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 الثامنة عشر بعد الثالثمائة محضر الجلسة
 

 (.ـ2016مام  25)ق 1437شعباف  18األربعاء : التاريخ
 .السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس رللس النواب : الرئاسة

الساعة  ساعتاف كستة كأربعوف دقيقة، ابتداء من: التوقيت
 .الواحدة زكاال كالدقيقة الرابعة

جلسة عمومية ٗتصص دلناقشة عرض السيد : جدول األعمال
الرئيس األكؿ للمجلس األعلى للحسابات حوؿ أعماؿ اجمللس 

 .2014لسنة 
 

 :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب
والصالة والسالم على أشرف  سم اهلل الرحمن الرحيمب

.  المرسلين
السيدان الوزيران المحترمان،  

  السيدات والسادة النواب المحترمون،
كتطبيقا  من الدستور 148مال بأحكاـ الفصل ع

يعقد رللس النواب  ،من النظاـ الداخلي 225دلقتضيات ادلادة 
ىذه اجللسة اليت ٗتصص دلناقشة العرض الذم تقدـ بو الرئيس 

 .األكؿ للمجلس األعلى للحسابات أماـ الربدلاف
نفتتح باب ادلناقشة يف إطار التدخل  ،على بركة اهلل 

األكؿ للفرؽ كاجملموعة النيابية، الكلمة لفريق العدالة كالتنمية، 
. السيد الرئيس
: رئيس فريق العدالة والتنمية  عبد اهلل بووانو النائب السيد

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول 
. اهلل وآلو وصحبو

السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  

السيدات والسادة النواب،  
حيث دل  ،ال بد من تسجيل أعلية ىذه ادلناسبة ،بداية  

يعد تقدًن رئيس اجمللس األعلى للحسابات التقرير ذلذا اجمللس 
حدثا استثنائيا، إذ تكرر األمر  2011كما جاء يف دستور 

خالؿ ىذه الوالية اليت نعتربىا تأسيسية ّتميع ادلقاييس، كما 
دمنا أماـ مناقشة التقرير ال زلالة أنو جاء باستنتاجات 

نو اعًتتو كذلك نواقص كخالصات كتوصيات مهمة، إال أ
 .عديدة

ال نقوؿ ىذا انتصارا دلوقف األغلبية كمبادراهتا، كلكن  
ألنو يف العديد من فقراتو أغفل الرجوع إذل كاقع احلاؿ قبل رليء 
حكومة السيد عبد اإللو بنكَتاف، حيث كرث أكضاعا لن نقوؿ 

بشهادة تقارير دكلية  ،أهنا كانت كارثية كلكن ْتق كانت صعبة
أكدكا أف كافة الظركؼ دل تكن مناسبة كما  ،علُت كطنيُتكفا

ادعى البعض لتحقيق ظلوذج الرفاه، بل على العكس انتصركا 
ٚتيعهم للمنطق الذم آمنا بو كىو زلاكلة التغيَت كاإلصالح يف 

 .ظل االستقرار
كلن نكوف عدميُت يف ىذا ادلستول لنبخس السابقُت  

لكن نطالب باستعماؿ ك ،العديد من إصلازاهتم كتضحياهتم
القسطاس العادؿ إلعطاء كل ذم حق حقو، كىنا سنذكر بواقع 

اإلرث ادلخلف كالذم كقفت عليو حكومة السيد عبد اإللو 
ىاذ ادلغرب عرؼ السنوات األخَتة كاحد  .2012بنكَتاف سنة 

اجلدؿ، جدؿ حاد حوؿ الظرفية االقتصادية كادلالية كمدل قدرة 
خاصة يف ظل الصعوبات ادلالية اليت  ،احلكومة على مواجهتها

، حيث بلغ 2011ك 2009سبق أف عاشها ادلغرب بُت سنيت 
عجز ادليزانية مستويات قياسية كصلت ادلالية العمومية دلأزؽ 

يف ظل االرتفاع ادلهوؿ لنفقات ادلقاصة كقرب إفالس  ،خطَت
فمع  .الستدانة العموميةاأنظمة التقاعد كاللجوء ادلكثف إذل 

كىي الفًتة اليت سبقت مباشرة تورل حكومة  2011سنة هناية 
، عرفت ادلالية 2012عبد اإللو بنكَتاف كاليتها شهر يناير 
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العمومية بادلغرب كضعا خطَتا كاف ينذر باهنيار االقتصاد 
ككصلت ادلؤشرات االقتصادية كادلالية كادليزانياتية حلافة  ،الوطٍت

ادلالية اليت عرفتها بعد ثالث سنوات من الصعوبات  .اإلفالس
ميزانية الدكلة، فقد تضاعف عجز ادليزانية على مدل ثالث 

كجلأت  ،2009مليار درىم سنة  16سنوات ْتيث انتقل من 
احلكومة آنذاؾ للتمويل االستثنائي عرب االستدانة ٔتبلغ يناىز 

مليار درىم من الديوف اخلارجية،  13مليار درىم ضمنها  18
ف الدين العمومي لتمويل نفقات التسيَت كمت توظيف جزء كبَت ـ

كيف سنة  .اليت دل تعد ادلوارد العادية آنذاؾ تستطيع تغطيتها
 36ارتفع عجز ادليزانية بشكل غَت مسبوؽ ليناىز  2010

كارتفعت موارد الدين العمومي حلوارل  6,4مليار درىم بنسبة 
 .مليار درىم من الدين اخلارجي 16مليار درىم منها  29
طبعا أيضا بعدـ قدرة ادلوارد العادية  2010زت ىذه السنة ك٘تي

ضمنها نفقات ادلقاصة اليت  ،على تغطية نفقات التسيَت
مليار درىم بعد أف كانت يف حدكد  28تضاعفت ألزيد من 

، كمت أيضا ٘تويل جزء كبَت من 2009مليار درىم سنة  13
 .نفقات التسيَت ٔتوارد الدين العمومي

عرؼ الوضع االقتصادم كادلارل  2011كخالؿ سنة  
منحى خطَتا أدل إلغراؽ ادلالية العمومية للسنوات الالحقة، 

من  % 6.5مليار درىم ٔتا نسبتو  48فقط فاؽ عجز ادليزانية 
مليار  39الناتج الداخلي اخلاـ، كناىزت موارد الدين العمومي 

فخالؿ ىذه السنة اضلصرت ادلوارد العادية يف حدكد  .درىم
مليار دياؿ الدرىم من موارد  5.3ليوف درىم، ضمنها ـ 190

من رأمساؿ البنك الشعيب ادلركزم، يف حُت  % 20خوصصة 
إضافة إذل  ،مليار درىم 42فاقت نفقات ادلقاصة كحدىا 
مليار درىم، كنفقات خدمة  90نفقات ادلوظفُت اليت ناىزت 

كعند بداية كالية احلكومة  .مليار درىم 36الدين العمومي 
، كانت الوضعية ادلالية على حافة اإلفالس 2012حلالية سنة ا

كدل ٕتد خالؿ األشهر األكذل من نفس السنة ادلبالغ الكافية 

لتغطية النفقات الضركرية للتسيَت، كاضطرت احلكومة آنذاؾ 
لالقًتاض مرتُت خالؿ الستة أشهر األكذل ألداء أجور ادلوظفُت 

مليار دياؿ  54زيد من كتغطية نفقات ادلقاصة اليت كصلت أل
فإذف كجدت احلكومة احلالية  .2012الدرىم مع هناية سنة 

نفسها آنذاؾ مسؤكلة بشكل أساسي عن كقف ىذا النزيف 
احلاد للمالية العمومية كالذم ٘تيز بتفاقم عجز ادليزانية كارتفاع 

حجم ادلديونية مقابل ضعف األثر الفعلي للسياسات العمومية، 
كانت كال بد ضركرية أف نقف عندىا ألهنا ىي ىذا ىاذ ادلقدمة 

اليت توضح األعماؿ اليت قامت هبا احلكومة فيما بعد، طبعا 
. احنا قراءتنا يف ىاذ الصباح

السيد الرئيس،  
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة النواب، 
لذلك كانت ىذه  ،حىت طلتصره حوؿ ادلالية العمومية

صفحة سأختصرىا  20ادلقدمة، كعندنا طبعا الكلمة فيها 
اختصارا كبًتكيز، إذف إف ٖتليل تطور ادلالية العمومية ينبغي أف 

يستحضر السياؽ االقتصادم كادلارل الدكرل كالوطٍت، كما ينبغي 
ككذا تقييم اجملهودات  ،أف يأخذ بعُت االعتبار كيربز ادلنطلقات

ٖتسينها كإبراز السياسات كالسياقات اليت قد  اليت أدت إذل
 .تكوف أدت إذل تدىورىا

كىنا نسجل أف تقرير السيد الرئيس يكتفي بتسجيل  
التطورات اليت حصلت دكف ٖتليل للسياسات العمومية ادلرتبطة 
بالنفقات أك ادلوارد اليت صاحبتها بل كأنتجتها، كنذكر ىنا أف 

، كيف 2009أكضحت مع سنة  ارتفاع كتَتة ادلديونية بدأ كما
 2009حيث ارتفعت بأزيد من ستة نقط ما بُت  2010سنة 

ىذا  .كذلك تزامنا مع بداية تفاقم عجز ادليزانية ،2011ك
مع االرتفاع ادلهوؿ لنفقات ادلقاصة  2012العجز استمر سنة 

، 2013كتزايد الطلب االجتماعي كسيستمر كذلك سنوات 
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مع اطلفاض العجز الناتج  ،لكن بوتَتة أقل 2015ك  2014
 .أساسا عن اإلصالح الذم ىم نظاـ ادلقاصة

، فإف أىم 2015إذل  2008كبالنظر لسنوات من  
إصالح ىيكلي على اإلطالؽ مس ادلالية العمومية ىو إصالح 
نظاـ الدعم الذم مسح باستعادة التوازف ادلارل كبتوسيع ىامش 

ىو اإلصالح  ادليزانية كبتخصيص أفضل كأصلع للنفقات، ىذا
، 2013الكبَت اللي خصنا نوقفو عليو، ألنو ملي تنتكلمو على 

مليار  56، كنتكلمو على 2013مليار دياؿ الدرىم كيف  52
–دياؿ الدرىم، جوج دياؿ ادلليار دياؿ الدرىم طبعا للسكر 

دياؿ  4 ؛جوج دياؿ ادلليار دياؿ الدرىم للدقيق ادلدعم -عفوا
 ؛مليار دياؿ الدرىم لغاز البوطاف 12 ؛ادلليار الدرىم للسكر

مليار دياؿ  56ىاذ  .مليار دياؿ الدرىم للمحركقات 36ك
الدرىم كم ٘تثل يف ادليزانية؟ ٘تثل الثلث من ميزانية الدكلة، لذلك 

ىذا اإلصالح الكبَت كالعميق كاللي دارتو ىاتو احلكومة كاف 
.    2016إذل  2008كيميز ىاذ ادلرحلة من 

سأركز على -تطور ادلالية العمومية لقد جاء يف التقرير 
قد جاء يف التقرير أف االستثمار اطلفض ٔتبلغ  -بعض ادلقاطع

لكن بالرجوع إذل ادلعطيات صلد أف  ،2015مليار سنة  15
مليوف  198مليار ك 48االستثمار ادلسجل يف نفس السنة بلغ 

ث ، كأف ما حد2012درىم سنة  448ك 51درىم مقابل 
ىو تراجع يف ادليزانية التوقعية لالستثمار ٔترسـو حكومي ىذا 

رغم اإلكراىات اليت عرفها  ،فاحلكومة عملت .الذم كقع
على دعم مستول  ،2012االقتصاد الوطٍت خالؿ سنة 

كموازاة  .من الناتج الداخلي اإلٚتارل% 6االستثمار ليشكل 
لنفقات عملت على تقليص عجز ادلوازنة، بالنسبة ؿ ،مع ذلك

فصحيح أنو قد يكوف ىناؾ  ،2013كادلداخيل خالؿ سنة 
فرؽ بُت ما كاف متوقعا كبُت ما مت صرفو كٖتصيلو، لكن ذلك ال 
يعكس تدىور ادلالية العمومية بالشكل الذم يستشف من قراءة 

 .ادلؤشرات اليت قدمها السيد الرئيس األكؿ يف تقريره

عطيات فخالؿ ىذه السنة كاف األداء جيدا، فادل 
ادلتوفرة تبُت أف العجز قد تقلص بنقطتُت كنتيجة لتحسن ادلوارد 

 2012مليوف درىم سنة  363مليار ك 190اليت انتقلت من 
بادلوازاة مع  .2013مليوف درىم سنة  199مليار ك 206إذل 
إذل  188مليار ك 250تقلصت النفقات من  ،ذلك

 .من نفس السنة 251888
جاء نتيجة لتأثَت  2009سنة إف ارتفاع ادلديونية بعد  

حيث سجل الطلب  ،األزمة العادلية على االقتصاد الوطٍت
كتفاديا  .اخلاص تراجعا ٕتسد يف تطور االستثمار اإلٚتارل

 ،لًتاجع الدينامية اليت عرفها النمو االقتصادم منذ مطلع األلفية
اختارت احلكومة هنج سياسة توسعية ٘تثلت يف دعم االستثمار 

 2013لكن بعد سنة  .كما أشرنا إذل ذلك سالفاالعمومي 
 ،أصبح ىاجس تراكم ادلديونية حاضرا يف تدبَت االقتصاد الكلي
إذ عملت احلكومة على التحكم يف مستول الدين، استقرار 

من خالؿ % 63.5يف  2015ك 2014مديونية اخلزينة بُت 
خاصة عرب  ،العمل على تقليص عجز ادلوازنة بًتشيد النفقات

ح صندكؽ ادلقاصة كخفض نسبة كتلة األجور إذل الناتج إصال
 . الداخلي اخلاـ

أف صندكؽ النقد الدكرل خالؿ تقريره  ،كاجلدير بالذكر
 ،قاـ بدراسة تقييم دؽلومة الدين العمومي 2016األخَت دياؿ 

خلصت إذل أف سلاطر تدبَت الدين تبقى متحكم فيها على 
. ادلدل ادلتوسط

من بُت ما أشار إليو السيد  توازف أنظمة التقاعد 
ىو تشخيص الوضعية ادلالية ألنظمة التقاعد كاليت  ،الرئيس

كما أف اإلصالحات  .نتقامسها ٚتيعا كأصبح عليها إٚتاع
ادلقياسية ادلقًتح على ادلدل القصَت ليس عليو اختالؼ رغم أف 

 .ىناؾ صعوبة لتبنيها إذل حد اآلف
السيد الرئيس، ٖتدث كذلك عن إصالحات ىيكلية  

لكن دل يقدـ مقًتحات جديدة يف ىذا الصدد،  ،لنظاـ التقاعد
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ضلن نعتقد بأف اإلصالح اذليكلي ألنظمة التقاعد مرتبط 
فحل إشكالية التقاعد  ،بإصالحات اذليكلة لالقتصاد الوطٍت

لق على ادلدل البعيد يتطلب ٖتقيق نسبة ظلو مرتفعة كفيلة بخ
مناصب شغل لتوسيع قاعدة ادلساعلُت يف أنظمة التقاعد كىذا 

مرتبط بدعم شرط الرفع من االدخار كاالستثمار الوطٍت عرب 
ٖتسُت مناخ األعماؿ كزلاربة الريع كتشجيع تنافسية االقتصاد 

 .الوطٍت
لقد ركز التقرير على االنعكاسات السلبية للجوء  

الذم عرفو خالؿ السنُت  خاصة بعد االرتفاع ،للتقاعد ادلبكر
األخَتة دكف ضوابط زلددة كىذا نتقامسو معو، فالتقاعد ادلبكر 

ساعلا معا  2005كما حدث كذلك مع ادلغادرة الطوعية لسنة 
 .يف تقليص أعداد ادلوارد البشرية كاطلفاض دؽلومة نظاـ التقاعد

 ،بالنسبة لقطاع ادلؤسسات كادلقاكالت العمومية 
دلالية للمقاكالت العمومية تدعو إذل القلق صحيح أف الوضعية ا

كألنو سيؤثر ال زلالة عن النمو كاستقرار االقتصاد الكلي بشكل 
كبَت خالؿ السنوات ادلقبلة، ضلن طبعا مقتنعوف بأف ٖتسُت 

احلكامة داخل ادلقاكالت سيشكل أىم التحديات لتدبَت ادلالية 
قاـ هبا اجمللس العمومية يف ادلستقبل لذلك  نثمن الدراسة اليت 

التقييمي ألداء ادلقاكالت العمومية كالصورة اليت قدمها السيد 
الرئيس باألرقاـ عن ادلقاكالت تدفعنا إذل التساؤؿ حوؿ ادلقاربة 

: اليت تبناىا اجمللس الحتساب ادلؤشرات ادلقدمة، نذكر منها
جاء يف التقرير أف نسبة ديوف ادلقاكالت العمومية تبلغ 

الداخلي اإلٚتارل، إذا ما أضفنا إليها مديونية  من الناتج% 25
من % 88فسيكوف الدين العاـ ىو  63,4اخلزينة اليت ىي 

الناتج الداخلي يف الوقت الذم ال تتجاكز فيو ىاتو النسبة دياؿ 
حسب آخر معطيات كزارة ادلالية كاليت أتى هبا % 81ادلديونية 

قديرات، اجمللس األعلى للحسابات، من جهة أخرل فإف الت
التقديرات اليت قدمت يف التقرير عن متأخرات الضريبة على 
القيمة ادلضافة ادلستحقة للمؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا 

، فهذا احلجم 2015مليار ديرىم سنة  25,18يصل إذل 
الذم يبقى يف نظرنا مرتفعا يسائلنا حوؿ معرفة اخللل يف تدبَت 

ة، ذلذا نرجو توضيحا حوؿ ادلتأخر الضريبة على القيمة ادلضاؼ
كيفية تقدير ىذه النسبة كما سيكوف األفضل رصد تطور ىاتو 

كىذا ما سنتقدـ بو كفريق  2015ك 2010ادلستحقات بُت 
العدالة كالتنمية من خالؿ األسئلة كاالستجوابات اليت سنتقدـ 

 .هبا إذل اجمللس األعلى للحسابات
ففي ما ؼلص يف ما يتعلق ٔتنظومة الوظيفة العمومية،  

الدراسة اليت يقـو هبا اجمللس حوؿ منظومة الوظيفة العمومية، 
فإننا نريد أف نلفت االنتباه إذل أف التشخيص الذم قدـ بعض 

