجمللس واجملالس ا

ة دورا فاعال يف مراقبة اؼبال العام والتقيد بالضوابط السارية ئاؽبي
 ، سواء تعلق األمر دبرافق الدولةعلى األجهزة اػباضعة للمراقبة

مؤسسات القطاع العام أو باعبماعات الًتابية واؽبيئات التابعة و
ياسية وكذا دبراقبة نفقات اغبمالت االنتخابية واألحزاب الس ،ؽبا
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والتصريح اإلجباري باؼبمتلكات وصبعيات اجملتمع اؼبدين 
.  اؼبستفيدة من الدعم اؼبارل للدولة

أن أتوقف عند بعض  ،وأود من خالل ىذا العرض
بناء على  ،2013اعبوانب األساسية لتطور اؼبالية العمومية سنة 

اؼبعطيات اغبسابية النهائية لتلك السنة، وكذا عند أىم مؤشرات 
، قبل أن 2015ة اؼبالية واالقتصادية للسنة الفارطة الظريف

أعرض على أنظاركم بعض األنشطة واؼبهام الرقابية ذات الصبغة 
االسًتاتيجية اليت أقبزت مؤخرا أو اليت توجد ضمن برامج العمل 

. اليت اعتمدىا اجمللس
كما أود أن أشَت بأن التقرير السنوي األخَت الذي  

عباللة نصره اهلل وأيده، وتوجيهو إذل تشرفت برفعو إذل صاحب ا
يتضمن اؼبعطيات  ،السادة رئيس اغبكومة ورئيسي غرفيت الربؼبان

التوصيات الدقيقة فيما ىبص كل أعمال اجمللس اؼبالحظات وو
 .واجملالس اعبهوية للحسابات

 يدات والسادة النواب والمستشارونحضرات الس
المحترمون، 

ا حول تنفيذ قانون اؼبالية وضع اجمللس بُت أيديكم تقرير
وتصروبا عاما دبطابقة حسابات احملاسبُت  2013لسنة 

وذلك طبقا  ،العموميُت الفردية للحساب العام للمملكة
 66من الدستور وعمال دبقتضيات اؼبادة  148ألحكام الفصل 

من القانون التنظيمي لقانون اؼبالية اؼبتعلق بالوثائق الواجب 
. قصد مناقشة قانون التصفية إحالتها على الربؼبان

وتثَت النتائج النهائية اؼبتعلقة بتنفيذ قانون اؼبالية برسم  
:  طبس مالحظات رئيسية 2013سنة 

عبأت اغبكومة إذل خفض مستوى االستثمارات  -أوال
دبوجب مرسوم يقضي بوقف تنفيذ جزء من نفقات االستثمار 

ربديد هناية مليار درىم، كما ازبذت اغبكومة قرار  15دببلغ 
وىو  ،كأجل أقصى إلصدار مقًتحات االلتزام 2013أكتوبر 

 . ما أدى إذل اغبد من استهالك ميزانية االستثمار

مت تسجيل تغيَتات ملحوظة على مستوى تنفيذ  -ثانيا
النفقات باؼبقارنة مع التوقعات، فقد بلغت االعتمادات اؼبفتوحة 

مليار درىم، فيما وصلت  358يف إطار قانون اؼبالية ما قدره 
مليار درىم أي بزيادة  455االعتمادات النهائية إذل ما يناىز 

باألساس إذل ، ويعزى ىاذ االرتفاع %27.04إصبالية قدرىا 
االعتمادات اؼبرحلة وكذا رفع سقف تكاليف كل من اغبسابات 

.  اػبصوصية ومرافق الدولة اؼبسَتة بصفة مستقلة
لنسبة اإلصبالية يتبُت أن ا ،على مستوى اؼبوارد -ثالثا

من توقعات قانون اؼبالية لسنة % 92نسبة  للتحصيل دل تتعد
 2012ع سنة وىو ما يشكل تراجعا ملحوظا مقارنة م 2013

وإذا كانت اؼبداخيل  .%104اليت سجلت نسبة تسيَت ناىزت 
قد عرفت بصفة إصبالية  2013اعببائية برسم السنة اؼبالية 

استقرارا مقارنة مع السنة اليت قبلها، فإن مستوى ربصيل 
%. 6.17اؼبداخيل غَت اعببائية قد سجل البفاضا بلغ نسبة 

من % 5.1بة تقليص عجز اؼبيزانية إذل نس -رابعا
الناتج الداخلي اػبام بعد أن سجل العجز نسبة قياسية بلغت 

من الناتج الداخلي اػبام % 2أي بفارق  2012سنة  7.2%
يف سنة واحدة، وذلك حسب معطيات التقرير السنوي لبنك 

. 2014اؼبغرب برسم سنة 
 ،2013تفاقم اؼبديونية العمومية خالل سنة  -خامسا

مليار  493.7عمومي للخزينة من فقد ارتفع حجم الدين ال
مليار درىم مع  هناية السنة  554.3إذل  2012درىم سنة 

مليار درىم، مسجال بذلك  60.6أي بزيادة  2013اؼبالية 
ارتفاعا على مستوى اؼبديونية يف الناتج الداخلي اػبام، إذ بلغت 

خالل السنة اليت % 59.6مقابل  2013سنة % 63.5
. سبقتها

ة إذل أن مشروع قانون التصفية وكذا وذبدر اإلشار 
دل يتضمن أية معطيات  2013اغبساب العام للمملكة برسم 

أقل من )حول قيمة االقًتاضات الداخلية ذات األمد القصَت 



 

 

 

 
 -2016 بريلدورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

3 

واليت ال يتم احتساهبا كموارد للميزانية، علما أن ىذا  (سنتُت
مليار  5.75النوع من التمويالت كلف خزينة الدولة أزيد من 

. م كفوائد وعموالتدره
فيما ىبص الدين العمومي والذي يدخل يف نطاقو  أما

دين اػبزينة والديون اؼبضمونة من طرف الدولة، فقد بلغ جاري 
 2013مليار درىم بنهاية سنة  678.85الدين العمومي 

أي  2012مليار درىم عندما متم سنة   591.85مقابل 
 %12.8مليار درىم وىو ما يبثل ارتفاعا بنسبة  87بزيادة 
 2013مع السنة السابقة، وبالتارل فقد عرفت سنة مقارنة 

. زيادة قياسية باؼبقارنة مع الثماين سنوات األخَتة
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون،  
سبكنت اؼبالية العمومية من استعادة  2014خالل سنة 

بعض توازناهتا ولو بصفة جزئية، إثر اإلجراءات اؽبادفة إذل 
دة يف اؼبوارد واإلستقرار النسيب للنفقات، وقد سبق رل من الزيا

خالل العرض الذي تشرفت بتقديبو أمامكم يف السنة الفارطة 
أن أبرزت السمات الرئيسية ألوضاع اؼبالية العمومية لسنة 

، وسنعمل على موافاتكم بتقرير اجمللس عن تنفيذ قانون 2014
هبذه السنة، آملُت أن  لقالتصريح العام باؼبطابقة اؼبتعاؼبالية و