ادلؤشرات اليت لرٔتا ال تعكس اجلهود اليت قامت هبا احلكومة 
لًتشيد نفقات األجور، فالتقرير اعتمد يف ٖتليلو احتساب ظلو 

مة اإلمسية تطور ظلو ادلؤشرات بالقيمة اإلمسية كتلة األجور بالقي
ال يعكس التطور احلقيقي ألداء السياسات العمومية خالؿ 

يف الوقت الذم كاف من  2015ك 2008الفًتة ما بُت 
األفضل رصد تطور كتلة اجلور نسبة إذل الناتج اإلٚتارل، كىو 

ادلؤشر ادلعتمد يف ىذا اإلطار لتقييم تطور ىذا ادلكوف من 
لنفقات العمومية كىذا معموؿ بو على الصعيد الدكرل، ا

فباعتماد ىذا األخَت يتبُت أف التطور كاف إغلابيا فقد انتقلت 
من نسبة الناتج الداخلي اإلٚتارل سنة % 9,8كتلة األجور من 

ىاتو النسبة ارتفعت  2011خالؿ سنة % 10,8إذل  2008
ليت بذلت ، مع قدـك احلكومة احلالية ا2012سنة  11,4إذل 

، 2015سنة % 10,3جهودا من جل تقليصها لتصل إذل 
...  مسجلة

: السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، 

: النائب السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
شكرا السيد الرئيس، 

سأختم،   
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مسجلة نفس النسبة اليت كانت قد سجلت سنة  
، نقوؿ %10بعد ادلغادرة الطوعية اللي كصلت إذل  2006

ىذا كاف السيد الرئيس، الكلمة مركزة كإال فالكلمة اللي فيها 
التقرير شكرا لكم صفحة سنقدمها لكي تضمن يف  22

ادلداخلة دل تسلم ) . كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل تعاذل كبركاتو
      (.للرئاسة

: السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقالرل للوحدة 

 .كالتعادلية
النائبة السيدة منية غوالم عن الفريق االستقاللي للوحدة 

: والتعادلية
شكرا السيد الرئيس، 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف  
المرسلين، 

م، السيد الرئيس المحتر 
السادة الوزراء المحترمون،  
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

يسعدين اليـو أف أتناكؿ الكلمة باسم الفريق  
االستقالرل للوحدة كالتعادلية دلناقشة تقرير اجمللس األعلى 

للحسابات كأحد أىم تقارير تقييم السياسات العمومية كالذم 
تقدـ بو السيد الرئيس األكؿ للمجلس األعلى أماـ رللسي 

طرؽ ذلا السيد الربدلاف، ٚتيع ادلواضيع كاحملاكر كالقطاعات اليت ت
الرئيس األكؿ ىي مطركحة للنقاش اليـو ىي زلاكر مهمة 

كأساسية، لكن ضلن يف الفريق االستقالرل ارتأينا أف نركز على 
القضايا ادلالية العمومية كتنفيذ قوانُت ادلالية دلا ذلا من أعلية 

قصول على ادلسار التنموم لبالدنا، فقد كقف السيد الرئيس 
ا التقرير على أبرز اجلوانب األساسية لتدبَت األكؿ من خالؿ ىذ

ادلالية العمومية كعلى أىم مؤشرات الظرفية ادلالية كاالقتصادية 
خالؿ السنوات األخَتة السيد الرئيس، إذا كاف التقرير الذم 

عرضو السيد الرئيس األكؿ يقف على رلموعة من االختالالت 
من التدابَت اليت شابت تنفيذ قوانُت ادلالية أك ػلصر عدد 

الالاقتصادية اليت اٗتذهتا احلكومة يف إطار تنفيذىا لقوانُت 
ماليتها، كاليت كاف ذلا الوقع السيء على الوضعية االقتصادية 
كاالجتماعية فإنو غلدر بنا اليـو التذكَت أف الفريق االستقالرل 

للوحدة كالتعادلية كاف دائما ينبو أثناء مناقشة قوانُت ادلالية سواء 
 جلسات جلنة ادلالية كالشؤكف االقتصادية أك يف اجتماعات يف

اجللسة العامة إذل كل ىذه االختالالت، كاليت ؽلكن أف نلخصها 
: يف  ثالث مواضيع أساسية

ادلوضوع األكؿ ىو غياب التصور ادلارل كاالقتصادم  
الذم من ادلفركض أف يشكل اخليط الناظم للتدابَت اليت تدرجها 

انُت ادلالية، فإذا كانت القوانُت ادلالية تعترب يف كل احلكومة يف قو
األنظمة االقتصادية أساس للنموذج االقتصادم كللتصور 

التنموم كقاطرة للنمو كالتحفيز كزلفزة على االستثمار كتساىم 
يف ٖتقيق التنمية االجتماعية فإف اإلجراءات اليت تبنتها احلكومة 

للتصور االقتصادم  افتقدت 2012يف قوانُت ماليتها منذ 
الواضح لدعم ظلو التشغيل إذل درجة أنو ؽلكن كصف قوانُت 

ادلالية ادلعدة بأهنا قوانُت لتصريف أعماؿ  احلكومة، قوانُت 
للتدبَت اليومي للحكومة، قوانُت افتقدت للرؤية، بل كنا دائما 
نالحظ ىوة كبَتة بُت ادلذكرة التوجيهية إلعداد ىذه القوانُت 

عن السيد رئيس احلكومة كاليت تنخرط يف تبٍت  كاليت تصدر
توجهات دعم االستثمار كدعم ادلقاكلة كٖتسُت ظركؼ عيش 

ادلواطنُت كبُت اإلجراءات كالتدابَت الضريبية كغَتىا اليت تقًتحها 
احلكومة أك اليت تنفذىا خالؿ السنة ادلالية كاليت تسَت يف منحى 

بعيد عن ىذه التوجهات؛ 
ىو ٖتكم ادلنطق احملاسبايت يف كل  ادلوضوع الثاين 

قوانُت ادلالية اليت أعدهتا احلكومة منذ توليها تدبَت الشأف العاـ، 
فعلى الرغم من أف ىناؾ بعض اإلجراءات اإلغلابية يف إتاه 

ٖتسُت مناخ األعماؿ من خالؿ تبسيط بعض ادلساطر اإلدارية 
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ؿ تقليص أك يف إتاه دعم ادلقاكلة نذكر منها على سبيل ادلثا
ألف  300نسبة الضريبة على الشركات ذات األرباح أقل من 

، معاجلة إشكالية ادلصدر ادلتعلق بالضريبة على القيمة %10إذل 
ادلضاؼ، زلاكلة رفع القدرات التمويلية للمقاكلة احلاصلة على 

الصفقات العمومية من خالؿ تفعيل ادلقتضيات ادلتعلقة بتقدًن 
ذلك ادلصادقة على مشركع قانوف التسبيقات للمقاكالت كؾ

يتعلق برىن الصفقات العمومية، فإف التدابَت اليت اٗتذهتا دل ٗترج 
عن نفس النهج ادلتمثل يف توجهُت كبَتين، التوجو األكؿ ىو 
التقليص من اجملهودات االستثمارية كالذم أشار إليو الرئيس 

مليار  15األكؿ للمجلس األعلى للحسابات عرب كقف تنفيذ 
ككقف  2013رىم من استثمارات ادليزانية العامة سنة د

التزامات االستثمارات قبل انتهاء السنة ادلالية بشهرين أك ثالثة 
: أشهر أك التأخر يف ٖتويل االعتمادات ادلالية، شلا ترتب عنو

تراكم مقلق دلتأخرات األداء كاليت أثرت سلبا  -أكال -
سبيل ادلثاؿ ارتفعت على ٘تويل االقتصاد الوطٍت كىكذا كعلى 

متأخرات الضريبة على القيمة ادلضافة لفائدة ادلؤسسات 
إذل أزيد من  2010مليار يف  8,7كادلقاكالت العمومية من 

، للذين يتحدثوف عن اإلرث، أم 2015مليار يف هناية  25
حوارل نصف مداخيل الضريبة على القيمة ادلضافة كمن شأف 

كر الذم تلعبو ىذه ادلؤسسات تراكم ىذه الديوف أف ػلد من الد
يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية؛ 

التأخر يف ٖتويل االعتمادات لفائدة  -ثانيا 
األكادؽليات اجلهوية للًتبية كالتكوين حيث تراكمت ادلتأخرات 

، شلا أثر سلبا على 2015مليار درىم مع هناية  9لتصل إذل 
رل كادلتوسطة اليت الوضعية ادلالية للعديد من ادلقاكالت الصغ

أصبحت تواجهها إكراىات ٘تويل أنشطتها شلا أفقد ادلقاكلة  
الوطنية لديناميتها كما جاء يف تقرير اجمللس األعلى؛ 

ىذا التأخَت يف ٖتويل االعتمادات ككقف األداء  -ثالثا 
من طرؼ احلكومة جعل متوسط آجاؿ تسديد فواتَت ادلقاكالت 

لعديد من ادلقاكالت الصغرل يصل إذل ستة أشهر شلا حدا با
 infoكادلتوسطة إذل إعالف إفالسها، حيث تشَت إحصائيات 

risque  ىو موقع إلكًتكين يضم قاعدة معطيات خاصة بأزيد
مقاكلة اضطرت يف سنة  5016ألف مقاكلة إذل أف  350من 

إلعالف إفالسها، نتيجة لتأخر ادلتواصل يف ٖتصيل  2015
شركة  1703: 2016شهر األكذل ت مبالغ فواتَتىا يف ثالثة أ

متجهة ضلو اإلفالس يف نفس السياؽ أعلن االٖتاد العاـ 
دلقاكالت ادلغرب أف عدة شركات إتهت إذل العمل يف القطاع 

من % 67الغَت ادلهيكل بعد أف تأزمت كضعيتها ادلالية، 
الشركات لن تستطيع ضماف مناصب شغل خالؿ الربع األخَت 

ستقـو بتقليص عدد % 17 ، كما أف2016من سنة 
ادلستخدمُت، التوجو الثاين، التقليص من القدرات الشرائية 

للمواطنُت كالتمويلية للمقاكالت عرب الزيادة يف الضرائب 
ضريبة جديدة كزيادة يف  35كإحداث ضرائب جديدة أزيد من 

% 3الضرائب عرفتها ىذه احلكومة، الضغط اجلبائي ارتفع ب 
بد من اإلشارة أف االٕتاه الذم إتو فيو إذف ىنا ال  2012منذ 

تقرير اجمللس األعلى للحسابات إذل تدين مستول ٖتصيل 
مقارنة مع التوقعات يف سنة  % 8ادلداخل اجلبائية بنسبة 

، ىاذ التدين ىو توجو عاـ ألنو احنا دائما كنا ننبو أثناء 2014
مناقشة قوانُت ادلالية إذل ضركرة كضع اسًتاتيجية زلكمة 

ٖتصيل الباقي استخالصو من ادلداخيل اجلبائية كاليت تتفاقم ؿ
سنة تلو األخرل، فبحسب آخر ادلؤشرات فإف الباقي 

مليار درىم أم ما يفوؽ الغالؼ ادلارل  70استخالصو فاؽ 
الذم ٗتصصو احلكومة لالستثمارات، يف مقابل ذلك، يف مقابل 

ت ادلعدات تدين ٖتصيل ادلداخيل ىناؾ ارتفاع غَت مسبوؽ لنفقا
مليار  23كالتسيَت، غنعطي األرقاـ انتقلت ىذه النفقات من 

 10يعٍت تزادت ب  2007مليار سنة  34إذل  2002سنة 
مليار سنة  38إذل  2007ك  2002دياؿ ادلليار ما بُت 

، 2011إذل  2008مليار من  4.5يعٍت تزادت ب 2011
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مليار ما  20.5، يعٍت تزادت ب 2015مليار سنة  59إذل 
ىاذم نفقات التسيَت كادلعدات، دلن  2015ك  2012بُت 

يتحدثوف عن اإلرث إذف ىذا ىو اإلرث احلقيقي؛ 
ادلوضوع الثالث اللجوء ادلفرط إذل االقًتاض دكف  

توجيو ىذه االقًتاضات لدعم النمو كالتشغيل كمن دكف أم 
استخداـ ناجع كمعقلن ذلذه القركض، قد انتقلت نسبة دين 

إذل  2011يف  52.7ناتج الداخلي اخلاـ من اخلزينة من اؿ
، كمن ادلتوقع أف تصل النسبة ْتسب 2013يف  63.6

، 2016سنة  % 65ادلندكبية السامية للتخطيط إذل أزيد من 
كيف ىذا اإلطار احلكومة اقًتضت من السوؽ ادلالية الدكلية أم 

 550دياؿ ادلليار ك 3بواسطة إصدار السندات ما يقدر ب 
مليار درىم، يعٍت أزيد شلا اقًتضتو  30يعٍت  مليوف درىم

 % 36احلكومات السابقة رلتمعة منذ حكومة التناكب ب 
يعٍت ٕتدر اإلشارة إذل أنو احلكومة اقًتضت يف ظرؼ أربع 

مليار درىم ٔتا فيها  196، 2015ك  2012سنوات يعٍت من 
مليار درىم كمديونية خارجية كعاد السيد الرئيس دبا  50

ادلليار كمديونية خارجية، شوفو  16ياله  2010ق يف تيقوؿ أف
مليار كنتحدث بعد ذلك عن  50ادلليار ك 16الفرؽ ما بُت 

على العمـو ال ؽلكن أف ننكر أف االرتفاع القياسي . اإلرث
للمديونية قد عصف بكل رلهودات احلكومات السابقة منذ 

بالدنا لتقليص ادلديونية العمومية كتدعيم استقاللية  2000سنة 
االقتصادية، ىذا فضال على أف ارتفاع اخلدمات دياؿ اخلزينة 

أدخل ادليزانية يف دكامة ٘تويل العجز أك ما يعرؼ بتأثَت كرة 
الثلج، حيث أف ارتفاع الدين يقلص إما النفقات االجتماعية أك 

من االستثمارات أك يؤدم إذل تعميق العجز كبالتارل اللجوء 
كيف ىذا اإلطار ككما جاء يف التقرير  ادلتكرر إذل االستدانة،

مليار  143تفاقمت نفقات خدمات دين اخلزينة اليت ناىزت 
درىم، ىنا كنتحدثو على االستهالكات زائد الفوائد زايد 

، 2015مليار درىم سنة  143العموالت، جات يف التقرير 

من الناتج الداخلي اخلاـ، ىاذ ادلبلغ شنو  14.5أم ما ؽلثل 
من ادلداخيل اجلبائية إيال كنا احنا كنديرك  % 78ىو؟ ىو 
مليار دياؿ ادلداخيل اجلبائية اللي ىي ادلداخيل األساسية  183

مليار يف خدمة الدين آشنو بقى  143ديالنا، كنعطيو منها 
باش نديرك اخلدمات االجتماعية كاالستثمار كطللصو ادلوظفُت؟ 

 leلنا يف يعٍت شنو بقى؟ غادم نعاكدك نديرك استدانة كدخ
cercle vicieux  ىذا يدؿ أف الدين العمومي أصبح غَت ،

 % 80متحكم فيو أصبحت نفقات دين اخلزينة تشكل تقريبا 
من ادلداخيل اجلبائية كتسَت بشكل متسارع بإتاه أف تعادؿ 

ادلداخيل اجلبائية، يعٍت غادم نوليو ندخلو اجلبايات باش 
من  % 80مي تفوؽ طللصو الدين، أصبحت نسبة الدين العمو

مليار درىم  807الناتج الداخلي اإلٚتارل، بلغ الدين العمومي 
، إذف 2016يف  860كمن ادلتوقع أف يصل إذل  2015يف 

تشَت الدراسات االقتصادية أف تأثَت االستدانة على كتَتة النمو 
يصبح عسكي عندما يفوؽ معدؿ الدين العمومي مقارنة مع 

، كىاذ ادلعدؿ راه فاؽ يف بالدنا % 60الناتج الداخلي اإلٚتارل 
، نفس الدراسات تتقوؿ أنو ملي تيفوؽ الدين العمومي % 83
نقط مائوية  10من الناتج الداخلي اإلٚتارل فإف زيادة  % 60

يف ;نقطة،  0.25من الدين العمومي تقلص معدؿ النمو ب 
فإف اقتصادنا  % 83حالتنا ىذه ٔتا أف ادلديونية كصلت ؿ 

كؼ يفقد نصف نقطة سنويا من الناتج الداخلي اخلاـ الوطٍت س
  .بسبب االستدانة
السيد الرئيس، 

إف انتهاج احلكومة للمنطق احملاسبايت الضيق أبعد 
قوانُت ادلالية عن لعبها األدكار التنموية الضركرية يف االقتصاد 
الوطٍت كأدل إذل اختالؿ التوازناف االقتصادية يف العديد من 

 تنامي االحتقاف االجتماعي كذلك بسبب إلغاء القطاعات كإذل
بعض ادلشاريع االستثمارية كالتأخر يف أداء مستحقات ادلقاكالت 

كٖتويل أك استعماؿ اعتمادات ادليزانية ككذا تقليص النفقات 
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ذات البعد االجتماعي، فضال عن الرفع من معدالت الضريبة 
 دلعدؿ كاستحضار ضرائب أخرل، كل ذلك أدل إذل تراجع كبَت

كمتوسط ما بُت  % 5النمو يف القطاعات الغَت الفالحية، من 
كىذا  2015ك  2012ما بُت  % 2إذل  2011ك  2007

إرث كذلك لنتحدث عن اإلرث يف رلملو، تدىور قدرات 
القطاع اخلاص على االستثمار حيث أصبحت مساعلة التكوين 

 laارل يعٍت اإلٚتارل للرأس ادلاؿ الثابت يف الناتج الداخلي اإلجم
FBCF  يف  0.4، كناقص 2013يف  % 1.5ناقص
، ارتفاع معدالت البطالة خاصة كسط الشباب كحاملي 2014

إذل حدكد الفصل األكؿ  %36الشهادات العليا كاليت بلغت 
قبل أربع سنوات، تدىور القدرة  %19عوض  2016من 

الشرائية للمواطنُت، تراجع كتَتة تطور الدخل الفردم ب 
تراجع قدرات القطاع اخلاص على إحداث فرص ، 50%

فقط  2015ك  2012الشغل، أحدث القطاع اخلاص ما بُت 
ألف فرصة  113ألف فرصة شغل كمعدؿ سنويا، مقابل  24

، تضاعف الديوف معلقة األداء 2011ك  2008شغل ما بُت 
 60، 2016مليار كمارس  30كانت  2011ما بُت مارس 

كىي نسبة عالية تربز مدل الضيق  مليار يعٍت تضربات يف جوج،
الذم تعيشو ادلقاكلة من خالؿ ضعف قدراهتا على أداء 

مستحقات ديوهنا، ما من شك أف الوعي بأف قانوف ادلالية ليس 
رلرد معطيات مرقمة بل يتجاكز ذلك إذل كونو يسطر آليات 

تنفيذ السياسات العمومية االقتصادية كاالجتماعية اليت تعتـز أم 
عماذلا سيمكن من استعادة قانوف ادلالية األدكار حكومة إ

التنموية اليت من ادلفركض أف يلعبها شريطة توفر الرؤية الواضحة 
كاإلرادة السياسية الالزمة، السالـ عليكم كرٛتة اهلل تعاذل 

. كبركاتو
 :  السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة احملًتمة، الكلمة لفريق التجمع 
. الوطٍت لألحرار

:  النائبة السيدة نعيمة فرح عن فريق التجمع الوطني لألحرار
باسم المولى عزل وجل والصالة والسالم على خير البشر، 

السيد رئيس مجلس النواب، 
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة النواب، 
تفضل السيد الرئيس األكؿ للمجلس األعلى 
على  للحسابات منذ مدة ليس بالبعيدة بتقدًن عرض اشتمل

خالصة عمل اجمللس األعلى للحسابات كرلالسو اجلهوية، كما 
، ىذا الدستور 148يقضي بذلك الدستور ادلغريب يف فصلو 

الذم أعطى للمجلس الصالحية الكاملة يف مراقبة ادلالية 
العمومية كمكنو من تدعيم كٛتاية مبادئ كقيم احلكامة اجليدة 

ناقشة للسياسات العمومية كالشفافية كاحملاسبة عرب ادلساءلة كادل
مع رصد االختالالت اليت قد ٖتدث ىنا كىناؾ، شلا يعزز ادلسار 

  .الدؽلقراطي الذم اختارهتا بالدنا كمنهج كمسلك
أيها الحضور الموقر، 

ال داعي ىنا للتذكَت بأف ىذا العرض الشامل قد تطرؽ 
، 2013إذل شرح مفصل كمدقق حوؿ تنفيذ قانوف ادلالية لسنة 

كمدل استهالؾ بنوده مع مالحظات اجمللس األعلى حوؿ ىذا 
التنفيذ كمدل تفاقم ادلديونية العمومية شلا نتج عنو ارتفاع 

اليت بلغت بلغة  مستول نسبة ادلديونية يف الناتج الداخلي اخلاـ
، شلا أدل إذل تدىور يف االقتصاد كعجز % 63.5األرقاـ نسبة 

يف ادليزاف التجارم كتفاقم ادلديونية كنقص حاد يف احتياطي 
العملة كارتفاع معدؿ البطالة، كل ىذا كانت نتيجتو ىي فقداف 

الثقة يف ادلغرب االقتصادم، شلا ٚتد كحد من االستثمارات 
ادلعطيات اليت كقف عليها التقرير األجنبية، ىذه ىي 

كاالختالالت اليت قد نتفق مع بعضها اليت رصدىا اجمللس 
، شلا يعٍت كبتلخيص 2013األعلى للحسابات ٓتصوص سنة 

شديد أف الثقة يف مقومات االقتصاد الوطٍت قد تدنت إذل أدىن 
ادلستويات، كال أكدع سرا إذا قلت أف ىذه ىي الوضعية 
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كجدىا التجمع الوطٍت لألحرار كىو يتخذ قرار االقتصادية اليت 
 2014ادلشاركة يف احلكومة، كبعد ذلك عرج التقرير على سنة 

كنستشف من العرض أنو اعتربىا سنة انتقالية بُت مرحلتُت، 
، ليتطرؽ التقرير بعد ذلك إذل 2015كمرحلة  2013مرحلة 

مكن اليت عرفت تطورا إغلابيا  2015تنفيذ قانوف ادلالية لسنة 
من عودة الثقة كتدفق االستثمار كعودة اطلفاض معدالت 

البطالة كانتعاش االقتصاد كاستقرار مارل كرجوع احتياط العملة 
، طبعا بفضل  24أشهر ك 6إذل ادلعدؿ العادم شلا يعادؿ  يـو

رلهودات كزراء التجمع كاحلكومة، على أف، كما تدفقت العديد 
تح مصانعها فوؽ ترابو، من الشركات العادلية على ادلغرب لف

كاحتضنت بالدنا نوعا جديدا من الصناعات ادلتمثلة يف رلاؿ 
الطَتاف، كل ىذا نتج عنو عودة الثقة إذل ادلغرب على ادلستول 
االقتصادم كادلارل شلا قد ؽلنح بلدنا الفرصة ليكوف يف مصاؼ 

الدكؿ الصاعدة، صحيح أف ىناؾ بعض العوامل اليت ساعدت 
ىذه لنتيجة اإلغلابية منها تأثر الظرفية  يف الوصوؿ إذل

االقتصادية بًتاجع أسعار النفط كمشتقاتو ككذلك ادلنتجات 
الغذائية األساسية، شلا كاف لو األثر اإلغلايب على ادليزاف التجارم 

للمملكة، لكن كبكل صراحة فلوال اجملهودات اليت بذلت من 
 القطبُت طرؼ احلكومة اليت يشارؾ التجمع الوطٍت فيها عرب

ادلارل كاالقتصادم دلا استطعنا الوصوؿ إذل ىذه اإلغلابيات 
بدليل أف ىناؾ دكال أخرل ذلا نفس ظركؼ ادلملكة، لكنها دل 
تستطع إخراج اقتصادىا من عنق الزجاجة اليت كجدت نفسها 

فيو رغم توفر نفس اإلمكانات كنفس األرضية االقتصادية 
ف ميزانية االستثمار  دل تعرؼ الدكلية اإلغلابية، ىذا ال يعٍت أ

بعض االختالالت كأف اخلزينة دل تعرؼ بدكرىا بعض الًتاجع 
الذم قد يوعز بعضو إذل اطلفاض مساعدات دكؿ اخلليج العريب 

كإف كانت احلكومة قد استطاعت تغطية ىذا الًتاجع عرب 
 .الًتخيص للجيل الرابع لالنًتنيت

 

السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  
 سيدات والسادة النواب،ال 

إف كل ادلعطيات اليت قدمها التقرير ككل ما أسلفناه يف  
مداخلتنا ىذه يؤكد بادللموس الذم ال ػلتاج إذل تأكيد بأف 

كما قد عرفت ككما  2015الوضعية ادلالية العمومية لسنة 
تطرقنا إذل ذلك ٖتسنا ملحوظا كتطورا إغلابيا، ادلطلوب اآلف 

كدات للمحافظة على ىذا ادلنحى اإلغلايب بدؿ مزيد من اجملو
التصاعدم لالقتصاد ادلغريب كماليتو، مع ضركرة التحكم يف كل 

ارتفاع للدين العمومي عرب العمل من أجل استخالص متأخرات 
الضريبة على القيمة ادلضافة ادلستحقة لفائدة ادلؤسسات 
كادلقاكالت العمومية، كما ضلث بدكرنا على ضركرة إمداد 

قاكالت الصغرل كادلتوسطة من مستحقاهتا لكي تواجو كل ادل
اإلكراىات كتواصل عملها االستثمارم شلا سيؤدم ال زلاؿ إذل 
خلق مناصب شغل جديدة كتوفَت ظركؼ العيش الكرًن الذم 

يطمح إليو كل ادلغاربة، 
السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  
، السيدات والسادة النواب 

ىي ثالث سنوات مضت من الصرامة الالزمة مكنت  
االقتصاد ادلغريب من عودة االنتعاش إليو كعودة الركح اإلغلابية يف 

صفوفو كلن أجانب الصواب إذا قلت أيضا باف كل ذلك كاف 
بفضل اجملهودات اجلبارة اليت بدذلا قائد البالد عرب رسائلو 

دد من الدكؿ سواء العديدة كادلتعددة اليت ترٚتتها زياراتو لع
اإلفريقية أك األكركبية أك العربية أك األسيوية من أجل إعطاء 

، مغرب االستقرار، مغرب 21الصورة احلقيقية دلغرب القرف 
األمن، مغرب احلقوؽ، كمغرب الواجبات، كمغرب الًتبة اخلصبة 

الستثمار ناجح، كأيضا بفضل رلهودات حكومة  
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عت نصب أعينها رفاىية ائتالفية كالتجمع مشارؾ فها كض
ادلواطن ادلغريب كىو مطمح لكل ادلغاربة التواقُت لبناء دكلة 

.  دؽلقراطية ػلكمها القانوف كالواجب
السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  

  السيدات والسادة النواب،
ىذه إغلابية كقف على جزء منها التقرير كشرحناىا 

كشرحناىا تفصيال كتدقيقا، لكن ىذا ال ؽلنع من القوؿ بأنو رغم 
رلهودات احلكومة بتخصيص أغلفة مالية جد ىامة لدعم 
اسًتاتيجيات ادلغرب القطاعية فإف بعض ادلقاكالت السيما 

قد  الصغرل منها كادلتوسطة ما زالت تعيش ظركفا صعبة، شلا
يؤثر ال زلالة على خلق فرص التشغيل، كال ننسى ىنا التذكَت 

بأعلية البعد االسًتاتيجي للمؤسسات كادلقاكالت العمومية لذلك 
فوصاية الدكلة عليها كاجب يضمن أداء جيد دلهاـ ىذه 

اذليئات، ىذه الوصاية تفرض أيضا خلق تواصل بُت ىذه 
عليها، من جانب ادلؤسسات كبُت الوزارات القطاعية الوصية 

آخر ال ننسى ىنا أف التقرير قد كقف على حالة الطوارئ 
بالنسبة ألنظمة تقاعد كأية ىاكية ىو سائر يف ظل ما ىو قائم 
اآلف مع التشديد على أف كل سيناريوىات اإلصالح ادلقًتحة 

تبقى غَت كافية كىذا إف دؿ على شيء، فإظلا يدؿ على ضركرة 
تصاديُت كاالجتماعيُت كالسياسيُت بعيدا اطلراط ٚتيع الفرقاء االؽ

عن كل ما ىو السياسي سياسوم من أجل إغلاد إصالح 
يضمن حقوؽ ادلتقاعد بالدرجة األكذل مقابل اإلبقاء على 

من ىذا ادلنطلق ال بد أف . االحتياط اخلاص هبده الصناديق
يتحوؿ ىذا ادلوضوع إذل قضية كطنية يشتغل يف إطارىا اجلميع 

ؿ ادلزايدات اليت قد تؤدم بنا ال قدر اهلل إذل النفق بعيدا عن ؾ
.  ادلسدكد

السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  

  السيدات والسادة النواب،
لقد تضمن التقرير بعض ادلعطيات كاألرقاـ اليت قد 

تتناقض أحيانا مع أرقاـ كمعطيات جلهات كمؤسسات أخرل 
فيما يتعلق برجاؿ  كال بأس أف نذكر ىنا بتلك ادلتعلقة بالغياب

التعليم كبرجاؿ الوظيفة العمومية، كاليت نعتربىا يف بعض األحياف 
أرقاـ مبالغ فيها خصوصا كأف اجملهودات اليت يبدذلا رجل  

التعليم كادلوظف بصفة عامة ىي رلهودات جبارة يف ظل ظركؼ 
، لذلك 21أقل ما ؽلكن أف نقوؿ عنها ال تليق بادلغرب القرف 

. ذا  ادلنرب للرجاؿ التعليم كللموظففكل التحية ق
إف كل ادلنجزات اذلامة اليت ٖتققت على ادلستول ادلارل  

كاالقتصادم يف ثالث سنوات ادلاضية يف عصر ىذه احلكومة 
ؽلكن أف نقوؿ بأهنا ستكوف عجلة كمقدمة للحكومة ادلقبلة من 
أجل االستقرار كمن أجل ترسيخ اجلهوية كالزيادة يف االستثمار 

عمومي يف مواكبة تامة لكل حاجة ادلواطن ادلغريب الذم اؿ
يستحق كل ما ىو أفضل كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل تعاذل 

. كبركاتو 
:  السيد رئيس المجلس

.  شكرا السيدة النائبة، الكلمة لفريق األصالة كادلعاصرة
: النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي

سم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى ب
.  ألو وصحبو

السيد الرئيس،  
  السادة الوزراء،

يشرفٍت أف أتناكؿ الكلمة باسم فريق األصالة كادلعاصرة 
، 2014يف إطار مناقشة تقرير اجمللس األعلى للحسابات لسنة 

 كىو تقرير يندرج يف سياؽ مساعدة اجمللس األعلى للحسابات
للربدلاف من أجل تقييم رللسنا للسياسات العمومية من منطلق 
مبٍت على الرصد كالتتبع بآليات متسمة بادلوضوعية بعيدة عن 
النظرة السياسوية، إف التقرير الذم نناقشو اليـو رسم لنا صورة 
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كاضحة عن الكيفية اليت تعاطت هبا احلكومة مع عديد من 
ادلالية العمومية كعدـ القضايا االقتصادية كاالجتماعية ك

استحضارىا حلماية مبادئ كقيم احلكامة اجليدة اليت تصدرت 
أكلويات الربنامج احلكومي، كىي صورة سبق لنا يف فريق 

األصالة كادلعاصرة أف توقفنا عندىا يف العديد من ادلناسبات، بل 
جسدناىا من خالؿ دراسات كمعطيات كبأرقاـ دالة، لكن 

نتباه إليها كأخذىا بعُت االعتبار نعثتنا لألسف الشديد عوض اال
احلكومة آنذاؾ بالتشويش كبنعوث أخرل ٗتدش يف عمق احلياة 
السياسية كتضرب ادلسار الدؽلقراطي الذم عرفتو بالدنا كالسيما 

، الذم خوؿ للمعارضة مكانة دستورية 2011بعد دستور 
ية أداة كقانونية دلراقبة العمل احلكومي، فإذا كانت قوانُت ادلاؿ

مركزية كجوىرية يف إعماؿ السياسات العامة كالعمومية فإف ىذا 
التقرير ادلتميز باجلدية كاالستقصاء، أظهر بوضوح زلدكدية 

، 2013، 2012التدابَت احلكومية ادلتخذة خالؿ سنوات 
كبالتارل استمرار االختالالت ادلالية العمومية،  2015ك 2014

ٔتا ؼللق دينامية اقتصادية كعدـ ضماف تساعد يف نسب النمو 
من شأهنا خلق الثركة كاستفادة ٚتيع شرائح اجملتمع ادلغريب من 

ٙتارىا، كما أنو قدـ للحكومة حلوال ناجعة ؽلكن االستئناس هبا 
من أجل ٕتاكز األزمة الفعلية اليت صارت قدرا مقدكرا يتعقب 

،  بيضاء كما توقعنا 2012شعبنا، فإذا كانت السنة ادلالية 
دل ٗتتلف عن سابقتها، ْتيث دل  2013لك يف آنو فإف سنة ذ

٘تر أشهر معدكدة على ادلصادقة على قانوف ادلالية حىت قررت 
مليار درىم  15احلكومة خفض مستول االستثمارات ب 

، 2013ادلرصودة آنفا، إضافة إذل ٖتديد هناية شهر أكتوبر 
ىن كأجل أقصى إلصدار مقًتحات االلتزاـ الشيء الذم يرب

على أف احلكومة غَت ماسكة بزماـ األمور كال تتوفر على رؤية 
اقتصادية، بل أدل ارتباكها إذل تفاقم ادلديونية العمومية خالؿ 

من الناتج الداخلي اخلاـ،  % 63، حيث بلغت 2013سنة 
، 2010خالؿ السنة اليت سبقتها أم سنة  59.6مقابل 

 2014يت كتواصلت ادلديونية يف توجو تصاعدم خالؿ سن
إذل أف كصل الدين العمومي ّتميع مكوناتو اليـو إذل  2015ك

من الناتج الداخلي اخلاـ، فكاف ىذا ىو احلل الذم  % 81.3
اعتمده ادلدبركف للمالية العمومية من أجل خفض عجز ادليزانية 
الذم تصنفو احلكومة من إصلازاهتا الكربل، فبدؿ إحداث طفرة 

ادية كادلالية أقدمت احلكومة على رىن نوعية يف ادلردكدية االقتص
االقتصاد الوطٍت كرىن مستقبل أجياؿ رلتمعنا إرضاء لتعليمات 
ادلؤسسات ادلاضلة، كاستعملت كل آليات كادليكانيزمات ادلمكنة 

من أجل التقليص من نسبة العجز انسجاما مع اختيارات 
 ادلؤسسات ادلالية الدكلية، فكيف ؽلكن للحكومة أف تدعي أهنا

تورل أعلية قصول إلنتاج الثركة يف الوقت الذم تساىم  فيو 
بطريقة مباشرة يف إجلاـ إحدل أىم آليات إنتاجها، أقصد 

بذلك ادلؤسسات كادلقاكالت العمومية اليت بلغت متأخراهتا من 
 2015مليار درىم يف هناية  18الضريبة على القيمة ادلضافة 

، إننا يف فريق 2010مليار سنة  8.7حيث أهنا دل تتجاكز 
األصالة كادلعاصرة نعترب ىذا التوجو الالمسؤكؿ فرملة للدكر 
التنموم الذم تقـو بو ادلؤسسات العمومية كبالتارل تعمل 

احلكومة على استمرار ادلعاناة االجتماعية بشىت أنواعها ٔتا فيها 
اذلشاشة كالفقر كضعف نسبة النمو االقتصادم اليت صرح أخَتا 

ىذه السنة، كاليت  %1،8ية على أنو لن يتعدل الوزير ادلاؿ
عجزت احلكومة مع ٚتيع ما رأيناه كما نشاىده أف تتجاكز ىذه 

الوضعية ادلأسوية، لقد طالت ادلتأخرات ادلذكورة كثَتا من 
القطاعات يف األكادؽليات اجلهوية للًتبية كالتكوين كقطاع 