. نتوصل بالنتائج اغبسابية النهائية يف أقرب اآلجال
فإن تنفيذ  ،وبالوقوف عند أىم اؼبعطيات اؼبتوفرة حاليا 

قد تأثر بالظرفية اإلقتصادية اليت  2015قانون اؼبالية لسنة 
سبيزت على مستوى اؼببادالت اػبارجية، بًتاجع األسعار العاؼبية 

: للمواد النفطية وللمنتوجات الغذائية األساسية
على مستوى عجز اؼبيزان التجاري الذي البفض  أوال_

 % 18.6بنسبة مليار درىم أي  34.9حبجم إصبارل، وصل 
.  2014باؼبقارنة مع سنة 

على مستوى عجز اغبساب اعباري دبيزان  ثانيا_
من الناتج الداخلي اػبام  % 5.7األداءات، حيث تراجع من 

، إثر استمرار وثَتة مبو ربويالت 2015مع هناية  %2.3إذل 
وباؼبوازاة مع تزايد  %3اؼبغاربة اؼبقيمُت باػبارج بنسبة زائد 

.  ت األجنبية اؼبباشرةاالستثمارا
على مستوى االحتياطات الدولية اليت ارتفعت  ثالثا_

أي ما  % 23.5مليار درىم بزيادة تقدر ب 224.6إذل 
. يوم من واردات السلع واػبدمات 24أشهر و 6يعادل 

على مستوى ربمالت اؼبقاصة اليت تراجعت من  رابعا_
ر درىم مليا 14إذل ما يقارب  2014مليار درىم سنة  32.7

مليار درىم اؼبرتقبة يف مشروع  22.9عوض  2015سنة 
اؼبيزانية، علما أن اغبكومة سبق أن ازبذت عدة تدابَت يف ىذا 

: اجملال أذكر منها
ربرير أشبان اؼبواد البًتولية السائلة ابتداء من فاتح _

؛ 2015ديسمرب 
تعويض الدعم لفائدة الفيول اؼبوجو إلنتاج الكهرباء _
باشرة للمكتب الوطٍت للماء والكهرباء يف أفق بإمدادات م

.  2017تقليصها تدرهبيا وحذفها سنة 
أما فيما ىبص تطور النفقات العادية األخرى، فقد 

 2015واصلت كتلة األجور منحاىا التصاعدي خالل سنة 
من  %56مليار درىم أي ما يزيد عن  102.7حيث بلغت 

إذا  %65.3ذل اؼبداخيل اعببائية، بل تصل ىذه النسبة إ
أضيفت إذل ذلك التحمالت االجتماعية، وبالتارل فإن مؤشر 
ىذه النفقات بالنسبة للناتج الداخلي اػبام يظل يف مستويات 

.  2015سنة  %12مرتفعة تصل إذل 
أما على مستوى نفقات االستثمار بلغت األداءات 

 7.8مليار درىم بزيادة  58.5ما يناىز  2015عند هناية 
، كما عرف حجم االعتمادات اؼبرحلة 2014مع سنة  باؼبقارنة

تزايدا عما كان عليو يف السنة السابقة، فبا  2015عندما مت 
يؤشر على أن تنفيذ ميزانية االستثمار اليزال يعرف الكثَت من 
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االختالالت، سواء على مستوى االلتزام أو على مستوى 
. مسالك أداء النفقات العمومية

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

فيما ىبص موارد اػبزينة، فقد تراجعت اؼبداخيل الغَت 
مليار درىم أي  6.10دبا يناىز  2015اعببائية خالل سنة 

، ويعزى ىذا 2014باؼبقارنة مع سنة  %30بنسبة تقارب 
الًتاجع إذل البفاض وثَتة مساعدات دول ؾبلس التعاون 

مليار درىم  13.7مقابل  2015مليار سنة  3.7ليجي، اخل
.  2014سنة 

كما سجلت ىذه السنة البفاض اؼبداخيل اؼبتأتية من 
اؼبؤسسات واؼبنشآت العمومية كاجملمع الشريف للفوسفاط 

ناقص ملياري درىم، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
زينة ، ويف اؼبقابل سجلت موارد اخل)مليون درىم 500ناقص(

بعض اؼبداخيل االستثنائية ظبحت بتغطية جزئية ؽبذا الًتاجع، 
دببلغ  4Gنذكر منها حصيلة ترخيص لألنًتنيت من اعبيل الرابع 

. 2015مليار درىم خالل سنة أبريل  1.7
وبناء على اؼبعطيات األولية لتنفيذ اؼبوارد والنفقات فإن  

 نسبة عرفت ربسنا يف 2015وضعية اؼبالية العمومية لسنة 
اللي  2012عجز اؼبيزانية، إذ بعد االلبفاض اؼبلحوظ بُت سنة 

واصل عجز  %)5.1( 2013و (7.2% (كانت فيها 
من الناتج الداخلي  4.9اؼبيزانية منحاه الًتاجعي حيث بلغ 

مستقرا يف مستوى  2015سنة  4.3و 2014اػبام سنة 
.  توقعات قانون اؼبالية

حضرات السيدات  وإذا كانت نسبة عجز اؼبيزانية،
والسادة قد البفضت، فإن ديون اػبزينة على الرغم من استقرار 

عند  %63.4حصتها بالنسبة للناتج الداخلي اػبام يف مستوى 
، فقد واصلت ارتفاعها خالل السنتُت 2015هناية سنة 

مليار درىم عند  584.2األخَتتُت، حيث انتقل حجمها من 

، 2015يف متم سنة  مليار درىم 626.6إذل  2014هناية 
مليار ؼبديونية اػبزينة، مت اكتتاهبا يف السوق  42.4أي بإضافة 

الداخلية، وباؼبقابل سجل حجم الدين اػبارجي للخزينة استقرارا 
مليار  140دبا يقارب  2014يف اؼبستوى اؼبسجل عند هناية 

.  درىم
مليار  133وخبصوص خدمة الدين فقد ارتفعت من 

دون أن  2015مليار سنة  143 إذل 2014درىم سنة 
تسجل تغيَتا بشأن نسبتها بالناتج الداخلي اػبام حيث بقيت 

.   %14.5مستقرة يف حدود 
وفيما ىبص الدين العمومي دبا يف ذلك الدين الذي 
يستفيد من ضمان الدولة، فإن حجمو عرف ارتفاعا ملحوظا 

 807إذل  2014مليار درىم سنة  743حيث ارتفع من 
مليار درىم ما  64أي بقيمة ذباوزت  2015مليار درىم سنة 

.  من الناتج الداخلي العام %81.3يبثل 
اػبزينة، فقد سجلت ربسنا أما بشأن شروط سبويل 

وىكذا عرف متوسط أمد  2014ملحوظا باؼبقارنة مع سنة 
أشهر سنة  9سنوات و 5عا من الدين الداخلي للخزينة ارتفا

، كما أن السعر 2015سنة  أشهر 3سنوات و 6إذل  2014
الفائدة السنوي اؼبرجح عند اإلصدار شهد البفاضا مهما من 

. ذكورتُت وىذا جد مهمبُت سنتُت ادل% 3.08إذل % 4,27
وانطالقا من ىذه اؼبعطيات فإن اجمللس األعلى  