راءات قد نتفهم أف ىذه اإلج. الصحة كالتجهيز إذل غَت ذلك
تتخذ بشكل مؤقت كظريف لكنها صارت ىيكلية كتشمل 

القطاعات االجتماعية األساسية فلذا أصبح األمر خطَتا  يفند 
أطركحة أكلوية اجلانب االجتماعي الذم تدعي احلكومة االعتناء 

بيو، كما أننا ال نشاطر احلكومة فيما أقدمت عليو ٓتصوص 
ٕتارب دكلية إصالح منظومة التقاعد، فعوض االقتضاء ب
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ناجحة يف ىذا ادليداف مثل أدلانيا كبعض الدكؿ اإلسكندنافية 
اليت عملت على ٕتاكز ادلقاربة الكالسيكية يف ٘تويل صناديق 

التقاعد من خالؿ تنويع مصادر التمويل عوض ذلك اختارت 
احلكومة خيارا يضرب يف العمق القدرة الشرائية للمواطنُت كجعل 

تقف على جيوب األجراء كادلوظفُت،  أعمدة اإلصالح ادلنتظر
ككأهنم مسئولوف على كضعية صناديق التقاعد احلالية كمشاكلها، 

كمن جهة أخرل نسجل ٕتاكزات كثَتة فيما يتعلق بالصفقات 
العمومية كتجهيز ادلستشفيات كمؤسسات تعليمية حيث ال 
ٖتًـت مبادمء الشفافية كتعد الطلبيات بكيفية موجهة كعلى 

ت معينة لتفوز بالصفقة كتضرب التنافسية الشيء مقاس شركا
الذم يًتتب عنو نتائج سلبية فيما يتعلق باالستثمارات العمومية 
كانعداـ مصداقية الدكلة بالنسبة لشركاء ادلغرب الدين ينزعجوف 
من ىذه ادلمارسات، لقد أبانت التساقطات ادلطرية االستثنائية 

التساقطات الرعدية اليت اليت عرفها بلدنا يف السنة ادلاضية ك
عرفها كذلك ىذه السنة عن غياب رؤية كاضحة كدقيقة لدل 
احلكومة يف رلاؿ تدبَت ادلخاطر كالكوارث الطبيعية، كيف ىذا 
اإلطار نؤكد كما أكد على ذلك اجمللس األعلى للحسابات 

على أف ادلقاربة ادلعتمدة كاليت ترتكز بالدرجة األكذل على معاجلة 
كد ٕتدم نفعا يف ظل التحوالت ادلناخية اليت يشهدىا تقنية دل تع

العادل لذلك أضحى لزاما على احلكومة االطلراط يف منطق 
كما عرت ىذه . اسًتاتيجي مندمج يستحضر ىذه التحوالت

التساقطات أيضا على الواقع ادلزرم للعديد من ادلنشات الفنية 
د أشرفت على كالبنية التحتية بشكل عاـ يف الوالية التشريعية فق

منشأة فنية قابلة ألف تعمرىا ادلياه  525هنايتها كأف أكثر من 
كلألسف الشديد فهي موجودة بطرؽ كطنية مصنفة إضافة إذل 

تلك اليت يف كضعية مًتدية كتعقل حركة مركر كهتدد سالمة 
ادلواطنُت كلنا االعتقاد التاـ على أف السيد رئيس احلكومة دل 

ماكنها، أما فيما يتعلق ٔتنظومة الوظيفة يزرىا أبدا كال يعرؼ أ
العمومية كاليت تعترب يف نظرنا أساسا كمنطلق كل عامل ناجح 

ال شيء تغَت، مستول  فتأكد لنا من خالؿ الواقع ادلعاش
اخلدمات ادلقدمة ال زاؿ بعيدا عن معايَت احلكامة، منظومة 

مليار درىم كتثقل كاىل ادليزانية العامة  100األجور ٕتاكزت 
بشكل مقلق كبقدر ما تكرس التفاكت الكبَت كالغَت ادلقبوؿ بُت 

على تبٍت  2006فئات ادلأجورين لقد أقدمت احلكومة سنة 
الوزير السيد بوسعيد يقضي بإنشاء  ىياكل مرسـو من توقيع 

مكلفة بافتحاص داخلي يف كل الوزارات، الشيء الذم ؽلكنو 
أف يساعد على تشخيص اذلفوات لتجنبها كٖتديد ادلسؤكلية 
عنها كابتكار إدارة حديثة كفعالة تساىم يف اإلقالع التنموم 
ـك ادلنشود يف بالدنا، لكن ادلرسـو دل يفعل مع األسف إذل ارل

كال زالت اإلدارة العمومية تتخبط يف مشاكل عويصة يصعب 
التغلب عليها يف ظل تنظيم إقطاعي يشرؼ عليو مسؤكلوف 

ٕتاكز عدد كبَت من سن التقاعد، ال يعبأكف ال ٔتجلس 
احلسابات كال بتقاريره، كخالصة القوؿ كنظرا لذاؾ الوقت فإنٍت 

تضمنها أستحضر موقف فريقي انطالقا من ادلعطيات اليت 
التقرير كأقوؿ على أننا كنا أماـ حكومة ىاكية استثمرت جل 

كقتها يف تدبَت اخلالفات كاختالؽ أزمات مصدرة للعديد منها 
. ضلو احلكومة ادلستقبلية كالسالـ عليكم

:  السيد رئيس المجلس
.  الكلمة للفريق االشًتاكي

:  النائب السيد سعيد باعزيز
السيد الرئيس المحترم،  

دة الوزراء المحترمون،  السا
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

الحضور الكريم، 
يشرفٍت أف أتناكؿ الكلمة باسم الفريق االشًتاكي يف إطار  

مناقشة عرض السيد الرئيس األكؿ جمللس األعلى للحسابات 
: كيف ىذا السياؽ أبدأ بادلالحظات التالية



 

 

 

 
 -2016 بريلدورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

13 

حى التصاعدم التزاـ السياسة حذرة إزاء تواصل ادلن 
للدين العمومي ّتميع مكوناتو كحث احلكومة على بدؿ كثَت 

من اجلهود قصد التحكم يف ارتفاعو؛ 
احلد من عدـ معاجلة االختالالت على مستول  

أداءات اخلزينة كمؤشرات ادلالية  العمومية من حيث تراكم 
متأخرات األداء ػلد من قدرة ادلؤسسات ادلعنية على الوفاء 

هتا كتشكل إحدل ادلخاطر اليت قد هتدد ادلالية العمومية بالتزاما
ألهنا تلعب دكرا زلوريا يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية؛ 

الدعوة إذل معاجلة الديوف ادلتعلقة باإلمدادات ادلمنوحة  
من لألكادؽليات اجلهوية للًتبية كالتكوين يف آجاؿ معقولة 

هبدؼ استقرار الوضعية ادلالية ذلذه ادلؤسسات كتسديد 
مستحقات مقاكلة القطاع اخلاص بكوهنا عدـ أداءىا يهدد 

نسيج ادلقاكالت الوطٍت؛ 
ة النظر يف طبيعة مكانة الوكالة ضركرة التفكَت يف إعاد 

القضائية للمملكة كتوسيع صالحيتها للقياـ بوظائفها كاإلشراؼ 
على الصلح كتوحيد اسًتاتيجية الدفاع القضائي عن مصاحل 

الدكلة؛ 
العمل بصفة تدرغلية على تسوية الوضعية ادلالية  

للمقاكالت العمومية الكربل كتقليل ادلخاطر كٕتنب تراكم 
القركض  كالديوف؛  متأخرات 

السيد الرئيس،  
ىاتو ادلالحظات كالتوصيات ككذا مالحظات أخرل دل أتطرؽ 
ذلا كاليت تعد ٔتثابة ناقوس خطر تؤكد بادللموس أف حكومتكم 
تتجو بالبلد ضلو احتماؿ تعرض لصعوبات مالية جديدة على 
مدل ادلتوسط، ىاتو ىي النتائج احلقيقة للقهقهة كالتنكيت 

صات لصوت ادلعارضة كتدعوف فوؽ كل شيء أنكم كعدـ اإلف
أخرجتم البلد من عدـ االستقرار  االجتماعي كاحلاؿ أف 
التحليل ادللموس للواقع ادللموس يؤكد عكس ما تدعونو 
كيكشف عن هتديد حقيقيت لسيادة القرار ادلارل الوطٍت 

كاالستقرار الذم ينعم بو بلدنا، فها أنتم اليـو تتجهوف ببلدنا 
اجملهوؿ قولوا لنا كللشعب ادلغريب حقيقة األمور، ألغيتم جزء ضلو 

مليار درىم كما جعلتم هناية  15من نفقات االستثمار ب
موعدا لنهاية إصدار مقًتحات االلتزاـ، كبرسم  2013أكتوبر 

كفرمت بسبب تراجع األسعار العادلية  2015لسنة ادلالية 
مليار  32.11يناىز كالكميات ادلستوردة من ادلواد النفطية ٔتا 

د ادلليار دياؿ  6درىم كمن اطلفاض كاردات ادلنتجات الغذائية 
الدرىم كراكمتم متأخرات األداء ادلستحقة لفائدة ادلقاكالت 

درىم، ككقفتم جزءا من  16.48العمومية كادلؤسسات بزيادة 
اإلمدادت ادلمنوحة لألكادؽليات اجلهوية للًتبية كالتكوين بقيمة 

درىم، كتراجعت ٖتمالت صندكؽ ادلقاصة ٔتا مليار  8.9
أين ذىبت ىذه األمواؿ كما . مليار درىم 18.7يقارب 

مصَتىا حىت يتم تربير جلوئكم لالستدانة؟ ىا أنتم رغم ما مت 
توفَت ارتفع الدين العمومي من ديوف اخلزينة كضماف الدكلة من 

مليار  678.85إذل  2012مليار درىم سنة  591.85
 12.8مليار درىم بنسبة  87أم بزيادة  2013درىم سنة 

سنوات، مث  8كىي نسبة قياسية دل يشهد ذلا ادلغرب خالؿ % 
مليار  64.15يزيادة  2014مليار درىم سنة  743خالؿ 

مليار  64بزيادة  2015مليار درىم سنة  807درىم كأخَتا 
من الناتج الداخلي اخلاـ، لقد % 81.3درىم كما ؽلثل نسبة 

رقاـ القياسية يف اللجوء إذل ادلديونية كرىنتم األجياؿ حطمتم األ
ادلقبلة كذىبتم ببلدنا ىذا ضلو اجملهوؿ كضلن يف الفريق االشًتاكي 
سبق أف نبهناكم مرارا إذل ىاتو ادلخاطر كادلنزلقات منذ ٖتملكم 

للمسؤكلية كإذل اليـو يف إطار األسئلة الشفوية كالكتابية كمناقشة 
دليزانيات القطاعية، كيف ادلسائلة الشهرية لرئيس قوانُت ادلالية كا

احلكومة حوؿ السياسات العامة لكن حكومتكم تتنكر لكل 
التوجيهات كترد بالتماسيح كالعفاريت كتقوؿ نستدين لنستثمر 
كاحلاؿ أف ادلديونية ككجهتموىا للتسيَت حيث اقًتضتم خالؿ 

 10 سنتُت فقط رلموع ما اقًتضتو احلكومات السابقة خالؿ
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سنوات، سيقوؿ قائل منكم أف عائدات موارد اخلزينة الغَت 
سنة % 6.10ك 2013سنة % 6.17اجلبائية تراجعت بنسبة 

كاحلاؿ أف ادلشكل يف شق كبَت منو يعود لكم ألف  2015
اطلفاض ادلداخيل ادلتأتية من ادلؤسسات كادلنشآت العمومية نإتة 

اكي نسجل عن سياستكم الفاشلة، إننا يف الفريق االشًت
كبأسف شديد توجو احلكومة ضلو ضرب االستقرار االجتماعي 

الذم ينعم بو بلدنا يف زلاكلة منها إلغلاد حلوؿ لًتاكم متأخرات 
األداء ادلستحقة لفائدة ادلقاكالت العمومية كادلؤسسات على 

عاتق أبناء الشعب البسطاء، عرب ٘تكُت البعض منها كادلكتب 
الصاحل للشرب من قركض بنكية إضافة  الوطٍت للكهرباء كادلاء

إذل رفع أسعار ادلاء كالكهرباء بشكل دل يسبق لو مثيل كرفع 
الضريبة على عملية النقل السككي كغَتىا من القرارات 

الالشعبية، أباللجوء إذل جيوب ادلواطنات  كادلواطنُت ٖتل ىذه 
األزمات؟ أىذه ىي كعودكم االنتخابية؟ أىذا ىو مضموف 

احلكومي؟ لقد عرقلتم تنمية بلدنا ىذا كعدمت بو إذل  تصرػلكم
الوراء يف كل القطاعات احليوية من ارتفاع أسعار ادلاء الكهرباء 

احملركقات كالنقل العمومي كتردم خدمات التعليم الصحة 
السكن التشغيل كرفع الدعم عن ادلواد األساسية يف احلياة 

 .اليومية كتدىور سلتلف اخلدمات االجتماعية
السادة الوزراء،  
 27يف ىذه القاعة كٖتديدا يف جلسة األسئلة الشفوية  ليـو  

شهر صرح كزير االقتصاد  16أم منذ أزيد من   2015يناير 
كادلالية يف جواب لو عن سؤاؿ لنا يف الفريق االشًتاكي بأف 

مشركع قانوف مراجعة الوكالة القضائية للمملكة يوجد يف 
لكالـ تضمنو تصرػلكم احلكومي اللمسات األخَتة كنفس ا

ككذا سلططكم التشريعي، لكن يبقى األمر رلرد كالـ يف كالـ، 
كىا ىو اليـو اجمللس األعلى للحسابات يؤكد ما نبهناكم إليو 

من ضركرة كضع اسًتاتيجية لتدبَت منازعات الدكلة على 
مستوياهتا األساسية، كىي الوقاية القبلية من ادلنازعات كاعتماد 

بديلة كتدبَتىا كاللجوء إذل الصلح كالتحكيم كىذا ما  حلوؿ
تضمنو مقًتح قانوف إحداث قضايا الدكلة الذم قدمناه يف 

ك٘تت بررلتو مؤخرا  2012شتنرب  18الفريق االشًتاكي بتاريخ 
يف جلنة العدؿ كالتشريع كحقوؽ اإلنساف، لكن كزيركم يف ادليزانية 

صائية لكل ادلبادرات ٗتلف عن احلضور يف إطار سياستكم اإلؽ
اجلادة اليت تأيت من ادلعارضة كألنكم ال تريدكف االعًتاؼ بالدكر 
الفعاؿ الذم تقـو بو ىذه ادلعارضة، كىا أنتم اليـو كبفعل عدـ 

قدرتكم على اٗتاذ القرارات اجلريئة كالناجحة من قبيل القرار 
مليار  11.5التارؼلي الذم اٗتذتو حكومة التناكب عرب أداء 

ىم لفائدة الصندكؽ ادلغريب للتقاعد كمساعلتها يف رفع احتياط در
ىذا الصندكؽ كالقرارات ادلشاهبة اليت اٗتذهتا احلكومات 

ادلتعاقبة، تلجأكف مع كامل األسف إذل البهرجة الزائدة كالكالـ 
الالمتناىي يف حديثكم على ما تسمونو بإصالح التقاعد حىت 

الكالـ فقط، كفانا من أصبح اجلميع يصف حكومتكم ْتكومة 
الكالـ كاذلركب ضلو األماـ، كفانا من ادلس ّتيوب صغار  

ادلوظفُت، كفانا من احللوؿ الًتقيعية كادلقياسية اليت دل كلن تنجح 
كالدليل ما كصل إليو مشركعكم نتيجة سياسة التهريب اليت 
تنهجوهنا كتًتكوف ما لكم يف التاريخ من دركس كعرب جانبا 

.  كم كرٛتة اهللكالسالـ علي
:  السيد الرئيس

، الكلمة للفريق احلركي، السيد  شكرا السيد النائب احملًـت
. الرئيس

:  ، رئيس الفريق الحركيالنائب السيد محمد األعرج
سم اهلل الرحمن الرحيم، ب

شكرا السيد الرئيس، 
السيدان الوزيران،  

السيدات والسادة النواب المحترمون،  
يطيب رل باسم الفريق احلركي أف أبدم بعض اآلراء 
كادلالحظات ٔتناسبة تقدًن خالصات أعماؿ اجمللس األعلى 
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كاجملالس اجلهوية للحسابات، أماـ الربدلاف كلن أتوقف على كل 
القطاعات كادلؤسسات الواردة يف التقرير بل سأقدـ مقًتحات 

جل بإغلابية كآراء حوؿ بعض منها، إف يف البداية ال بد أف نس
حضور السيد الرئيس األكؿ جمللس األعلى للحسابات أماـ 

الربدلاف لتقدًن تقريره السنوم تنفيذا دلقتضيات الدستور خصوصا 
، كنعترب يف الفريق احلركي حدثا لو مغزل كدالالت 148الفصل 

للسعي، بالدرجة األكذل، إذل تطوير التواصل ادلؤسسايت ما بُت 
ككذلك لتطوير العمل ادلتعلق بالرقابة على ادلؤسسات الدستورية 

التدبَت العمومي، ككذلك سعيا إذل رصد أىم النقط ادلتعلقة 
 .بتدبَت السياسات العمومية

ككما تعلموف ٚتيعا على أف الدستور أفرد ذلا فصوؿ  
متميزة سعيا إذل التدبَت اجليد للمالية العمومية، ككذلك يف 

لشكر للسيد رئيس اجمللس األعلى البداية ال بد أف أتقدـ ّتزيل ا
كقضاة ىذه ادلؤسسة كاألطر، على إصلازىم ذلذا التقرير كالذم ال 

بد أف نسجل كذلك أنو ٘تت صياغتو باحًتافية متميزة تطبيقا 
دلقتضيات القانوف، خصوصا يف الشق ادلتعلق بالتشخيص 

كمراقبة تدبَت عدد من القطاعات احلكومية انطالقا من 
دلخولة ذلذه ادلؤسسة الدستورية، كذلك فقد االختصاصات ا

أردؼ بدائل كىناؾ خطط استشرافية يف شكل توصيات ال 
شك أهنا ستشكل منطلقات جوىرية للتدبَت العمومي يف سياؽ 