للحسابات، إذ يثمن االستمرار يف ربسن الشروط سبويل اػبزينة، 
يوصي بالتزام سياسة حذرة إزاء تواصل اؼبنحى التصاعدي للدين 

العمومي جبميع مكوناتو، ووبث اغبكومة على بدل مزيد من 
تفاعو، خصوصا وأن اجمللس يسجل اعبهود قصد التحكم يف ار

عدة اختالالت على مستوى أداءات اػبزينة ومؤشرات اؼبالية 
:  العمومية، سأقتصر ىنا على عنصرين أساسيُت منها 

تراكم ؼبتأخرات األداء، فإذا اقتصرنا على  _أوال
متأخرات الضريبة على القيمة اؼبضافة اؼبستحقة لفائدة 
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دون القطاع اػباص، نالحظ  اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمومية
 12,5إذل  2010مليار درىم سنة  8,7أهنا انتقلت من 

 25,18إذل  2012مليار سنة   16.1، 2011مليار درىم 
من % 48، أي ما يناىز 2015مليار درىم عند هناية 

مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة اؼبضافة، ويعترب 
ديونا على الدولة إزاء أكرب  ىذا اؼببلغ وتعترب ىذه اؼببالغ

اؼبؤسسات التابعة للقطاع العام، واليت تلعب دورا مهما يف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدنا، ويتعلق األمر أساسا 

باجملمع الشريف للفوسفاط، الشركة الوطنية للطرق السيارات 
باؼبغرب، اؼبكتب الوطٍت للكهرباء واؼباء الصاحل للشرب، اؼبكتب 
الوطٍت للسكك اغبديدية، شركة اػبطوط اعبوية اؼبلكية اؼبغربية، 
ومن شأن عدم معاعبة ىذه الديون أن وبد من قدرة اؼبؤسسات 

اؼبعنية على الوفاء بالتزاماهتا اؼبالية، كما أهنا تشكل إحدى 
. اؼبخاطر اليت قد هتدد اؼبالية العمومية

يت ونسجل هبذا اػبصوص بعض التدابَت اإلهبابية ال 
ازبذت مؤخرا يف اذباه اغبد من تراكم دين ىذه الضريبة، لفائدة 

  :واؼبقاوالت العمومية منها أساسا اؼبؤسسات
سبكُت من اؼبكتب الوطٍت للكهرباء واؼباء الصاحل  -

لشرب، واؼبكتب الوطٍت للسكك اغبديدية من قروض بنكية 
قصد التخفيف من إكراىات الديون اليت تعاين منها 

 ؛إزاء اؼبتعاقدين معهمااؼبؤسستان 
بة كذلك اإلعفاء من الضريبة على القيمة اؼبضافة بالنس  -

يار اؼبستعملة يف عمليات غللطائرات والتجهيزات وقطاع ال
اد القطارات اإلصالح، وكذا بالنسبة لعمليات استَت

 ؛والتجهيزات السككية
كما نسجل تطبيق السعر العادي للضريبة على القيمة   -

على عمليات النقل السككي، هبدف % 20غ اؼبضافة البال
 ؛زبفيض دين الضريبة الذي تعاين منو ىذه اؼبؤسسة العمومية

فإن ىذين التدبَتين األخَتين مت إقرارنبا  ،وكما تعلمون 
 .الذي وافقتمون عليو 2016ية لسنة دبقتضى قانون اؼبال

ودائما يف ما ىبص االختالالت على مستوى  ثانيا 
جل وقف جزء من اإلمدادات اليت سبنحها الدولة أداء اػبزينة، س

لألكاديبيات اعبهوية للًتبية والتكوين والذي دل يتم ربويلو 
مليار درىم عند هناية سنة  8,9لفائدهتا دببلغ إصبارل وصل إذل 

2015 .
فقد انعكست بصفة  ،ونظرا غبجم ىذه اؼبتأخرات 

وفاء سلبية على ىذه األكاديبيات اليت أصحبت عاجزة على ال
بالتزاماهتا إزاء اؼبوردين واؼبتعاقدين معها، واعتبارا ؼبا قد يًتتب 

عن ىذه الوضعية من آثار وخيمة، فإن اجمللس يدعو إذل معاعبة 
ىذه الديون يف آجال معقولة هبدف استقرار الوضعية اؼبالية 
للمؤسسة العمومية اؼبعنية، وإذا كان ىامش التدخل يف ىذا 

نظرا للتأثَت اؼبباشر واؼبزدوج على نسبة  اجملال قد يبدو ضيقا
عجز اؼبيزانية وحجم ديون اػبزينة، فإن وفاء الدولة بالتزاماهتا من 
شأنو ضخ اؼبزيد من السيولة يف النسيج اإلنتاج الوطٍت، وسبكُت 

العديد من اؼبقاوالت الصغرى واؼبتوسطة من مستحقاهتا، فبا 
يت تعترب إحدى سيساعدىا على مواجهة إكراىات التمويل ال

. أىم العراقيل اليت تواجهها
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون،  
إننا نسجل ؾبهود اغبكومة يف إطار تنفيذ ميزانية سنة 

بتخصيص أغلفة جد مهمة لدعم اسًتاتيجيات اؼبغرب  2015
القطاعية ويف ؾباالت متعددة، كالفالحة عرب ـبطط اؼبغرب 

وبرنامج التنمية القروية، واؼبناطق اعببلية والصناعة عرب األخضر 
يف  2020ـبطط التسريع الصناعي، والسياحة عرب ـبطط رؤية 

البناء ويف التعمَت، التشغيل عرب االسًتاتيجية الوطنية للتشغيل، 
نسجل يف اؼبقابل الظروف الصعبة اليت سبر منها العديد من 

وسطة، حيث تراجع إقباؽبا القطاعات واؼبقاوالت الصغرى واؼبت
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على التمويل البنكي وتدىورت قدراهتا على االستثمار وخلق 
فرص الشغل بنسب غَت معهودة، فبا يستدعي مالءمة وربيُت 

تلك االسًتاتيجيات دبشاركة الفاعلُت االجتماعيُت واالقتصاديُت 
هبدف ضمان مردودية أكرب للمجهود اؼبارل للدولة، واستعادة 

وطنية لديناميتها، ؼبا لذلك من آثار إهبابية على رفع اؼبقاولة ال
وثَتة النمو وإحداث فرص الشغل وتوفَت ظروف العيش الكرمي 

. لشرائح واسعة من اؼبواطنُت
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون، 
إن عدم توازن أنظمة التقاعد، يشكل ـباطر كبَتة 

ما يبثل هتديدا لضمان ديبومة ىذه بالنسبة للمالية العمومية، ك
األنظمة وسبكنها من الوفاء بالتزاماهتا اذباه اؼبتقاعدين اغباليُت 
واؼبستقبليُت، وقد أفضى التشخيص الذي قام بو اجمللس سنة 

إذل ضرورة إهباد حلول مشولية والتعجيل دبباشرة  2013
مسلسل من اإلصالحات اآلنية والعميقة يشمل صبيع أنظمة 

. ى اؼبدى القصَت واؼبتوسط والبعيدعد اؼبتواجدة ويبتد علالتقا
ما بُت اؽبيئات النقابية  2003وإذا كان اتفاق سنة  

% 6واغبكومة والذي اقتصرنا على الرفع من االقتطاعات بنسبة 
 11,5، وأداء 2006، 2005، 2004على ثالثة مراحل، 

تقاعد، مليار درىم كمتأخرات للدولة اذباه الصندوق اؼبغريب لل
إذا كان ىذا االتفاق قد مكن من رفع احتياطات ىذا الصندوق 

، فإن 2014مليار سنة  85إذل  2003مليار سنة  16من 
عدم تفعيل توصيات اؽبيئة الوطنية إلصالح منظومة التقاعد 

، قد فوت على الصندوق إمكانيات تدعيم 2007ألبريل 
يث احتياطاتو وأدى إذل تدىور وضعيتو بشكل ملحوظ، ح

صارت مسانبات غَت كافية لتغطية االلتزامات، إذ مت تسجيل 
مليار درىم  2.8، 2014مليون درىم سنة  936عجز دببلغ 

 10,6مليار مرتقبة ىذه السنة، أي  6,8، 2015يف سنة 
. سنوات فقط 3مليار درىم خالل 

وخبصوص اإلصالحات اؼبدرجة ضمن مشاريع  
غبكومة، وتقديبها للربؼبان، القوانُت اليت مت اعتمادىا من قبل ا

فإهنا وإن كانت ضرورية تبقى غَت كافية نظرا لعدة اعتبارات من 
: ضمنها ما يلي 

ال يشمل اإلصالح اؼبقياسي اؼبقًتح ؾبموعة : أوال
أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق اؼبدين للصندوق اؼبغريب 

للتقاعد، وبالتارل ال يساىم يف إحداث تقارب بُت أنظمة 
لتقاعد حىت داخل القطاع العام، فعلى سبيل اؼبثال وبدد ا

سنة، بالنسبة  63اؼبشروع سن اإلحالة على التقاعد يف 
 60للصندوق اؼبغريب للتقاعد، يف حُت مت اإلبقاء على حد 

سنة، بالنسبة للنظام اعبماعي ؼبنح رواتب التقاعد،  
لن يبكن اإلصالح اؼبقياسي سوى من تقليص : ثانيا

غبارل، التقليص منو إذ ستظل اؼبسانبات غَت كافية العجز ا
لتغطية االلتزامات وسداد رواتب التقاعد، وسيظل العجز قائما 

بل سيأخذ منحى تصاعديا خالل السنوات اؼبقبلة، حيث 
، إذل 2016مليار درىم سنة  6,8سينخفض من ناقص 

أي مع بداية تنزيل  2017مليار درىم سنة  3,2ناقص 
ليصل إذل  2020ح، وسيتجو إذل االرتفاع سنة اإلصالح اؼبقًت

مليار درىم مث يتواصل ىذا اؼبنحى التصاعدي إذل حدود  4,1
ىي يف اغبقيقة  2028ق استنزاف كامل االحتياطات يف أف

. 2027منتصف 
ويعزى ىذا التفاقم اؼبتسارع يف وثَتة العجز إذل عدة  

: عوامل من بينها عنصرين اثنُت أساسيُت
صر األول يف تراجع العامل الديبغرايف إذل يكمن العن 

فقط من اؼبنخرطُت النشيطُت لكل متقاعد، وذلك  2,5حوارل 
بسبب االستقرار النسيب لعدد اؼبنخرطُت النشيطُت الذي دل 

سنة األخَتة، ما بُت  15خالل % 15يرتفع إال بنسبة 
، يف حُت أن عدد اؼبتقاعدين ارتفع بأزيد من 2015و 2000
ألف  120نفس الفًتة، حيث انتقل من  خالل% 160
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، ومن اؼبنتظر أن يصل 2015ألف، أواخر  313متقاعد إذل 
. 2020ألف يف أفق  443إذل ما يقارب 

أما العنصر الثاين فيتجلى يف االرتفاع اؼبلحوظ الذي 
شهدتو األجور داخل القطاع العام، وكذا اؼبنحى التصاعدي 

دارة العمومية، باإلضافة إذل الذي تعرفو الًتقية يف الدرجة يف اإل
تزايد حصة األطر ضمن اؼبتقاعدين، فبا يؤدي إذل ارتفاع ىام يف 
قيمة اؼبعاشات، فعلى سبيل اإلشارة يبلغ اؼبعاش اؼبتوسط عبميع 

، وإذا 2015درىم يف أواخر  6482متقاعدي الصندوق 
وحدىا ترتفع قيمة  2015اقتصرنا على فوج اؼبتقاعدين لسنة 

درىم وقد تفوق ىذه  8960توسط إذل ما يناىز اؼبعاش ادل
ألف درىم بالنسبة لفوج اؼبتقاعدين لسنة  11القيمة عتبة 

2020 .
وفضال عن ذلك دل يعاجل اإلصالح اؼبقًتح اؼبقتضيات  

اػباصة بالتقاعد قبل السن القانوين لإلحالة على اؼبعاش اليت 
ة سنة من اػبدمة الفعلي 30زبول لكل موظف أو عون قضى 

حق اغبصول على معاش تقاعد وبدون أي شروط أو قيود، فإذا 
كان اؼبعدل السنوي غباالت التقاعد قبل السن القانوين دل 

حالة خالل التسع سنوات اؼباضية، ما بُت  1250يتجاوز 
، فإنو قد ارتفع بشكل مفاجئ إذل أزيد من 2014و  2006
منهم ينتمون إذل  %85، 2015حالة خالل سنة  7500

. اع التعليمقط
وتكمن االنعكاسات السلبية للجوء إذل التقاعد اؼببكر  

دون ضوابط ؿبددة يف تقليص أعداد اؼبوارد البشرية لدى بعض 
تسريع مدة القطاعات اغبيوية مثل التعليم والصحة، وكذا يف 

استنفاذ احتياطات نظام اؼبعاشات اؼبدنية، فعلى سبيل اؼبثال 
من اؼبوظفُت  93600وإذا أخذنا بعُت االعتبار وجود ما يناىز 

سنة من  30يستوفون شرط قضاء أكثر من  2015أواخر سنة 
اػبدمة الفعلية، اليت سبكنهم من اللجوء إذل التقاعد اؼببكر، فإن 

منهم فقط للوظيفة العمومية ستؤدي إذل البفاض  %25مغادرة 

ديبومة النظام بأربع سنوات، فبا سيًتتب عنو نفاذ احتياطات 
. 2023وال  2024الصندوق يف سنة 

فقد كان من األجدى وضع  ،واعتبارا ؽبذه اإلكراىات 
قاعدة ملزمة بأال تتم تصفية اؼبعاش إال عند بلوغ حد السن 

معمول بو حاليا يف نظام التقاعد  القانوين للتقاعد، كما ىو
التابع للصندوق الوطٍت للضمان االجتماعي عندنا يف اؼبغرب 

وتقريبا يف كل الدول، أو إذا أردنا باعتماد زبفيض مناسب 
. بشكل وبافظ على حياد العملية بالنسبة للنظام