رغبة اجلميع يف الشفافية، رغبة اجلميع يف اإلصالح، رغبة 
اجلميع يف احلكامة كٗتليق احلياة العامة، إننا ضلن يف خضم ىذه 

حملطة الدستورية كضلن طلوض يف ىذا احلوار الدؽلقراطي ادلتوازف ا
بُت ادلؤسسات الدستورية، نسعى ٚتيعا إذل ترسيخ مبادئ 

كأسس دكلة احلق كالقانوف باستخالص الدركس العرب كاستنطاؽ 
سلتلف الًتاكمات ادلسجلة من أجل توظيفها التوظيف األمثل 

. يف سلتلف تفاصيل السياسات العمومية

لسيد الرئيس،  ا
لدينا اعتقاد راسخ يف الفريق احلركي أف مضامُت العرض 

ككذلك التقرير ادلرفق غلب أف يشكل حلظة ساضلة للتقييم 
كالتقويل مع إعماؿ بطبيعة احلاؿ كل آليات احملاسبة ادلكفولة 

قانونا يف إطار دكلة ادلؤسسات، فال ؽلكن يف نظر الفريق احلركي 
ل رلرد تشخيص أك سرد ادلعلومات بدكف أف طلتزؿ يف حوارنا عل

متابعة أك زلاسبة، كاليت أصبحت كما ىو معلـو مبدأ دستوريا 
مرتبطا بكل ادلسؤكليات ادلطلع هبا، إننا أماـ تقرير دلؤسسة 
دستورية تعد اذليئة العليا دلراقبة ادلالية خوؿ ذلا القانوف مهاـ 

افية كاحملاسبة، كتدعيم كٛتاية مبادئ كقيم احلكامة اجليدة كالشف
إف ىذه احملطة ادلهمة تأيت تتوغلا دلسار طويل يف تثيبت 

ادلؤسسات الدستورية من أجل إرساء مغرب القانوف كادلؤسسات 
كالنزاىة كاحملاسبة ما دامت مسألة ٛتاية ادلاؿ العاـ كحسن تدبَته 
تعترب العمود الفقرم يف أم إصالح أك خطوة إذل األماـ يف إتاه 

. يةالدؽلقراط
كانطالقا شلا سبق كْتكم اجملهود الكبَت الذم بذؿ 

خالؿ السنوات األخَتة من طرؼ اجمللس األعلى للحسابات 
كالتجاكب القوم الذم يتلقاه من سلتلف األكساط احلكومية 

كاجملتمع ادلدين، ككذلك مؤسسات دستورية كيف مقدمتها 
مالحظات  .امسحوا رل أف أبدم بعض ادلالحظات ،الربدلاف

 .منهجية، مالحظات موضوعية
منهجية تتعلق أساسا بادلربرات ادلتعلقة بالتساؤالت،  

تتعلق بالدرجة األكذل بادلربرات ادلتعلقة باختيار قطاعات معينة 
كمؤسسات معينة كٚتاعات ترابية معينة دكف األخرل، لكن يف 

نفس الوقت، فإف احلكومة مدعوة بدكرىا ألخذ مالحظات 
تورية بعُت االعتبار يف كضع كٖتيُت ىذه ادلؤسسة الدس

السياسات العمومية للبالد، كذلك على مستول بعض 
القطاعات، خصوصا يف اجملاالت ادلتعلقة بادلالية العمومية، على 

مستول ادلوارد أكد التقرير أف النسبة اإلٚتالية للتحصيل لن 
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، كىو ما 2013من توقعات قانوف ادلالية  %92تتعدل نسبة 
طالب بتكثيف اجملهودات كتعزيز ادلوارد البشرية لكي غلعلنا ف

يكوف التحصيل يف ادلستقبل يف مستول التطلعات ٓتصوص 
تفاقم ادلديونية كما كرد يف تقرير اجمللس األعلى، ىذا ػليلنا على 

ضركرة كذلك التفكَت يف ربط ادلديونية بتمويل االستثمارات 
لالستثمار الذم تتولد بادلالية العمومية، كتوجيو الدين اخلارجي 

عنو فوائد كافية لتغطية فوائد الدين العمومي، كاستخدامة 
كاحليلولة دكف استخداـ ادلديونية حلاجيات التسيَت مع االلتزاـ 

باٗتاذ سياسة حذرة إزاء تواصل ادلنحى التصاعدم للدين 
العمومي ّتميع مكوناتو، كإذا كنا ضلذر ٚتيعا من تفاقم ادلديونية 

اليت ال تعترب بأم حاؿ إشكاال جديدا مرتبطة فقط  العمومية
هبذه احلكومة، فإننا نؤكد بأف اللجوء إذل الدين من أجل تعزيز 

االستثمار ليس تدبَتا مغربيا صرفا، بل كل الدكؿ الصاعدة 
كحىت ادلتقدمة  تلجأ إذل االستدانة شريطة أال تتجاكز ىذه 

الدكلية، ال بد ادلديونية نسبة اخلطر كما حددهتا ادلؤسسات 
كذلك ٓتصوص التقرير ادلتعلق بتدبَت ادلخاطر، ال بد من كضع 
آليات لتدبَت ادلخاطر كالتنبيو دلا يقًتؼ من أخطاء يف تقييمها 
كما يًتتب عنو من إىدار للماؿ العاـ، مع ضركرة تعزيز عمل 

اجمللس األعلى للحسابات ٔتساءلة ادلؤسسات كاذليئات 
ختالالت، كذلك التأكيد على األخذ ٔتا كاإلدارات اليت تعرؼ ا

جاء يف تقرير اجمللس األعلى للحسابات بإصالح منظومة 
التقاعد إذ نعترب أف التقرير ؽلثل دعما للحكومة، التقرير ؽلثل 

دعما للحكومة يف ادلقاربة ادلتعلقة بإصالح أنظمة التقاعد كإف 
كانت بعض ادلآخذات األخرل كلكن تيبقى ىناؾ دعم يف ما 
يتعلق ٔتقاربة احلكمة لنظاـ التقاعد كاليت دعت إذل االستعجاؿ 

يف اإلصالح، دعت إذل االستعجاؿ يف اإلصالح كقدمت 
مشركعا إلصالح  ادلعاشات ادلدنية مع التأكيد أف اإلصالحات 

احلكومية تأخذ بادلكتسبات كعملت على أف يكوف إصالحا 
دكلة، فرغم أف تقرير تضامنيا كتدرغليا بإقرارىا دلساعلة إجبارية لل

اجمللس األعلى للحسابات أشار إذل أف اإلصالحات اليت 
اعتمدت تبقى غَت كافية كإف كانت ضركرية إال أنو نبو إذل أف 

اإلصالح ال يشمل اجلميع، كيف ىذا الصدد فإننا يف الفريق 
احلركي نثمن اطلراط احلكومة يف احلوار مع النقابات كتعاطيها مع 

بشكل مشورل يأخذ بعُت االعتبار إمكانيات سلتلف مطالبها 
كمصلحة البالد كادلواطنُت لكننا ال نفهم بصراحة خلفيات 

التصدم ذلذا احلوار كمناقشة ىذا ادلشركع من قبل الفرقاء داخل 
ادلؤسسة التشريعية مع العلم أف ىذه ادلؤسسة ىي الفضاء 

احلقيقي للحوار كادلناقشة كمن خالؿ ما نسميو دائما 
ؽلقراطية  التمثيلية، ٓتصوص تدبَت ادلنازعات القضائية للدكلة بالد

كأعلية ادلبالغ  ادلالية  ادلعنية هبذه ادلنازعة فإننا بالفعل نسجل 
غياب اسًتاتيجية لتدبَت منازعات الدكلة على مستوياهتا 

األساسية لذا ال بد من آليات للرقابة للوقاية من ادلنازعات 
.  البديلة كاعتماد احللوؿ كالوسائل

:  السيد الرئيس
. شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس، انتهى التوقيت

:  ، رئيس الفريق الحركيالنائب السيد محمد األعرج
ال غَت إيال مسحيت رل غَت يف ما يتعلق بقطاع الوظيفة 
العمومية نسجل بإغلابية االسًتاتيجية الوطنية احلكومية ادلتعلقة 

ٔتكافحة الفساد كندعو إذل اإلسراع بإخراجها يف أسرع األكقات 
.  كشكرا السيد الرئيس

:  السيد الرئيس
. شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الدستورم

:  السيد الخليفي اقدادرة النائب
سم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ب

.  المرسلين
السيد الرئيس،  
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة النواب المحترمون،   
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يشرفٍت باسم فريق االٖتاد الدستورم أف أساىم من 
خالؿ ىذه الكلمة يف مناقشة العرض الذم تفضل بو الرئيس 

للمجلس األعلى للحسابات حوؿ أعماؿ احملاكم ادلالية األكؿ 
 .من الدستور 148أماـ رللسنا ادلوقر كفقا دلقتضيات الفصل 

ككما ال ؼلفى على ٚتيع السيدات كالسادة النواب  
أعلية ىذا العرض الذم يقدـ معلومات من خالؿ حصيلتو 
السنوية تساىم من جهة يف إغناء كٕتويد ادلساءلة كادلناقشة 

كؿ تنزيل السياسات العمومية كتقييمها كرصد االختالالت ح
 .اليت قد تشوهبا

كتفعيال من جهة أخرل دلبادئ احلكامة كالشفافية  
كاحملاسبة من خالؿ ٘تكُت رللسنا من آليات كأدكات ضركرية 

فإننا يف فريق االٖتاد  ،إلعماؿ ادلراقبة، كنظرا لضيق احليز الزمٍت
 :عض ادلالحظاتالدستورم سنكتفي بإبداء ب

نسجل منذ البداية انسجاما مع  ،فبخصوص ادلديونية 
حيث تفاقمت ادلديونية بنوعيها الداخلي  ،ما ذىب إليو العرض

مليار  60.6كاخلارجي، إذ ارتفع حجم الدين العمومي ب 
من الناتج الداخلي  %63.5ما يناسب  2013درىم سنة 

كمعٌت  ،اخلاـ دكف احتساب الديوف ادلضمونة من طرؼ الدكلة
ذلك أف احلكومة دل ٕتد بديال عن اللجوء إذل االقًتاضات 

شلا  ،كإغراؽ مستقبل البالد كاألجياؿ القادمة بتحمالت كبَتة
يًتجم افتقار احلكومة إذل ابتداع حلوؿ أخرل لتغطية عجز 

 .ادليزانية
فقد تراجع ىذا ادلعدؿ الذم كاد  ،ص النموأما ٓتصو 

يف %3يف الوالية التشريعية السابقة كلن يتعدل  %5أف يالمس 
كىذا راجع إذل ادلس  ،أحسن األحواؿ بالنسبة إذل ىذه الوالية

 15حيث مت ٕتميد  ،2013بنفقات االستثمار كما يف سنة 
ل مليار درىم كعدـ االشتغاؿ على زلركات النمو كاالقتصار عل

يف غياب أم منظور اسًتاتيجي ؽلكن من ٖتقيق  ،التدبَت اليومي

التقائية الربامج القطاعية كبفعل كذلك االرهتاف إذل التقلبات 
كإف كاف من صلاح مفًتض ذلذه احلكومة ما يتعلق  .ادلناخية

فهو راجع أيضا إذل عوامل خارجية غَت متحكم  ،ٓتفض العجز
اردات النفطية كادلواد األكلية كعلى رأسها تراجع قيمة الو ،فيها

كلنا أف نتساءؿ  .ككذا التقليص من نفقات االستثمار ،األساسية
عن كيفية توظيف فارؽ نفقات صندكؽ ادلقاصة اليت مت توفَتىا 

 .من جيوب ادلواطنُت
إننا نتوافق كالتوصيات اليت أعقبت ىذا العرض يف  

التدابَت السهلة إتاه االطلراط يف سياسة إرادية حقيقية تقطع مع 
كتنحو بإتاه إقرار خيارات جريئة ككاقعية لتحقيق اإلقالع 

التارل دلتطلبات ادلواطنُت يف باالقتصادم ادلنشود كاالستجابة 
العيش الكرًن،  كيف الشغل ادلنتج، ىذا األخَت  الذم فشلت فيو 

إذل  %9احلكومة باعًتاؼ رئيسها كرفعت من نسبة البطالة من 
احلكومة كاليتها كصناديق التقاعد تراكح  ، كستختتم10%

مكاهنا كالعديد من القضايا العالقة بالنظر إذل غياب تفعيل 
آليات صناعة القرار كغياب سياسة التقييم كالتتبع ألغلب 

شلا جعلها زلرجة أماـ الرأم العاـ الوطٍت لعدـ التزامها  ،ادلشاريع
 .بوعودىا يف برنارلها احلكومي

الٖتاد الدستورم إذ نثمن الدكر الرقايب إننا يف فريق ا 
نعترب عركضو  ،للمجلس األعلى للحسابات كللمحاكم ادلالية

سواء تعلق األمر  ،ذات قيمة كبَتة ألشغالنا يف رللس النواب
ٔتجاؿ ادلراقبة أك ٔتجاؿ تقييم السياسات العمومية، كنعترب 
 التعاكف ادلثمر بُت رللسينا إظلا يندرج يف سياؽ مستجدات

الدستور اجلديد الذم بدأنا نقطف أكؿ ٙتاراتو من خالؿ ىذا 
.  التعاكف كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل تعاذل كبركاتو

:  السيد الرئيس
، الكلمة لفريق التقدـ الدؽلقراطي .  شكرا السيد النائب احملًـت
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:  النائب السيد حفيظ الترابي
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،  
السادة الوزراء،  

  السيدات والسادة النواب،
يسعدين أف أتقدـ باسم فريق التقدـ الدؽلقراطي هبذه 

ادلساعلة ادلتواضعة، يف مناقشة عرض السيد الرئيس األكؿ 
تطبيقا  ،للمجلس األعلى للحسابات ادلقدـ أماـ الربدلاف بغرفتيو

يندرج يف إطار العالقة بُت ادلؤسسات  ،دلضموف دستورم
 .الدستورية

فإف مناقشة ىذا العرض تعترب مناسبة  ،كشلا ال شك فيو
لربدلاف كمعو يتم من  خالذلا إطالع ا ،دستورية كسياسية ىامة

الرأم العاـ الوطٍت على بلورة كتفعيل السياسات العمومية كعلى 
ا كفق مبادئ تدبَت ادلالية العمومية كمدل عقلنتها كترشيده

 .يف إطار ربط ادلسؤكلية باحملاسبة كادلساءلة ،احلكامة كالشفافية
كإذا كاف العرض الذم تقدـ بو السيد الرئيس األكؿ  

للمجلس األعلى للحسابات أماـ أعضاء الربدلاف السنة الفارطة 
كمن ٘تة كاف  ،ىو األكؿ من نوعو يف عهد دستورم جديد

مي كاإلعالمي حوؿ أسلوب طبيعيا أف يًتكز النقاش العمو
التعاطي احلكومي كالربدلاين مع مضموف العرض أكثر من تركيزه 

على القضايا األخرل، فإف اخلالصات الواردة يف عرض ىذه 
السنة ٕتعلنا نركز على زلتوياتو كعن ادلالحظات ادلسجلة 

كما تعطينا ىذه اخلالصات تصورا عن  .بالنسبة للمالية العمومية
اسية لتطور ىذه ادلالية كعن الظرفية ادلالية اجلوانب األس

ككذا عن اإلجراءات كالتدابَت اليت اٗتذهتا احلكومة  ،كاالقتصادية
من قبيل ادلديونية العمومية  ،يف رلاالت أساسية كجوىرية

كتقليص عجز ادليزانية كعدـ توازف أنظمة التقاعد كالوضعية 
. الراىنة للوظيفة العمومية كمواضيع أخرل

 

السيد الرئيس، 
السادة الوزراء،  
 السيدات والسادة النواب، 

إف ادلعطى اجلوىرم العاـ الذم ؽلكن استخالصو من  
ىو أف  ،عرض السيد الرئيس األكؿ للمجلس األعلى للحسابات

احلكومة احلالية بذلت رلهودات كبَتة من أجل اسًتجاع عافية 
دابَت من خالؿ اٗتاذ رلموعة من الت ،االقتصاد الوطٍت

إال أهنا انعكست إغلابا  ،كاإلجراءات اليت كانت قاسية أحيانا
من  ،كبشكل جليل على ادلالية العمومية كعلى عدة مستويات

قبيل عجز ادليزاف التجارم كمستول عجز احلساب اجلارم دليزاف 
األداءات كمستول االحتياطات الدكلية كمستول ٖتمالت 

أف منهج تدبَت ادلالية عالكة على  ،ادلقاصة كمستويات أخرل
العمومية كادلؤسسات العمومية غلسد إرادة اإلصالح احلقيقية 

كأف حسن تدبَت ادلالية العمومية يعد من اإلصالحات اليت 
 .بذلت بشأهنا رلهودات كبَتة

كإذا كاف تأثَت الظرفية االقتصادية اليت ٘تيزت بًتاجع  
عجز  أسعار النفط يف السوؽ الدكلية إغلابا على مستول

فإنو يف ادلقابل  ،احلساب اجلارم دليزاف األداءات كعجز ادليزانية
ال تزاؿ ادلالية العمومية تعاين من اختالالت مرتبطة أساسا 

بنفقات االستثمار كالدين العمومي كاليت تتطلب من مؤسسات 
الدكلة تطوير سبل تدبَت ميزانيتها لتكوف قادرة على الوفاء 

ادلقاكالت أك إتاه ادلواطنُت ادلستفيدين  سواء إتاه ،بالتزاماهتا
 .احملتملُت من مشاريع الدكلة اإلظلائية

كما نسجل بأنو بالرغم من التحسن الظريف لعجز  
فقد كاصلت ديوف اخلزينة ارتفاعها ككذلك الشأف  ،ادليزانية

 .ٔتا يف ذلك دين ادلؤسسات العمومية ،بالنسبة للدين العمومي
نا يف فريق التقدـ الدؽلقراطي، ككجبت اإلشارة إذل أف 

نعترب بأف مسألة الدين ال غلب أف ننظر إليها بشكل سليب طادلا 
ربط ادلديونية بتمويل االستثمارات بادلالية العمومية كتوجيو الدين 
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اخلارجي لالستثمار الذم تتولد فوائد كافية لتغطية فوائد الدين 
 .اجات التسيَتكاستخدامو كاحليلولة دكف استخداـ ادلديونية حل