نلفت انتباه السيدات والسادة النواب  ،ويف ؾبال آخر 
أن احتياطات صناديق التقاعد تكون  واؼبستشارين احملًتمُت،

مصدرا ىاما لتمويل االقتصاد، ذلك أن البفاض أو استنفاذ 
احتياطات الصندوق اؼبغريب للتقاعد قد تنتج عنو آثار وخيمة 

. على سبويل اػبزينة واألسواق اؼبالية
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون، 
يعرب عن قناعتو إن اجمللس األعلى للحسابات 

الراسخة بأن إصالح منظومة التقاعد ليس باألمر اؼبستحيل، 
شريطة البراط صبيع الفرقاء االقتصاديُت واالجتماعيُت يف ىذا 
الورش اغبيوي، ذلك أن اإلصالحات اؼبقياسية اؼبقًتحة وإن 
كانت ملحة ومستعجلة تظل غَت كافية وال يبكن أن تشكل 

ومن  .صالح مشورل ؼبنظومة التقاعدسوى مرحلة أولية يف إطار إ
يهيب جبميع الفرقاء أن ينكبوا على ىذه اإلشكالية  ،أجل ذلك

بكل العمق الذي تقتضيو، وأن يتم اعتماد إصالحات جوىرية 
تقدم حلوال ناجعة وفعالة على اؼبدى اؼبتوسط والطويل، وسبكن 
من اغبفاظ على منظومة التقاعد والرفع من ديبومتها وزبفيض 

مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطُت ،ا الضمنية ديونو
. واؼبتقاعدين وىذا فبكن، وظروف اشتغال اؼبوظفُت والعمال

فإن اجمللس يسجل بارتياح الشروع  ،وعلى صعيد آخر 
يف توسيع استفادة ؾبموعة من فئات القطاع اػباص من أنظمة 
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 التقاعد، وذلك من خالل إدراج مشروع القانون اؼبتعلق بنظام
اؼبعاشات اػباص بفئة اؼبهنيُت والعمال اؼبستقلُت واألشخاص 
غَت األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سوف يعهد 

. تدبَته للصندوق الوطٍت للضمان االجتماعي
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون، 
وعيا بأنبية دور قطاع اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمومية 

أقبز اجمللس  ،تو يف إعداد وتنفيذ السياسات العموميةومكان
حيث  ،األعلى للحسابات مؤخرا مهمة تقييم ؽبذا القطاع

سينشر التقرير اؼبتعلق هبا يف غضون األسابيع القليلة القادمة، 
وكما تعلمون يتسم قطاع اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمومية بوزنو 

صدارات الدورية االقتصادي وحبجمو اؼبتنوع كما توضح ذلك اإل
 44مؤسسة،  212لوزارة االقتصاد واؼبالية، إذ يتكون من 

فرع ومسانبة  422مقاولة عمومية دبسانبة مباشرة من اػبزينة، 
عمومية، وقد سجلت أغلب مؤشرات القطاع منحى تصاعديا، 
كما يدل على ذلك اغبجم اإلصبارل يف االستثمار الذي وصل 

ورقم اؼبعامالت الذي بلغ  مليار درىم، 76,5إذل  2015سنة 
مليار درىم، والقيمة  198ما يزيد عن  2014مع هناية 

 lesمليار درىم، والتمويل الذايت   72,7اؼبضافة حبوارل 
capitaux propre  مليار درىم يبكن  42,2الذي يناىز

أن أزيد وىذا تعرفونو صبيعا، ىذه اؼبعطيات تكون بُت أيديكم 
ؼبالية، أن ىذه اؼبؤسسات تشغل مع دراسة مشاريع قوانُت ا

 31ألف تقريبا من العاملُت وكتصرف كأجور تقريبا  130
مليار درىم، وقد خلصت الدراسة التقييمية اؼبنجزة إذل 

: االستنتاجات والتوصيات التالية
االرتباط الدائم الذي يعرفو القطاع دبيزانية الدولة :  أوال

لفائدة اؼبؤسسات حيث بلغ ؾبموع ربويالت اؼبوارد اؼبالية 
مليار درىم  34، ما قدره 2014واؼبقاوالت العمومية سنة 

ويف  .فاصلة مليار درىم يف شكل رسوم شبو ضريبية 3منها 

فإن ربويالت ىذه اؽبيئات إذل خزينة الدولة عن نفس  ،اؼبقابل
مليار درىم، يساىم فيها عدد ضئيل من  9.8السنة دل تتجاوز 

مية، كاجملمع الشريف للفوسفاط، اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمو
صندوق اإليداع والتدبَت، شركة اتصاالت اؼبغرب، الوكالة الوطنية 

للمحافظة العقارية، اؼبكتب الوطٍت للمطارات، وتسجل ؿبفظة 
اؼبقاوالت العمومي مردودية مالية ضعيفة، علما أن العديد من 

ىذه اؼبؤسسات توجد إما يف مرحلة إعادة اؽبيكلة كاؼبكتب 
الوطٍت للكهرباء واؼباء الصاحل للشرب وشركة اػبطوط اعبوية 

اؼبلكية اؼبغربية أو أهنا يف فًتة استثمارات مكثفة كاؼبكتب الوطٍت 
للسكك اغبديدية، الشركة الوطنية للطرق السيارة، أو أسندت 

إليها أو لفروعها مشاريع تدخل يف إطار تفعيل السياسات 
ن اؼبسانبات التابعة لصندوق القطاعية للدولة، مثل العديد م

.  اإليداع والتدبَت
يعاين قطاع اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمومية من :  ثانيا

ما ؾبموعو  2015مديونية مرتفعة حيث بلغ حجمها سنة 
من الناتج الداخلي  %25مليار درىم، وىو ما يبثل 245.8

ة اػبام وىذا رقم جد مرتفع، إضافة إذل ارتفاع ىذه اؼبديونية بوتَت
و  2010فيما بُت  %64متزايدة، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 

، وباؼبقابل فإن حجم اؼبتأخرات الضريبة على القيمة 2015
اؼبضافة لفائدة اؼبؤسسات واؼبقاوالت العمومية كما يبق أن 

حوارل  2015أشرت إذل ذلك يف ىذا التدخل، بلغ مع هناية 
اكمة يف مليار درىم، وقد ترتب عن ىذه الديون اؼبًت 25

حساب اؼبقاوالت العمومية ارتفاع اللجوء لالقًتاض حيث تقدر 
التحمالت اؼبالية اؼبرتبطة بتمويل دين الضريبة على القيمة 

مليار درىم  3.6، و2015اؼبضافة دبا يناىز مليار درىم سنة 
، ويف ىذا اجملال يوصي 2015و  2010عن الفًتة ما بُت 

تسوية الوضعية اؼبالية  اجمللس بالعمل بصفة تدرهبية على
للمقاوالت العمومية الكربى وتقليل اؼبخاطر وذبنب تراكم 
متأخرات القروض والديون، وتدخل يف ىذا اإلطار ضرورة 
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اإلسراع دبعاعبة تدبَت الصندوق الداخلي للتقاعد التابع 
 للمسؤولية اؼبباشرة للمكتب الوطٍت للكهرباء 

ة التزاماتو يف هناية سنة واؼباء الصاحل للشرب، والذي وصل قيم
مليار درىم، وذلك بتفويتو لصاحل  19,7إذل ما يناىز  2015

إحدى اؼبؤسسات اؼبختصة على غرار اؼبقاربة اليت سلكتها 
األجهزة العمومية األخرى كاؼبكتب الوطٍت للسكك اغبديدية أو 

 . 2007اجملمع الشريف للفوسفاط صيف 
واؼبقاوالت العمومية يف تتجلى أنبية اؼبؤسسات : ثالثا

بعدىا االسًتاتيجي، والذي يقتضي أن سبارس الدولة دورىا يف 
الوصاية على ىذه اؼبؤسسات واؼبقاوالت، من أجل ضمان أداء 
ىذه اؽبيئات ؼبهامها دبا يتماشى مع السياسات القطاعية احملددة 
من طرف الدولة، ومن خالل اؼبمارسة العملية وخالفا للتجارب 

الرائدة يف ىذا اجملال، مت تسجيل عدم قدرة العديد من  الدولية
الوزارات القطاعية على وضع أسس حوار اسًتاتيجي مع 

. اؼبؤسسات العمومية اػباضعة لوصايتها
لذا وؼبالءمة رؤية اسًتاتيجية للمقاوالت اؼبعنية مع  

توجهات السلطات العمومية يوصي اجمللس باعتماد سياسة 
خطة متكاملة وواضحة حول اؼبؤسسات إرادية تكمن يف وضع 

واؼبقاوالت العمومية، تكون منسجمة مع اإلطار اؼباكرو 
اقتصادي للدولة ولالسًتاتيجيات القطاعية، وتضع األسس 

اؼبرجعية لقيادة احملفظة العمومية ومراقبتها ومالءمتها للوضعية 
االقتصادية واؼبالية، وقصد تكييفها مع احمليط االقتصادي 

سي يتعُت ربويل اؼبؤسسات العمومية التجارية كل ما والتناف
أمكن إذل شركات ؾبهولة االسم وذلك قصد اعتماد أساليب 

جديدة يف التدبَت، منها فتح اؼبسانبة يف رأس اؼبال، التدبَت 
اؼبفوض، الشراكة بُت القطاعُت العام واػباص، وقصد توفَت 

ي اجمللس الظروف اؼبواتية لتحسُت حكامة ىذه اؽبيئات، يوص
بتحفيزىا على التعاقد مع الدولة بإبرام ىذه العقود الربامج كل 

علما أن  les contracts programmerما أمكن ذلك 

ىذه العملية أبانت عن قباعتها يف التقارب مع االسًتاتيجيات 
. الوطنية وسانبت يف ضبط التزامات الطرفُت

 l’etat  يف ما يتعلق بدور الدولة اؼبسانبة : رابعا 
axionneurات اؽبيئات العمومية ذاب الطابع يفإن خصوص

التجاري تقتضي أن يتم تتبع أنشطتها ضمن بنية ـبتصة دبعزل 
عن اؼبؤسسات األخرى ذات الطابع اإلداري وتتوذل ىذه البنية 

مثال مهام تدبَت احملفظة العمومية للدولة ورصد  ،اؼبختصة الوكالة
صادي واؼبارل وعرض نتائجها بناء وتقييم مؤشراهتا وأدائها االقت

على اؼبعايَت احملاسبية الدولية وكذا تقدمي تقرير عن ـبتلف ىذه 
.  اؼبؤشرات بصفة دورية

رصدت الدراسة أيضا اختالالت تتعلق بعدم :  خامسا
التحكم يف توسيع احملفظة العمومية، حيث مت خالل الفًتة ما 

يدة مؤسسة عمومية جد 25، إحداث 2015و 2008بُت 
. فرع ومسانبة مالية 184على إحداث كما سبت اؼبصادقة 

وتتخذ غالبا قرارات إحداث اؼبقاوالت العمومية  
حسب كل حالة على حده يف غياب مقاربة مندؾبة نابعة من 
رؤية مشولية ومنسجمة، ويعترب عدم التحكم يف توسيع احملفظة 
العمومية مصدر العديد من أوجو تداخل االختصاصات بُت 
الدولة واؼبؤسسات العمومية، فبا يؤدي إذل توزيع غَت مالئم 

للموارد العمومية وزيادة مستوى التكاليف والتحمالت، ويف ىذا 
الصدد يوصي اجمللس القيام بدراسة جدوى توقعية كلما تعلق 
األمر بإحداث مقاوالت عمومية أو فروع جديدة للتأكد من 

. مدى القيمة اؼبضافة ؽبذه اؼببادرة
رات السيدات والسادة النواب والمستشارون حض

المحترمون، 
يقوم اجمللس حاليا بإهناء دراسة موضوعاتية حول 

الوظيفة العمومية ببالدنا، وتتناول ىذه الدراسة تشخيصا لواقع 
اإلدارة وتتطرق غبصيلة أىم اإلصالحات اليت عرفتها بالدنا يف 

غايات اؼبرجوة، ىذا اجملال، ولإلشكاالت اليت ربول دون بلوغ ال
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كما تقدم الدراسة مباذج من التجارب الدولية الناجحة اليت 
يبكن أن تقتبس منها السلطات اؼبعنية بعض اغبلول عند بلورة 

مشاريع إصالح نظام الوظيفة العمومية، وأود فيما يلي أن 
أعرض ألىم اػبالصات األولية اليت توصل إليها اجمللس من 

: خالل ىذه الدراسة
ىبص الوضعية الراىنة للوظيفة العمومية، فقد بلغ فيما  

 585أزيد من  2015عدد اؼبوظفُت العموميُت اؼبدنيُت سنة 
 5منهم يف  %90موظف، يرتكز أكثر من  500ألف و

قطاعات عمومية، وىي قطاع التعليم، الداخلية، الصحة، 
العدل، اؼبالية، كما أن توزيع اؼبوظفُت على الصعيد الوطٍت ال 
يستجيب ألي منطق اقتصادي أو ديبوغرايف مع ظاىرة تركيز 

اؼبوظفُت يف بعض اعبهات الرباط، وىذا طبيعي، اعبنوب على 
الة عبدة، كما لوحظ حساب مناطق أخرى طنجة تطوان، دك

أيضا ضعف يف ترشيد استعمال أعداد اؼبوظفُت ببعض 
 16موظف يف  2037القطاعات، كالتعليم مثال اللي فيو 

 2364نيابة،  63موظف يف  7686أكاديبية جهوية، 
موظف يف وضعية  210موظف يف وضعية إغباق أو استيداع، 

. تفرغ نقايب
غياب حيث وتعاين الوظيفة العمومية من ظاىرة ال 

يف قطاع التعليم فقط على سبيل اؼبثال،  2014سجلت سنة 
من اؼبوظفُت، ما ؾبموعو  %50اللي ىو القطاع اللي تقريبا فيو 

يوم غياب، مربر وغَت مربر، وىو ما يعادل  400ألف و 663
. مدرس طوال السنة الدراسية 4000تقريبا غياب 