فإننا يف فريق  ،ما ؼلص إصالح أنظمة التقاعدكيف 
التقدـ الدؽلقراطي نؤكد على موقفنا الثابت هبذا اخلصوص 

كادلتمثل يف كوف ىذا اإلصالح ينبغي أف يشكل زلطة فاصلة يف 
باعتباره أساس  ،تأسيس دلنظومة متكاملة لالحتياط االجتماعي

 .كقاعدة اجملتمع ادلتضامن
 ،يزا للجهود احلكومية ادلبذكلة على ىذا ادلستولكتعز 

فإننا ندعو فريقنا إذل مباشرة اإلصالح الشمورل دلنظومة 
االحتياط االجتماعي كالعمل على ٕتاكز العجز ادلسجل يف 
الصندكؽ ادلغريب للتقاعد عرب اٗتاذ إجراءات معيارية متعلقة 

بسن اإلحالة على التقاعد مع مراعاة الطابع ادلضٍت كالقاسي  
 كطريقة احتساب لعدد من ادلهن كمبالغ مساعلة ادلنخرطُت

كذلك يف  ،ادلعاشات، كٖتسُت احلكامة كتوسيع قاعدة ادلنخرطُت
قطب  :أفق توحيد أنظمة التقاعد على أساس قطبُت اثنُت

عمومي كآخر خصوصي، كيف إطار من التشارؾ كالتشاكر مع 
من خالؿ آليات احلوار االجتماعي القائم  ،الفرقاء االجتماعيُت

ما غلعلنا نؤكد على استعجالية ىذا ك قعلى اجلدية كادلسؤكلية ك
اإلصالح، كىو ما قد يشكل عجز أنظمة التقاعد من خطر 

على مستقبل كحقوؽ ادلؤمنُت كيربك دكر الدكلة القانوين 
باعتبارىا  ،كاألخالقي يف الوفاء بالتزاماهتا ٕتاه ادلعنيُت باألمر

الساىر على ضماف احلقوؽ كادلسؤكلة على تدبَت صناديق 
 .دالتقاع

كمن النقط اليت أثارت اىتمامنا يف فريق التقدـ  
الدؽلقراطي ضمن العرض ادلقدـ من قبل السيد الرئيس األكؿ 

للمجلس األعلى للحسابات، ما يتعلق ٔتا تعانيو اإلدارة 
العمومية من اختالالت مرتبطة أساسا بضعف ترشيد استعماؿ 

دلرفق ككذا صعوبة الولوج ؿ ،أعداد ادلوظفُت كسوء توزيعهم
كما نسجل  .العمومي خاصة يف اجملاؿ القركم كادلناطق النائية

استئثار نفقات ادلوظفُت ٔتيزانية الدكلة نتيجة اختالالت بنية 
كعالكة على  .األجور كالنفقات ادلتعلقة بادلوظفُت كعدـ عدالتها

. اختالؿ التوازف بُت مكونات منظومة األجور
السيد الرئيس،   

السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

إف ادلطركح اليـو على بالدنا كبقوة ىو تفعيل  
اسًتاتيجيات ناجحة لتجويد احلكامة كتدبَت سلتلف مؤسساتنا 

الوطنية كإدارة ادلالية العامة عرب إشعاع ادلعلومة االقتصادية 
من خالؿ القوانُت كمساطر كاضحة توضع رىن إشارة  ،كادلالية

إطار تدعيم كٛتاية مبادئ كقيم احلكامة اجلميع ككل ذلك يف 
اجليدة كتعزيز الشفافية كاحملاسبة من جهة، كتفعيل التفاعل 

من خالؿ مساعدة اجمللس  ،اإلغلايب بُت مؤسسات الدكلة
األعلى للحسابات للربدلاف يف اجملاالت ادلتعلقة ٔتراقبة ادلالية 

ائف العامة كاإلجابة عن األسئلة كاالستشارات ادلرتبطة بوظ
الربدلاف بالتشريع كادلراقبة كالتقييم ادلتعلقة بادلالية العامة من جهة 

. أخرل كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل
:      السيد الرئيس

، الكلمة جملموعة ٖتالف الوسط . شكرا السيد النائب احملًـت
:     النائب السيد عبد العلي محمد الهاللي

شكرا السيد الرئيس، 
غادم طلصكم  ،يف ىذا الوقت الوجيز اللي عندم 

 .بالذكر غَت بعض ادلالحظات اللي تنعتربىا أساسية
أنو حينما نصوت على قانوف  ،ىو أنو ادلالحظة األكذل 

إال أنو خالؿ  ،ادلالية نرخص العتمادات معينة بأرقاـ معينة
 .ليوالسنة كخالؿ التنفيذ تأيت يف النهاية أرقاـ سلالفة دلا صوتنا ع

رب قائل يقوؿ أف ىذه رلرد توقعات، كلكن غلب التذكَت بأف 
التوقعات اآلف ٗتضع لتقنيات زلاسباتية كإيكوظلًتيك ذلاذ 

التقنيات تعطينا توقعات قريبة من التوقعات احلقيقية، إال أف ىذا 
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دل يعمل كصلد أنو االعتمادات النهائية ٗتالف ٘تاما االعتمادات 
 .السنة اليت رخصناىا يف بداية

دلاذا تأيت ىذه االعتمادات سلالفة؟ تأيت عرب قرارات  
تنظيمية كعرب مراسيم دياؿ السيد كزير االقتصاد كادلالية، ىذه 

القرارات التنظيمية كىذه الًتاخيص حقيقة قانونية يعٍت القانوف 
يسمح للسيد كزير االقتصاد كادلالية بأف يغَت كػلوؿ االعتمادات 

إذل آخره،  articleؿ  article من فصل إذل فصل كمن
كلكن اجمللس األعلى يالحظ على أف ىذه التحويالت، أغلب 

ىذه التحويالت كىذه القرارات التنظيمية دل تكن مربرة، يعٍت دل 
كحينما  .تعرؼ االستعجاؿ كدل تعرؼ أشياء طارئة حىت يأخذ هبا

صلد أف اإلصلازات أقل من األرقاـ اليت  ،ضلوؿ كنزيد يف التكاليف
كانت يف البداية، إذف ىنا يطرح اجمللس األعلى للحسابات ما 

، االعتمادات إذا كنا ال ننجز األرقاـ األكليةمعٌت ىذا التحويل؟ 
األكلية، تربير ىذا التحويل ال صلد لو يعٍت مفعوال كال صلد لو 

ما يربرىا يف الواقع، يعٍت أغلب القرارات اليت تتخذ ال صلد ذلا 
لذلك تكوف ىناؾ ٖتويالت كتكوف ىناؾ إمدادات كيالحظ 

اجمللس العلى للحسابات على أف ىذه اإلمدادات تتم لقطاعات 
كدلؤسسات عمومية دل تكن ميزانيتها مدرجة يف قانوف ادلالية، 

كىذا شيء غريب، يعٍت أستغرب منو، أف ىذه التحويالت ٖتوؿ 
قاكالت عمومية دل تكن ميزانيتها إذل مؤسسات عمومية ـك

 .مدرجة يف قانوف ادلالية، شكرا
:      السيد الرئيس

، الكلمة للحكومة، السيد كزير  شكر، شكرا السيد النائب احملًـت
تتدخل؟  ةكاش احلكومة باغ ،االقتصاد كادلالية، ال

 

السيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير المنتدب لدى وزير 
:                                                                 ، المكلف بالميزانيةاالقتصاد والمالية

الحمد هلل رب العالمين وصلى   سم اهلل الرحمن الرحيم،ب
 .اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين

السيد الرئيس المحترم،  
السيدات والسادة النواب المحترمون،  
زمالئي الوزراء المحترمون،  

أتشرؼ بتناكؿ الكلمة يف ىذه اجللسة العمومية ادلباركة  
اليت ؼلصصها رللسكم ادلوقر دلناقشة العرض الذم تقدـ بو أماـ 

السيد  ،من الدستور 148يف إطار مقتضيات الفصل  ،الربدلاف
الرئيس األكؿ للمجلس األعلى للحسابات حوؿ أعماؿ احملاكم 

بطبيعة احلاؿ ىذه ادلناقشة ستنصب على ما جاء يف ك .ادلالية
باعتبار أف احلكومة فخورة ْتصيلتها كمستعدة دلناقشتها  ،التقرير

كلعرضها كلالستماع بشأهنا كيف إطار فصوؿ أخرل من 
 .كاضح 148الدستور، الفصل 

كيف البداية كقبل أف أتناكؿ بادلناقشة رلموعة من  
رير على عالقة بالوزارة، أكد اإلشادة ادلواضيع اليت أثارىا ىذا التق

بالدكر الدستورم ادلهم كاحليوم الذم يقـو بو اجمللس األعلى 
 ،للحسابات باعتباره اذليأة الدستورية العليا دلراقبة ادلالية العمومية

كما  .شلا يدعم مبادئ كقيم احلكامة اجليدة كالشفافية كاحملاسبة
جها يف التفاعل أؤكد هبذا اخلصوص مواصلة احلكومة لنو
ٔتا يعزز ىذه ادلبادئ  ،اإلغلايب مع مالحظات كتوصيات اجمللس

كضمانا حلماية حرمة  ،كالقيم تطبيقا لربط ادلسؤكلية باحملاسبة
كحرصا على  ،ادلاؿ العاـ كتدبَته بشكل سليم كفعاؿ كناجع

كعلى الرفع من أداء كفعالية كصلاعة ادلوارد  ٗتليق احلياة العامة
كالنفقات العمومية، ٔتا ؽلكن اذلدؼ األمسى كىو توفَت خدمات 
عمومية ذات جودة عالية للمواطنُت كادلواطنات كٔتا يوفر لبالدنا 

بصفة عامة بنيات ٖتتية اقتصادية كاجتماعية كلوجستية ٔتعايَت 
. ظلوم ادلتميزعالية تعزز جاذبية بالدنا كظلوذجها الت
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السيد الرئيس المحترم، 
امسحوا رل أف أتناكؿ االستنتاجات كادلالحظات  

: كالتوصيات اليت كردت يف العرض حسب احملاكر األربع التالية
؛ 2015ك 2014كتطور ادلالية يف  2013؛تنفيذ قانوف ادلالية 

 (قطاع ادلؤسسات كادلقاكالت العمومية)إصالح أنظمة التقاعد 
 .دبَت ادلنازعات القضائية للدكلةكأخَتا ت

تنفيذ قانوف ادلالية لسنة  فيما يتعلق ٔتالحظة اجمللس حوؿ
: أكد توضيح ما يلي 2015ك 2014كتطور ادلالية  2013

أثار اجمللس القرارين الذين اٗتذهتما احلكومة يف إطار   
مليار درىم  15قانوين كبكل شفافية كعلى العلن بوقف تنفيذ 

كٖتديد آخر أجل  2013االستثمار برسم سنة من نفقات 
كيف ىذا  .كأجل إلصدار االلتزاـ بالنفقات 2013آخر أكتوبر 

أكد التذكَت مرة أخرل بأف ىذين القرارين مت اعتمادعلا  ػالصدد
كألكؿ مرة كفق مسطرة قانونية دقيقة كشفافة كمسؤكلية، كما 

ظومة متكاملة يف إطار من ػأهنما مت اعتمادعلا من منطق ادلسؤكلية
 ػمن التدابَت اليت اٗتذهتا احلكومة الستعادة توازف ادلالية العمومية

 2008يعٍت إيال غادم نتكلمو غنتكلمو على ميزانية كانت يف 
كعجز % 7.2 ؿ 2012ٖتقق فائضا كصلت يف  2009ك

إذا أين ىو االهنيار، % 3.5ؿ % 7.2 كىاد احلكومة ىبطاهتا
ألقل من  7.2م ىبطها من كاش يفّرط يف الفائض أك الل

؟  3.5%
ككما  ،كٕتدر اإلشارة إذل أف حجم االعتمادات ادلرحلة

تتذكركف النقاش العمومي اللي كاف حوؿ الوقف دياؿ التنفيذ 
دياؿ، كاف ألف االعتمادات ادلرحلة من سنة إذل سنة أصبحت 

كاليت  ،٘تثل لوحدىا كتلة حرجة كميزانية االستثمار على اذلامش
ال ؽلكن التحكم يف مآالهتا بالنسبة لتدبَت ادليزانية العامة، حيث 

دياؿ ادلليار دياؿ الدرىم يف  9انتقلت االعتمادات ادلرحلة من 
، ىاذ األرقاـ 2013مليار دياؿ الدرىم سنة  21إذل  2005

حفظناىا كأصبحت معلومة للجميع، كنا كاعتمادات مرحلة يف 

، 2013مليار يف  21، كصلنا إذل 2005دياؿ ادلليار يف  9
مليار كانت يف  21ىاد  ،للتذكَت فقط .كاعتمادات مرحلة

سنوات خلت ىي ميزانية االستثمار، أصحبنا يف اعتمادات 
 .مرحلة

كعيا من احلكومة بضركرة احلد من االرتفاع  ،كبالتارل 
ادلتواصل لالعتمادات ادلرحلة دلا تشكلو من خطر على التوازنات 

فقد مت اٗتاذ رلموعة من التدابَت تتمثل أساسا كىاذم  ،ادلالية
إلغاء االعتمادات ادلرحلة اليت دل تكن زلل :جبناه يف قوانُت ادلالية

ككذلك قامت احلكومة  ؛أمر باألداء خالؿ ثالث سنوات متتالية
يف إطار منهجية  ،دياؿ ادلليار دياؿ الدرىم 15بالوقف دياؿ 

كف ادلس بالسَت العادم بادلشاريع مسؤكلة كشفافة كيف احًتاـ كد
 .الكبَتة كادلشاريع ادلقررة

فقد مت توزيع ىاذ ادلبلغ ادلذكور كفق منهجية  ،كللتذكَت 
بناء على معايَت تراعي القدرة  ،دقيقة على سلتلف القطاعات

التدبَتية للقطاعات الوزارية كتراعي حجم االعتمادات ادلرحلة 
ا على التنزيل كتصفية كحجم االعتمادات ادلفتوحة كقدرتو

ز اإلدارة على تسريع كتَتة مؼتحكما مت  .االعتمادات ادلرحلة
من خالؿ مواكبة ىذه القرارات بوقف  ،االعتمادات ادلرحلة

االلتزامات برسم اعتمادات ادلفتوحة يف قانوف ادلالية على 
 .مستول ادليزانية العامة كباقي ادليزانيات األخرل

ار ترصيد ىذا النهج اللي كاف يف إط ،كبطبيعة احلاؿ 
أصبح اليـو دستوريا يف إطار القانوف  ،تدبَتيا كفق قرارات

مت حصر حجم االعتمادات اليت ؽلكن أف يرحلها  ،التنظيمي
، اعتمادات األداء % 30قطاع من سنة إذل سنة يف حدكد 

 2013مفتوحة، كىذا اعًتاؼ صريح بأف القرار الذم اٗتذ يف 
ألف  ،يس فقط قانونية كلكن صبغة دستوريةىو قرار ذك صبغة ؿ

ىاذ القرار ىذا كىاذ احلصر دياؿ االعتمادات ادلرحلة يف 
كأعطى القانوف التنظيمي لقانوف ادلالية  %30السقف دياؿ 

لدفع القطاعات على  قفاإلمكانية دياؿ اخلفض دياؿ ىاذ الس
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ما  ،مزيد من الرفع من القدرة التدبَتية كلضبط ادليزانية العامة
تبقاش االعتمادات ادلرحلة ىي اللي تتجرم بادلالية العمومية 

دكف أف يكوف ىناؾ مراعاة لقانوف ادلالية، إذف أصبح األمر ذا 
كصادؽ اجمللس الدستورم على مطابقة ىذا  ،صبغة دستورية

اإلجراء باإلضافة إذل إجراءات أخرل للدستور، إذف ىاذ األمر 
 .األكؿ

التقرير أشار إذل كوف  ،إٔتاكز بسرعة بعض األمور 
مشركع قانوف التصفية كاحلساب العاـ للمملكة ما تيدخلش 

القيمة دياؿ االقًتاضات الداخلية ذات األمد القصَت ألقل من 
سنتُت، ىذه مسألة تقنية كىذا صحيح، كلكن ىاذ ادلسألة 

كقع إال قانونية ألنو القانوف دياؿ ادلالية ال يعًتؼ كال يت
االقًتاضات اليت تتعدل ىذا ادلدل، ألف قانوف التصفية إظلا يأيت 
ليتحدث عن تنفيذ التوقعات اليت كانت يف قانوف ادلالية، إذا ما 
كانش الدين القصَت يف قانوف ادلالية ما غاديش تلقاه يف قانوف 

التصفية، كلكن ىل ىناؾ غياب للمعطيات بشأف ىذه الديوف؟ 
الية تنشر إحصائيات رمسية تكوف موضوع نقاش أبدا، كزارة ادل

كتتخرج على العلن كفق معايَت دكلية معتمدة، كبالتارل ليس 
ىناؾ أم تقصَت يف توفَت ادلعلومة ادلالية بصفة عامة؛ 

بطبيعة احلاؿ التقرير تكلم على اطلفاض دياؿ ادلوارد  
اليت تأيت من بعض ادلؤسسات العمومية أساسا ادلكتب الشريف 

كسفاط كاحملافظة العقارية كىذا طبيعي، ادلكتب الشريف للف
للفوسفاط ادلوارد اللي تتجي من عندك للدكلة تأيت كفق النتائج 

الذم ػلققها ىذا ادلكتب، ىذا ادلكتب سنة قبل كاف الفوسفاط 
دياؿ الدكالر ادلداخيل  115دكالر رجع ب  145، 150

جعت الدفع دياؿ ادلكتب تراجعت، األرباح دياؿ ادلكتب ترا
ديالو للدكلة سيًتاجع بطبيعة عادية باإلضافة إذل برنارلو 

االستثمارم ادلهم؛ 
ادلسألة األخرل اليت أثارىا التقرير ىي ادلسألة دياؿ 

أكال الدين العمومي، التقرير سجل التطورات  .الدين العمومي

اإلغلابية الذم عرفها تدبَت الدين، كاجملهودات اذلامة ادلبذكلة من 
حيث أدت اإلصالحات اليت  ،ؿ التحكم يف عجز ادليزانيةأج

قادهتا احلكومة أكال إذل استقرار معدؿ مديونية اخلزينة لسنة 
إذل  2011خصنا نعرفو أنو من  .%63,4يف  2015
ستة نقط من الناتج الداخلي ادلعدؿ دياؿ الدين ازداد ب 2012