 ارتفعت كتلة 2015و 2008وخالل الفًتة ما بُت  
يف حُت أن أعداد اؼبوظفُت تزايدت  % 47األجور بنسبة 

، كما ارتفع معدل األجر الشهري يف نفس الفًتة %8.5بنسبة 
درىم، وبالتارل فإن النسبة  7381درىم إذل  5333من 

وصلت  2015و  2008السنوية الرتفاع كتلة األجور ما بُت 
مليار  120ما يناىز  2015، حيث بلغت سنة % 5.6إذل 

م باحتساب مسانبات الدولة يف أنظمة التقاعد ومنظمات دره
. االحتياط االجتماعي

وذبمع التقارير واألحباث اؼبيدانية الصادرة عن  
منظمات وطنية ودولية على أن مستوى اػبدمات العمومية 

اؼبقدمة ال يزال بعيدا عن معايَت اغبكامة اليت وضعها الدستور، 
ال القروي واؼبناطق النائية حيث ال يزال اؼبواطن خاصة يف اؼبج

. يواجو صعوبات يف الولوج للمرفق العمومي
وذبدر اإلشارة إذل أن مسألة اإلصالح وربديث اإلدارة  

العمومية قد اسًتعت اىتمام اغبكومات اؼبتعاقبة، ومن أىم ما 
سجلو اجمللس هبذا الصدد، كون اؼببادرات اإلصالحية ظلت 
متفرقة ومفتقدة لالستمرارية، نظرا لغياب اسًتاتيجية واضحة 

تتبع تنزيلها، وتبقى وؿبددة النتائج وانعدام اعبدولة الزمنية ل
النتائج احملققة على مستوى الفعالية والنجاعة دون اغبد اؼبطلوب 
وأستعرض الدراسة أىم  اؼببادرات اإلصالحية يف ىذا اجملال منذ 

هناية التسعينات إذل اليوم وخاصة برنامج دعم إصالح اإلدارة 
 العمومية اؼبمول من طرف البنك اإلفريقي للتنمية والبنك الدورل

مليار درىم وىو  9.6واالرباد األوريب بقيمة إصبالية بلغت 
و  2003مراحل امتدت ما بُت سنيت  4برنامج أقبز على 

2011 .
وتبُت للمجلس على إثر ىذه الدراسة أن حصيلة ىذا  

الربنامج دل ربدث التغيَت اؼبنشود داخل اإلدارة العمومية 
ي اإلجراءات بعد فباستثناء تعميم اؼبباراة للتوظيف دل ذبد باق

. طريقها كبو التطبيق
وتتجلى أىم اػبالصات يف ىذا الشأن يف أن إصالح  

سياسة التوظيف والتكوين والتقييم والًتقية، ال يبكن أن يتم 
دبعزل عن إصالح منظومة األجور، ارتباطا باألنظمة األساسية 

. 1973واليت دل تعرف بدورىا أي إصالح جوىري منذ سنة 
راءات اؼبتوالية اليت عرفتها منظومة األجور، وبفعل اإلج 

استجابة للمطالب الفئوية للموظفُت اختل التوازن بُت مكوناهتا 
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اؼبتمثلة يف الراتب األساسي والتعويضات وأصبحت معقدة وغَت 
عادلة، وىكذا أصبح الراتب األساسي مكونا ىامشيا من أجر 

يضات اػباصة اؼبوظف بفعل الزيادات اليت  عرفتها ـبتلف التعو
بكل فئة، حسب النظام األساسي الذي تنتمي إليو، كما أن 

ىذه اؼبنظومة باعتمادىا على األنظمة األساسية أصبحت 
متجاوزة، نظرا لكوهنا ال سبيز اؼبوظفُت ذوي الكفاءات وال ربفز 

على التنافس واعبدية وروح اؼببادرة وباإلضافة إذل تعقيدات 
لتوظيف والتقييم والًتقية بعيدة منظومة األجور تظل عمليات ا

عن منطق التدبَت الفعال، حيث تفتقد اإلدارات العمومية برؤية 
واضحة لعملية التوظيف يف غياب تدبَت توقيع للوظائف 

والكفاءات، كما أن الًتقية أصبحت تكتسي طابعا تلقائيا دون 
ارتباط بالكفاءة أو ربسن يف مردودية اؼبوظف أو اؼبرفق اإلداري 

ما  2013ذل سبيل اؼبثال نبت عملية الًتقي يف الدرجة سنة وع
. مليار درىم 4موظف بأثر مارل فاق  83041ؾبموعو 

وعلى ضوء اؼبالحظات اليت وقف عليها اجمللس،  
سيقدم التقرير اؼبتعلق هبذه اؼبهمة والذي سينشر دبجرد استيفاء 

مل مسطرة التواجهية، بعض التوصيات اليت نتمٌت أن يتم التعا
معها بإهبابية من ـبتلف األطراف اؼبعنية خدمة للمصلحة العليا 

.  للبالد
 حضرات السيدات والسادة، 

أعد اجمللس تقريرا حول تدبَت الكوارث الطبيعية، انصب 
على اإلطار القانوين واؼبؤسسايت وعلى تقييم دورة تدبَت أخطار 

اد حيث مت الفيضانات، حرائق الغابات، الزالزل ال قدر اهلل واعبر
من خالل ىاذ التقرير تقييم التدابَت اؼبتخذة للوقاية من الكوارث 

موضوع الدراسة ومدى جاىزية  بالدنا ؼبواجهتها يف حالة 
وقوعها ال قدر اهلل كما قلت، ومن أىم اؼبالحظات اليت سجلها 

اجمللس يف ىذا اإلطار كون تدبَت اؼبخاطر اؼبتعلقة بالكوارث 
ا وموجها أساسا كبو إدارة األزمات عند الطبيعية يظل قطاعي

ظهورىا بدل اتباع مقاربة متكاملة للوقاية منها واغبد من آثارىا 

كما ان النصوص القانونية تعاجل القضايا اؼبتعلقة بتدبَت اؼبخاطر 
قد مت إعدادىا لالستجابة غباجيات معينة ودل توضع يف إطار 

ة ومكافحة رؤية شاملة تؤسس السًتاتيجية منسجمة للوقاي
الكوارث، إضافة إذل ذلك يطرح تعدد اؼبتدخلُت مشكل التنسيق 

. بُت اإلدارات واؽبيئات اؼبعنية
وقد خلص اجمللس إذل ضرورة خلق ىيئة وطنية تكون  

مهمتها األساسية وضع اسًتاتيجية مندؾبة ومتعددة األبعاد 
ا لتدبَت اؼبخاطر تأخذ بعُت االعتبار صبيع مراحل التدبَت انطالق

من الوقاية والتخفيف من أثر الكوارث إذل السيطرة وإعادة 
التأىيل وضرورة التنسيق بُت ـبتلف اؼبتدخلُت، وسينشر ىذا 

. التقرير يف األيام القليلة القادمة، ىو قيد الطبع
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون 

المحترمون،  
واصل اجمللس خالل السنة اؼبنصرمة ـبتلف 

صاصات اؼبوكولة لو قانونا، القضائية منها وغَت القضائية االخت
فعلى مستوى االختصاصات الغَت القضائية واليت تتكون أساسا 

من مراقبة تدبَت األجهزة العمومية قام اجمللس دبراقبة عدة 
مهمات رقابية تتعلق بقطاع النقل،  3قطاعات، وىكذا مت إقباز 

السالمة الطرقية تفويض نبت كل من مديرية النقل عرب الطرق و
نظام تدبَت رخص السياقة والبطائق الرمادية، إضافة إذل تدبَت 
اؼبركز الوطٍت إلجراء االختبارات والتصديق، كما قام اجمللس 

دبراقبة مؤسستُت بعالقة مع قطاع اإلسكان واإلنعاش العقاري 
. ونبا شركة العمران تامسنا وشركة التهيئة الرياض

سنوي الذي أصدره اجمللس األعلى وعرف التقرير ال 
للحسابات إدراج نتائج مراقبة بعض األجهزة من قبيل اؼبعهد 

الوطٍت لبحث الزراعي ومديرية األرصاد اعبوية الوطنية، وقد أهنى 
اجمللس إقباز مهمات رقابية ىامة، سيتم نشرىا الحقا، كتلك 

لشركة والتدبَت، بريد اؼبغرب، ااؼبتعلقة دبراقبة صندوق اإليداع 
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اجمللس يف إيالء  وسيستمر" SMIT"اؼبغربية للهندسة السياحية
األنبية الختصاصو يف ؾبال مراقبة التسيَت، حيث يقوم حاليا 

بإقباز مهمات بعدة مؤسسات اسًتاتيجية من بينها اجملمع 
الشريف للفوسفاط، اؼبكتب الوطٍت للكهرباء واؼباء الصاحل 

للسكك اغبديدية، القرض الفالحي، للشرب، اؼبكتب الوطٍت 
. إذل جانب اجمللس األعلى للحسابات

حضرات السيدات والسادة،  
سبارس اجملالس اعبهوية للحسابات نفس االختصاصات 
إزاء اؼبالية العامة احمللية وىبصص التقرير األخَت للمجلس االعلى 

للحسابات لكل ؾبلس جهوي كتابا خاص بو يقدم حصيلة 
اكبة تنزيل اعبهوية اؼبوسعة ودخول التقسيم اعبهوي أعمالو، وؼبو

ؾبالس جهوية  4اعبديد للملكة حيز التنفيذ، مت إحداث 
منها يف كل من بٍت مالل،  3جديدة للحسابات، بدا العمل يف 

الراشيدية، كلميم، فيما سوف تتم إقامة اجمللس اعبهوي 
داد للحسابات عبهة الداخلة واد الذىب دبجرد االنتهاء من إع

 .اؼبقر اؼبخصص لو
 12وىكذا أصبحت بالدنا تتوفر واغبمد هلل على  

ؾبلسا جهويا للحسابات، تغطي كل جهات اؼبملكة، إذا كان 
اغبيز اؽبام من ىذا العرض حضرات السيدات والسادة، قد 

خص لبعض اؼبواضيع اليت نعتربىا ىامة يف ارتباط مع 
كم، فإنو ال يفوتٍت االختصاصات الرقابية الغَت القضائية للمحا

أن أذكر أن ىذه احملاكم ال تغفل فبارسة االختصاصات 
القضائية اؼبوكولة ؽبا قانونا، وىكذا قامت احملاكم اؼبالية خالل 

قرارا وحكما يف ؾبال التأديب اؼبتعلق  43بإصدار  2014سنة 
باؼبيزانية واؼبالية، كما قامت النيابة العامة بتحريك اؼبتابعة أمام 

مسؤوال وعونا، وقد قام اجمللس خالل  46كم اؼبالية يف حق احملا
. بنشر مباذج من القرارات اؼبتعلقة هبذا االختصاص 2015سنة 

أما ميدان البت يف حسابات احملاسبُت العموميُت،  
قرارا وحكما، وقد سبيز  1194فقد عرف إصدار ما ؾبموعو 

صة ىذا االختصاص خالل السنة اؼباضية، بإحداث غرفة ـبت
على مستوى اجمللس األعلى للحسابات، مت سبكينها من اؼبوارد 

البشرية الضرورية، األمر الذي ظبح ؽبا بتبٍت مقاربة جديدة تنبٍت 
على اؼبراقبة اؼبندؾبة، اليت دل تعد تكتفي باؼبراقبة السندية غبساب 
احملاسب العمومي، بل تستهدف كذلك التأكد من حقيقة إقباز 

الواقع، وإضافة إذل إصدار عدد من  العمليات على أرض
القرارات فيما يتعلق دبسؤولية احملاسبُت العموميُت، أدى عمل 
ىذه الغرفة إذل رصد اختالالت، تكتسي طابعا جنائيا، سبت 

إحالتها على السيد وزير العدل، وإذل الوقوف على بعض 
اغباالت اليت قد تستوجب متابعات يف ميدان التأديب اؼبارل، 

. مازالت اؼبسطرة جارية بشأهناواليت 
كما يتوفر اجمللس كما تعلمون على غرفة زبتص يف  

استئناف األحكام الصادرة على اجمللس اعبهوي عن اجملالس 
و  2014اعبهوية للحسابات، واليت أصدرت خالل سنتُت 

ملفا رائجا  30قرارا استئنافيا، يف حُت الزال  50 2015
. ةسيتم البت فيها خالل ىذه السن

حضرات السيدات والسادة النواب المستشارون 
المحترمون،  

يف ختام ىذا العرض واظبحوا رل إن أطلت، أود أن 
أشيد مرة أخرى بالتعاون اعبدي والبناء، القائم بُت السلطة 

التشريعية واجمللس األعلى للحسابات يف ـبتلف ؾباالت الرقابة 
. على اؼبالية العمومية
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دد الشكر للحكومة على كما أغتنم الفرصة ألج 
دعمها اؼبتواصل قصد توفَت الظروف اؼبواتية للمجلس واليت 

تسمح لو بأن يلعب أدواره الدستورية كاملة، ىدفنا صبيعا خدمة 
الصاحل العام واغبرص على التقيد دببادئ وقيم اغبكامة الرشيدة، 

. واالرتقاء ببالدنا إذل مصاف الدول الرائدة يف ىذا اؼبيدان
دنا اليوم، وبالرغم من التحديات اليت يفرضها إن بال 

احمليط الدورل واعبهوي البالغ التعقيد، يبكنها أن تفتخر 
باؼبكاسب اليت أقبزهتا يف مسار ذبربتها الديبقراطية، واغبفاظ 

  .على أمنها واستقرارىا وربصُت جبهتها الداخلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسَت خبطى ثابتة لتحقيق  كما أن مغرب اليوم
نويع وتعزيز مبوذجو التنموي، الذي أبدعو صاحب طموحاتو يف ت

اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس نصره اهلل وأيده، وتنخرط فيو 
والسالم  ،وفقنا ؼبا يف اػبَت .ـبتلف مكونات الشعب اؼبغريب

 .عليكم ورضبتو تعاذل وبركاتو
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
رفعت ات والسادة الربؼبانيون، للحسابات، شكرا لكم السيد

.  الجلسة
 

 
 