العجز  كاف ما ٗتداتش اإلجراءات دياؿ التحكم يفلو أك  اخلاـ
دياؿ ادليزانية كنا سنة بعد سنة الكرة دياؿ الثلج تتدكر، ىذا ىو 

اآلف % 6العجز تيزيد كالدين تيزيد، راه ذاؾ الشي رياضي 
 2015، 63,4كقفت يف  2014أشنو درات احلكومة؟ يف 

مت تثبيت ىذا الرقم كالعجز يًتاجع كادلديونية تًتاجع كبالتارل ال 
كاف عندؾ فائض دياؿ  2009 يف 2008نتفاجأ إذا كنا يف 

 leادليزانية كبالتارل كنت يف مرحلة من 
désendettements   ما تقولش % 7,2كطلعتيها حىت

أكدم منُت جام الدين، الدين جام من العجز راه ماشي 
يرة تتنطبعو الفلوس، كلكن ال تتفاجأ كذلك إذا مت تراجع ىاذ الو

 ،كبدا يهبط 2015، 2014دياؿ ارتفاع الدين كمت تثبيتها يف 
معناه أنو كاينة إصالحات حقيقية اللي مشات ماشي للمديونية 

٘تشي يعٍت للعرض دياؿ الداء، مشات ألصل الداء، اللي ىو 
العجز دياؿ ادليزانية كبالتارل ادلنهجية ىي منهجية معاجلة األصل 

ماشي غَت ذاؾ الشي اللي غادم يباف يف الظاىر؛ 
ل دياؿ احلجم دياؿ الدين استقرار دياؿ ادلستوثانيا، 

التقرير تيتكلم على تواصل  ،؛ ثالثا15ك 14اخلارجي ما بُت 
تتذكركف  ،2015ٖتسن ظركؼ ٘تويل اخلزينة خالؿ سنة 

الصعوبات اليت كانت تعاين منها الدكلة يف اللجوء إذل السوؽ 
اخلارجي كالسوؽ الداخلي يف الوقت اللي أصبحنا مللي تنخرجو 

افت علينا األمم كتأيت بعركض ال قبل لنا هبا للسوؽ اخلارجي تتو
كيف السوؽ الداخلي كذلك، كأصبحت اخلزينة تقـو بأرػلية تامة 

بتمويل العجز دياؿ ادليزانية كيف نفس الوقت تتيح الفرصة 
 .للقطاع اخلاص، ما كاينش ادلزاٛتة، تتيح الفرصة للقطاع اخلاص
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من جهة أخرل، بطبيعة احلاؿ كاين جانب آخر  
سيد الرئيس  سأعطيو كتابيا، ألنو التقرير تيتكلم على ادلنهجية اؿ

دياؿ االحتساب دياؿ الدين، أشنو ىو الدين دياؿ اخلزينة؟ 
؟  consolidéأشنا ىو الدين العمومي؟ أشنو ىو الدين يعٍت 

 ىذه أمور ضلن ضلًـت فيها ادلعايَت الدكلية ادلرمسة اليت تتيح ادلقارنة
بُت الدكؿ، كمعركؼ أشنو ىو ادلركز األكؿ كادلركز الثاين، 

ىو الدين العاـ،  معركؼ أشنا ىو الدين دياؿ اخلزينة، كأشنا
،  كيف ىاذ الشي ضلن ضلًـت كل   consolidéكأشنا ىو الدين

ادلعايَت اليت يعٍت ادلعموؿ هبا يف كل ادلؤسسات الدكلية، لذلك 
أننا ثبتناىا يف العرض ادلكتوب  سإٔتاكز ىذه التعريفات مع العلم

حىت تكوف يعٍت يف إطار التفاعل اإلغلايب مع التقرير الذم جاء 
بو اجمللس؛ 

خالصة القوؿ فيما يتعلق بالتطور دادلالية العمومية 
، نسجل بارتياح كبَت ما جاء يف 2013.2014سنوات 

التقرير ٓتصوص التطور اإلغلايب الذم عرفتو كباألرقاـ كبادللموس 
ادلالية العمومية خالؿ ىذه السنوات، من ضبط التوازنات ادلالية 

كٗتفيض عجز ادليزانية كٗتفيض عجز ميزاف العمليات اجلارية 
اخلارجية، كاالرتفاع ادلهم يف احتياطات ادلغرب من العملة 

دياؿ  2الصعبة كىذا أساسي كالتقرير يتحدث عنو، بقاك 
على القيمة ادلضافة العناصر يف ىاد الشيء ىذا ىو الضريبة 

: كاألكادؽليات غنتكلمو عليهم مزياف
تنتكلمو على الًتاكم دياؿ ادلتأخرات دياؿ  -أكال 

-12-31الضريبة على القيمة ادلضافة، الًتاكم يف حدكد 
منُت تنتكلمو على الًتاكم معناه أنو تراكم تارؼلي،  2013
يعٍت ماشي ىاد احلكومة ، la sedimentationىادم 
بت ىاد ادلتأخرات ىادم متأخرات أصلبتها القوانُت اللي جا

دياؿ ادلالية كأصلبتها ادلدكنة العامة للضرائب، مرة أخرل تنتكلمو 
على األعراض دياؿ ادلرض أصلبتو، آش دارت احلكومة يف ىاد 

الشي؟ أكال ألكؿ مرة يعًتؼ يف إطار القوانُت دادلالية ك يف إطار 

هبذا الدين الذم دل يكن يعًتؼ  اإلصالح دياؿ القوانُت دادلالية
بو ال ادلقاكالت العمومية كال القطاع اخلاص، كاف يسمى دينا 

مًتاكما كٔتقتضى القانوف كيقوؿ لك سَت حىت غليب اهلل كتدير 
رقم ادلعامالت كدخل الضريبة على القيمة ادلضافة كخصم منو 

داؾ الشيء اللي تتساؿ يعٍت إذل أبد اآلبدين، ىاد احلكومة 
ترفت قانونيا بأف ىذا دين مًتاكم كستعاجلو ك٘تت ادلعاجلة اع

دياؿ الدين ادلًتاكم بالنسبة للقطاع اخلاص كالدين ادلًتاكم 
للقطاع العاـ، متنقولش بأنو، ما جاء يف التقرير صحيح منُت 

تيتكلم بأنو ادلؤسسات العمومية تعاين من تراكم ادلتأخرات على 
ا صحيح، كلكنو من األعراض، الضريبة على القيمة ادلضافة ىذ

احلكومة عاجلت األصل دياؿ الداء اللي ىو أكال مشات 
للقوانُت تادلالية كاعًتفت هبذا الدين للقطاع اخلاص كللقطاع 

العاـ، كبدات تتعاجلو؛ 
بكل شجاعة كمسؤكلية مشينا تنعاجلو األصل  -ثانيا  

للسكك  دياؿ الداء زدنا يف الضريبة على القيمة ادلضافة بالنسبة
، حيدنا، اعطينا اخلصم les autoroutesاحلديدية، بالنسبة 

بالنسبة ال للشركة دياؿ الطَتاف كال للشركة دياؿ ادلكتب الوطٍت 
للتجهيزات ألنو ما ؽلكنش ٕتي للمكتب الوطٍت للسكك 

احلديدية كال اخلطوط ادللكية اجلوية تقوؿ ذلا ديرم االستثمارات 
باالسًتاتيجيات دياؿ البالد  كاستثمارات كبَتة، باش دفع

كاجلاذبية دياؿ البالد، ىاد االستثمارات باش تاديرىا ىي 
منُت  la TVAدياؿ  % 20استثمارات ضخمة تتشريها ب

تتعطيها تتقوؿ ليها سَتم شرم، ألقوه يف اليم مكتوؼ األيدم 
عطيتيو قليت ليو سَت شرم  doncليو عندؾ تغرؽ،  كقاؿ
يبة على القيمة ادلضافة كٕتي كلكن ما تردش الضر % 20ب

تشكى من جهة أخرل، حنا شنو قلنا، قلنا أكال ىاد التجهيزات 
عطيناىا احلق يف اخلصم كعفيناىا، كىاد الشي اللي جا بو 

، زدنا يف الضريبة على 2015كقبلو  2016القانوف تادلالية 
القيمة ادلضافة يف الشراءات، ىادم ىي ادلعاجلة احلقيقية 



 

 

 

 
 -2016 بريلدورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

24 

 ذلك عرفنا بأنو األمر كبَت ألف ىذا تاريخ كىذا باإلضافة إذل
 amont et en avalتراكم عاجلنا من الناحية القانونية 

en  على الشراءات كعلى ادلبيعات كيف نفس الوقت رجعنا دلا
كاف يف السابق، تابعتم ٚتيعا االتفاؽ اللي توقع مع ادلكتب 

كتب الوطٍت الوطٍت للماء كالكهرباء، كاالتفاؽ الذم كقع مع ادل
دياؿ ادلليار دياؿ  2للسكك احلديدية اللي كاحد عطيناه 

الدرىم تنتكلم برسم الضريبة على القيمة ادلضافة ما تنتكلمش 
كعلى أمور، برسم  l’augmentation du capitalعلى 

تادلليار  2الضريبة على القيمة ادلضافة الدكلة عبأت لواحد 
إذف ىاد القضية دياؿ  مليار دياؿ الدرىم، 1.8كعبأت لواحد 

الضريبة كالعبء كالًتاكم اللي التقرير زلق حينما أشار إليو كاللي 
التقرير زلق حينما يقوؿ بأنو ػلجم الدكر دياؿ ادلؤسسات 

العمومية، ألنك تكلفها باستثمارات تشًتيها ب   
من الضريبة على القيمة ادلضافة كمن جهة أخرل ال تقـو % 20

، ىذه احلكومة قامت باإلصالحات باإلصالحات الضركرية
الضركرية على ادلدخالت بإعفائها كعلى ادلخرجات بالرفع من 
الضريبة على القيمة ادلضافة كمعاجلة الًتاكمات بالفلوس ماشي 

د ادلليار كمليار  2باذلضرة بالتوقيع كبالتعبئة دياؿ التمويالت 
مليوف دياؿ الدرىم،   800ك

كادؽليات حىت ىو موضوع ىذا فيما يتعلق أرا صليو األ
مهم كتنشكر اجمللس األعلى للحسابات الذم أثاره، أشكره ألنو 

بالفعل موضوع مؤدل كلكن خاصنا نشوفوه منُت جا، ىاد 
األكادؽليات ىذا الربنامج االستعجارل، الربنامج االستعجارل 

اللي عرؼ زيادة مهمة يف األكادؽليات  2010ك 2009دياؿ 
دليزانية دياؿ األكادؽليات، خاصك تبعو كلكن مزياف تزيد يف ا

بالقدرة التدبَتية دياؿ األكادؽليات كتبعو طلق البزبوز بالسيولة 
ىاد الشي ما كانش، لذلك لتصحيح ىاد الوضعية، آش دارت 

قمنا بالتحويل دياؿ التمويالت يف بداية السنة  -حلكومة؟ أكال
برسم ك٘تكنت  2014/2015ادلالية لفائدة األكادؽليات سنة 

مليوف  868دادلليار ك 8ىاد اذليئات من أداء مبلغ إٚتارل دياؿ 
د ادلليار  4ك 2014يف  300دادلليار ك 4درىم موزعة على 

كبعد  2016ىا الفلوس د ادلعقوؿ، كيف  2015يف  500ك
استصدار القانوف ادلتعلق بإحداث األكادؽليات للمطابقة مع 

 300ك4 2014كعة التقطيع اإلدارم اجلديد مت القياـ ٔتجم
مت حصر ادلبلغ اإلٚتارل لديوف  2016يف  5 2015

األكادؽليات اللي جاية من الربنامج االستعجارل دياؿ 
 7فرباير  5الذم بلغ ادلبلغ اإلٚتارل يف  2009/2010

دادلليار كنصف  4مليار كنص دياؿ التسيَت ك 2دادلليار فيها 
سجل يف ميزانية دياؿ االستثمار، كحولنا ادلبلغ اإلٚتارل ادل

، إيال 2016يف شهر مارس  2016األكادؽليات برسم سنة 
 bulletin des finances publiques شفتيو دابا ؿ

ادلذكرة دياؿ التنفيذ دياؿ ادلالية العمومية، غادم ٘تشيو غادم 
شهر األكذل زادت  4تلقاك بأنو ادليزانية دياؿ االستثمار فهاد 

شهور، السبب األساسي ىو  4على ادليزانية دياؿ االستثمار يف 
دياؿ ادلليار لألكادؽليات باش ٘تشي ٗتلص ىاد  4أننا دفعنا 

دياؿ  2009ستعجارل مرة أخرل دياؿ الناس دياؿ الربنامج اال
، ألنو ما ؽلكنش نتكلمو على األكادؽليات كنقولو كاين 2010

إشكاؿ دياؿ التمويل كما نرجعوش لألصل باش حىت نكوف 
منصفُت، إذا ىذا السيد الرئيس فيما يتعلق بالشق األكؿ؛ 

الشق الثاين دياؿ اإلصالح دياؿ األنظمة دياؿ  
ح أنظمة التقاعد، فإف احلكومة التقاعد فيما يتعلق بإصال

تشاطر اجمللس رأيو بأف عدـ توازف أنظمة التقاعد يشكل سلاطر 
كبَتة كىذا كالـ اجمللس بالنسبة للمالية العمومية، كما ؽلثل 

هتديدا لضماف دؽلومة ىذه األنظمة ك٘تكنها من الوفاء بالتزاماهتا 
كدعوتو انطالقا ادلستقبلية ٕتاه ادلتقاعدين احلاليُت كادلستقبليُت 

إذل ضركرة إغلاد حلوؿ  2013من التشخيص الذم قاـ بو سنة 
مشولية كالتعجيل ٔتباشرة مسلسل من اإلصالحات اآلنية 

كالعميقة يشمل ٚتيع أنظمتو، ككعيا من احلكومة بأعلية كخطورة 
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ىذا ادللف االجتماعي فقد كانت سباقة إذل اإلعالف على 
ؽلا يتعلق هبذا ادللف، ألف عزمها كىي ما زالت على عهدىا ؼ

األمر قد طبخ دراسة كتشخيصا كأصبح األمر قاب قوسُت أك 
اهنيار االحتياطيات الكاملة، لذلك ٓتصوص  2022أدىن يف 

ىاد ادلشركع ضلن نشاطر اجمللس رأيو كسنقـو باإلصالحات 
الضركرية بطبيعة احلاؿ اجمللس يثَت بعض ادلالحظات، القضية 

ادلشركع على الشق ادلدين للصندكؽ ادلغريب  دياؿ االقتصار دياؿ
للتقاعد، أنا مسعت اآلف كاحد االقًتاح دياؿ االعتماد نظاـ 

سنة يف سن دياؿ  67دياؿ أدلانيا، إيال كاف مزياف أدلانيا رآه 
التقاعد، إذف احلكومة اعتمدت كاحد يعٍت ادلنهجية انطالقا من 

 على للحسابات،اللجنة الوطنية، اللجنة التقنية، اجمللس األ
اجمللس االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي، مكاتب الدراسات،  

منظمة العمل الدكلية ٚتيع ادلؤسسات الدستورية، ٚتيع الفاعلُت 
من الداخل كاخلارج شاركوا، حنا عندنا مرحلة أكذل ال بد منها 

دياؿ اإلصالح ادلقياسي لنظاـ ادلعاشات ادلدنية؛ 
ل ادلتوسط، اإلرساء دياؿ ادلرحلة الثانية على ادلد 

ادلنظومة دياؿ القطبُت، كما ٕتب اإلشارة كذلك كنعتز باإلشارة 
اليت جاءت يف التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات ادلوقر إذل 

أف توسيع التغطية االجتماعية باإلضافة إذل اإلصالح دياؿ 
النظاـ دياؿ التقاعد توسيع التغطية االجتماعية ليشمل فئات 

األجراء كالعماؿ ادلستقلُت، يندرج يف صلب اإلصالح  غَت
الشمورل لقطاع التقاعد كبالتارل فإف ادلقاربة احلكومية دللف 

اإلصالح تظل مندرلة من خالؿ معاجلة االختالالت 
االستعجالية كاآلنية دياؿ نظاـ دياؿ ادلعاشات ادلدنية كىاجس 

الندماج من ٖتسُت معاشات الفئات الدنيا من ادلتقاعدين، ىا ا
موازاة مع تطبيق خارطة خالؿ رفع احلد األدىن للمعاش ككدا 

الطريق ادلنبثقة على اللجنة الوطنية من خالؿ نظاـ القطبُت 
ظات احلاؿ ىناؾ مالحكتوسيع التغطية االجتماعية، بطبيعة 

 .أخرل أثارىا اجمللس ادلوقر

ادلؤسسات كادلقاكالت ادلسألة الثالثة كاألخَتة قطاع 
العمومية ألف اجمللس فيما يتعلق هبذا القطاع قاـ بواحد الدراسة 

مهمة جدا كعميقة حوؿ القطاع دياؿ ادلؤسسات ماشي 
مالحظات القطاع كقطاع ككل بطبيعة احلاؿ، ىذه الدراسة 
كاف فيها تفاعل مع ادلديرية دياؿ ادلنشآت بوزارة ادلالية دلدة 

االرتباط الدائم للقطاع ٔتيزانية الدكلة تيتكلم اجمللس على 
كمردكدية زلفظة ادلؤسسات كادلقاكالت العمومية عندنا يعٍت 

تفاعل بشأنو، كذلك كوف أف الدكلة تتحمل اجلانب األكرب فيما 
يتعلق بادليزانيات دياؿ االستثمار ادلؤسسات كادلقاكالت 
كمة العمومية، ادلسألة الثالثة كذلك دياؿ العالقة بُت احلك

كالوزارات الوصية كالقطاع دياؿ ادلؤسسات كادلقاكالت العمومية 
ككل ىذا فيو تفصيل باعتبار أف ما جاء من مالحظات ينخرط 
يف صلب العملية دياؿ اإلصالح اليت تقـو هبا كزارة ادلالية فيما 

يتعلق باحملفظة دياؿ ادلقاكالت كادلؤسسات سواء من حيث 
اؿ التوجهات االسًتاتيجية ادلراقبة أك من حيث الضبط دم

كالعملية دياؿ ىد ادلؤسسات من خالؿ عقود برامج أك من 
خالؿ الضبط دياؿ ادلوارد اليت تأيت يف إتاىُت بُت الدكلة 

. كبينها
ادلسألة األخَت، ادلنازعة القضائية للدكلة سجلنا بإغلابية 

ما جاء يف التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات باعتبار أنو 
يد بالتجربة كاليت راكمتها ىده الوكالة الوقاية من ادلنازعات يش

بالتعامل مع القضايا دياؿ الدكلة يف الفض دياؿ اخلالفات 
بطبيعة احلاؿ، يعترب أف اإلطار القانوين أصبح ػلتاج إذل يعٍت 
ادلزيد من النظر، الوزارة أعدت مشركعا بطبيعة احلاؿ حنا يف 

األمور اليت يعٍت مت التنصيص ادلخطط التشريعي كاف من بُت 
عليها ىي ىاد ادلعاجلة كالوكالة القضائية ليست كليدة اليـو 
اإلخواف اللي تيآخدكا علينا أننا دل نصلح للوكالة القضائية 

للمملكة كانت ذلم كاليتُت تشريعيتُت كاملتُت يف الوزارة دياؿ 
تضي ادلالية كأكرب منها يف احلكومة، فإذا كانت ىذه األعلية تق



 

 

 

 
 -2016 بريلدورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

26 

كىذ التعجيل كاف من باب أكذل أف تتم معاجلتها آنذاؾ، 
احلكومة بقيت كفية دلخططها التشريعي تلكم السيد الرئيس 

، السيدات كالسادة النواب احملًتمُت بعض ادلالحظات اليت  احملًـت
أثارىا ىذا التقرير ادلهم كاحليوم كاإلغلايب بالنسبة دلؤسسة 

اعل كتفاعلت إغلابيا مع ىذه دستورية كاحلكومة كعادهتا ستتف
ادلالحظات كالتوصيات، كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل تعاذل 

. كبركاتو
 :  السيد الرئيس

غَت للحكومة نفس التوقيت للربدلاف  شكرا السيد الوزير،
تفضل ... كللحكومة أف توزع التوقيت بُت أعضائها كما تشاء، 

. السيد الوزير
العالقات مع المكلف بوزير الالسيد عبد العزيز العماري 
 : البرلمان والمجتمع المدني

 .سم اهلل الرحمن الرحيمب
يف ىذه ادلناسبة دلناقشة العرض الذم تقدـ بو السيد 

الرئيس األكؿ للمجلس األعلى للحسابات، يشرفٍت أف أقدـ بُت 
أيديكم مساعلة قطاع دياؿ الصناعة ككذلك قطاع دياؿ 

االتصاؿ كالسيد الرئيس، سأسلمكم إف مسحتم ادلداخلة دياؿ 
كتفي القطاعُت كاملة  لتضمن يف زلضر ىذه اجللسة على أف ف

ببعض اإلشارات األساسية كادلهمة يف ىاذ ادلناقشة، علما بأنو 
أكد على  48على ادلستول ادلؤسسايت كالدستورم الفصل 

العالقات اليت تكوف بُت اجمللس األعلى للحسابات كعلى 
ادلستول ادلؤسسايت كالربدلاف، ككذلك ال بد أف أؤكد على 

لس النواب اللي من النظاـ الداخلي دلج 225مقتضيات ادلادة 
بطبيعة احلاؿ تتكوف بعد العرض ادلشًتؾ على الربدلاف ٔتجلسيو 
أف كل رللس تيدير كاحد اجللسة، تينظم كاحد اجللسة خاصة 
بادلناقشة، دلاذا ىذا األمر؟ ألنو كاين اتفاؽ بُت اجمللسُت على 
أف بعض القطاعات ستناقش يف رللس ادلستشارين، ىاذ األمر 

دلداخالت دياؿ الصباح تناكلت قطاعات سيتم أثَته ألنو بعض ا

مناقشتها يف رللس ادلستشارين كبعض السادة الوزراء كاف 
عندىم رغبة باش يتفاعلوا معها على كل حاؿ، كاتصلوا ككاف 
توضيح ىاذ األمر فوددت أف أؤكد على الوزراء ادلعنيُت ٔتا أثَت 

رلة اليت يف الصباح ىم على استعداد للمناقشة لكن احًتموا الرب
.  كانت بُت اجمللسُت

السيد الرئيس المحترم، 
فيما ؼلص ما كرد من مالحظات هتم قطاع الصناعة كالتجارة 

كاالقتصاد كاالستثمار كاالقتصاد الرقمي، أكد أف أؤكد على 
: رلموعة من احملاكر

فيما ؼلص احملور ادلرتبط بتسريع التنمية الصناعية : أكال  
كلة الصغرل كادلتوسطة نسجل ، كدعم ادلقا2020 -2014

بإغلابية ما كرد يف التقرير على أف احلكومة بذلت جهود مهمة 
، لتخصيص أغلفة مالية جد 2015يف إطار تنفيذ ادليزانية دياؿ 

مهمة لدعم االسًتاتيجيات القطاعية، كمن بينها القطاع 
الصناعي، كما أنو ٓتصوص بعض القضايا اليت كردت من 

 3ادلقاكالت كؽلكن تلخيصها أساسا يف مشاكل تعاين منها 
: دياؿ القضايا أساسية

عدـ احًتاـ أجل أداء ادلبالغ ادلستحقة على ادلعامالت  -
التجارية؛ 

صعوبة كلوج ادلقاكالت الصغرل للصفقات العمومية؛  
صعوبة ادلساطر اإلدارية بالنسبة للمقاكلُت الشباب، أنو  -

لتفاعل اإلغلايب مع بالنظر ذلذه الصعوبات ككذلك يف إطار ا
ىذه التوصيات، فإف احلكومة قامت باٗتاذ التدابَت الالزمة من 

أجل ٖتسُت زليط ادلقاكلة كتطوير ادلبادرة ادلقاكالتية، حيث 
نذكر على سبيل ادلثاؿ رلهودات الصندكؽ ادلركزم للضماف 
من خالؿ آليات ٘تويلية تستهدؼ إعادة ىيكلة ادلقاكالت 

كادلتوسطة، كما أف االسًتاتيجية  الصغَتة جدا كالصغرل
، جاءت 2020 -2014اجلديدة لتسريع التنمية الصناعية 
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لتعزيز توجو احلكومة يف ميداف عصرنة النسيج ادلقاكاليت 
الوطٍت، إذ تشكل ظلوذجا جديدا للتنمية الصناعية يف احمليط 

ديالنا؛ 

فيما ؼلص احملور الثاين كاللي ىو مرتبط بالسياسة  
كتشجيع ادلنتجُت الصغار من ٚتعيات كتعاكنيات كاللي الًتكغلية 

ىم عمل ادلهمة الرقابية باألساس ادلؤسسات دياؿ مكتب 
التسويق كالتصدير ففيما ؼلص عملية إعادة ىيكلة مكتب 
التسويق كالتصدير، ٕتدر اإلشارة إذل أنو مت إرساؿ ادلشركع 

مانة اجلديد للقانوف اللي كيهم إعادة ىيكلة ادلكتب إذل اال
كىو اآلف يوجد بوزارة  2014العامة للحكومة يف شهر غشت 

االقتصاد كادلالية قيد الدرس أم يف ادلسطرة دياؿ ادلصادقة؛ 
بالنسبة للمحاكر األساسية السًتاتيجية التسويق  

ك٘توضع ادلكتب بناء على معيارم ادلنتوج كالسوؽ نود اإلشارة 
ذل أم سند قانوين إذل أف مكتب التسويق كالتصدير ال يتوفر ع

كلعل ادلوارد البشرية لتحقيق ذلك، كما أف تدبَت العالمات 
التجارية يعترب أمرا معقدا ألنو يستدعي اطلراط ادلنتجُت 

كالتعاكنيات من جهة كتثمُت منتوجات التصدير من جهة 
أخرل، كمع ذلك فإف رلمل احلاكيات اليت مت تصديرىا إذل غاية 

ت عالمات ٕتارية جديدة، قد صدرت تح 2015دجنرب  21
حاكية  20 2015دجنرب  5ْتيث مت إرساؿ من إذل غاية 

حوامض كخضر إذل فرنسا ككندا كركسيا، كما اكد أف أؤكد على 
أف أرقاـ التجميع كتثمُت ادلنتوجات احمللية ادلرتبطة باالقتصاد 

التضامٍت اليت أدذل هبا ادلكتب ليس مبالغ فيها، حيث أف عدد 
تعاكنية إال أف اليت  875صل إذل اليـو فعال إذل التعاكنيات ك

رلموعات ذات  10تعاكنية ك 230سلمت منتجاهتا دل تتجاكز 
. تعاكنية 90النفع االقتصادم تضم 

السيد الرئيس،  
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ٓتصوص تقييم الوضعية احلالية جملموعة مكتب تسويق  
دلالية للمكتب بصورة جوىرية، كتصدير فقد مت إصالح الوضعية ا

حيث ٖتوؿ من مؤسسة ذات نتائج صافية سلبية كانت نتائج 
إذل مؤسسة ٖتقق فائضا كذلك  2008.2009سلبية قبل 

بفضل سياسة إرادية للتحكم يف التكاليف كتثمُت ادلداخيل؛ 
احملور الثاين السيد الرئيس كيهم مؤسسة أخرل مرتبطة  

ك ادلركز ادلغريب إلنعاش الصادرات، دائما بالسياسة الًتكغلية ق
ٓتصوص ما كرد من مالحظات على مستول ىذه ادلؤسسة أكد 

الذم  2014أف أشَت إذل أنو مت تقييم احلصيلة الًتكغلية لسنة 
أصلزه مكتب استشارة مستقل، كالذم أفضى إذل كضع اخلطوط 

األكلية دلشركع اخلدمات اليت سيقدمها ادلركز ادلغريب إلنعاش 
ْتيث سيقـو ادلكتب  2016درات ابتداء من سنة الصا

باالنتقاؿ من مؤسسة تعٌت بتنظيم النشاطات الًتكغلية إذل 
مؤسسة تقـو بدكر منشط لكافة ادلتدخلُت يف تنمية الصادرات 

من أجل تسهيل اطلراط ادلقاكالت ادلغربية يف السوؽ الدكلية، أما 
كمن أجل  فيما ؼلص تداخل أنشطة ادلركز مع باقي ادلؤسسات

االمتثاؿ للتشريعات النافذة مت إصدار توجيهات للمركز بعدـ 
تنظيم العمليات الًتكغلية اخلاصة بقطاع ادلواد الغذائية كالزراعية 

، كقد يعٍت نفذ 2016كالبحرية كذلك ابتداء من فاتح يناير 
 2014ادلركز ىذا القرار عرب إعادة صياغة برنارلو الثالثي 

ماـ دلخطط اإلقالع الصناعي بوثَتة لتحويل االىت 2016.
جديدة؛ 
يهم مساعلة ادلؤسسات  ،احملور اآلخر السيد الرئيس 

العمومية اخلاضعة لوصاية كزارة الصناعة كالتجارة كاالستثمار 
كاالقتصاد الرقمي يف تنفيذ تنزيل االسًتاتيجيات القطاعية ْتيث 

ات كٓتصوص ىاد التوصيات الواردة من اجمللس األعلى للحساب
كأخذا بعُت االعتبار  التوجهات ادلاكرك اقتصادية 

كاالسًتاتيجيات القطاعية كٖتويل ادلؤسسات العمومية إذل 
شركات رلهولة ادلساعلة كإبراـ عقود برامج بُت الدكلة كىذه 
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ادلؤسسات ٕتذر اإلشارة إذل أف الوزارة تقـو بدكرىا، كموجو 
كاالختيارات اسًتاتيجي من خالؿ ٖتديد التوجهات الكربل، 

االسًتاتيجية للمؤسسات التابعة ذلا، كنذكر على سبيل ادلثاؿ 
بريد ادلغرب تنبغي اإلشارة إذل أف بريد ادلغرب اطلرط ٖتت 

إشراؼ الوزارة الوصية يف تنفيذ توصيات اجمللس األعلى 
للحسابات منذ عدة سنوات نذكر منها على سبيل ادلثاؿ، مت 

شركة رلهولة االسم سنة ٖتويل مؤسسة بريد ادلغرب إذل 
سياسة تعاقدية مع  2002، هنج بريد ادلغرب منذ 2010

الدكلة، إبراـ رلموعة من عقود برامج كالتحضَت لعد برنامج 
، كذلك على مستول الوكالة ادلغربية لتنمية 2022  2018

االستثمارات، فقد قامت الوزارة بًتكيز أنشطة الوكالة على 
اتيجيات القطاعية للبالد، حيث األىداؼ اليت كضعتها االسًت

تقرر أف تشتغل الوكالة كفق خارطة طريق تعدىا القطاعات 
الوزارية لتقـو بتلبية احتياجاه ىذه القطاعات من حيث 
االستثمارات اخلاصة الالزمة لتنفيذ ىذه االسًتاتيجيات 

القطاعية كتلقت الوكالة أكذل خارطة طريق من الوزارة ادلكلفة 
بالصناعة؛ 
لنسبة دلؤسسة الوكالة الوطنية للنهوض بادلقاكالت با 

الصغرل كادلتوسطة، فقد اعتمدت الوكالة الوطنية للنهوض 
 2015بادلقاكالت الصغرل كادلتوسطة خارطة طريق جديدة 

، تتعلق بثالث زلاكر رئيسية، إنشاء مستداـ دلناصب 2020
دياؿ  الشغل، تطوير ادلنظومات كالنهوض باحمليط ادلالئم للمبادرة

ادلقاكالت؛ 
لن أطيل عليكم كأنتقل إذل مؤسسة ادلكتب ادلغريب  

للمثلية الصناعية كالتجارية كاليت كردت بشأهنا بعض ادلالحظات 
حيث قاـ اجمللس األعلى للحسابات بافتحاص عدد من أكجو 

تسيَت ادلكتب كسجل بعض ادلالحظات ككذلك مت التفاعل 
اإلشارة إذل أف اجمللس  بإغلابية مع ىاتو ادلالحظات، كٕتذر

اإلدارم للمكتب يقـو بتتبع سنوم لتقدـ إصلاز ادلشاريع ادلدرجة 

، كيف ىذا اإلطار يعد 2015ضمن ىذه األىداؼ دياؿ أفق 
ادلكتب تقريرين كل سنة األكؿ يضم حصيلة اإلصلازات كالثاين 

رلموعة من ادلؤشرات كيتم توطيد النتائج على مستول كل زلور 
ـ حصيلة على كل حاؿ على ىاذ ادلستول، حيث كؽلكن نعطيك

أف احلصيلة اخلتامية إلصلاز ادلخطط االسًتاتيجي مت ٖتقيق 
:  من األىداؼ ادلسطرة، توزع كما يلي 83%

؛ % 82: اخلدمات ادلوجهة للزبناء: احملور األكؿ
؛  %86بيئة ادللكية الصناعية : احملور الثاين

؛ %80كية الصناعية تثمُت كاستغالؿ ادلل: احملور الثالث
؛  %84القيادة كادلوارد كالبنية التحتية : احملور الرابع

 السيد الرئيس،إذف، 
تلكم ىي أىم القضايا ادلرتبطة بالقطاع دياؿ الصناعة كالتجارة، 
أما ما كرد فيما ؼلص  قطاع االتصاؿ كمت الًتكيز باألساس على 

إلشارة على مهمة علت ادلكتب ادلغريب حلقوؽ ادلؤلفُت، فتجذر ا
أنو يف إطار التفاعل اإلغلايب مع ما كرد من مالحظات للمجلس 

: األعلى للحسابات
يف خصوص الوضعية القانونية للمكتب دياؿ حقوؽ  -أكال 

ادلؤلفُت، فقد عمل ادلكتب بتعاكف مع الوزارة الوصية كبشراكة 
مع اذليآت ادلهنية للفنانُت كادلبدعُت على دراسة رلموعة من 

مشاريع قوانُت هتدؼ إذل تغيَت كٖتسُت الوضعية القانونية 
للمكتب؛ 
مع السلطة الوصية، ففيما ؼلص عالقة ادلكتب : احملور الثاين

 2010تنفيذ الربنامج اإلطار ساىم عقد الربنامج دياؿ 
بُت كزارة االتصاؿ كادلكتب يف ٖتقيق رلموعة من  2013/

األىداؼ ادلسطرة من قبل جلنة التتبع لدل السيد كزير االتصاؿ 
توصية، مت إصلاز ما  45ادلكلفة ٔتجاؿ حقوؽ ادلؤلفُت كعددىا 

ما انو يف ىذا اإلطار دياؿ العالقة مع سلطة ، ؾ%90يناىز 
دجنرب  2بتاريخ  14.44الوصاية فقد مت إصدار قرار رقم 

إلحداث اللجنة االستشارية ادلكلفة ٔتراقبة كضبط  2014
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ادلصنفات، كما مت إعداد نظامها الداخلي كىي تعمل منذ ذلك 
التاريخ مع شلثلي ادلبدعُت؛ 

: كم علما إذل أنو مت ما يليفيما ؼلص اإلطار القانوين أحيط 
بتنفيذ  2014مام  20إصدار الظهَت الشريف دياؿ  -أكال

ادلتعلق ْتقوؽ ادلؤلف  2.00القانوف بتتميم القانوف رقم 
كاحلقوؽ اجملاكرة مت إصدار ادلرسـو بشأف ٖتديث تركيبية 

كاختصاصات جلنة النسخة اخلاصة احملدثة بادلكتب ادلغريب 
حلقوؽ ادلؤلفُت؛ 

فيما ؼلص احملور ادلرتبط بعالقة ادلكتب مع شركائو ؼ  أما 
فقد عمل ادلكتب  ،ككذلك تدبَت استخالص حقوؽ ادلؤلفُت

عمل ادلندكبُت على اقتناء برنامج معلومايت يهدؼ إذل مراقبة 
كما أنو  .الفواتَتكضبط عدد احملالت اليت ٘تت مراقبتها ككذلك 

إذل أف  حقوؽ ادلؤلفُتٕتدر اإلشارة يف موضوع مرتبط ْتماية 
على االتصاؿ كالتواصل مع  2011ادلكتب عمل منذ سنة 

شلثلي شركات يوتوب من أجل إبراـ اتفاقية استغالؿ ادلصنفات 
احملمية عرب الشبكة العنكبوتية، كقد مت بالفعل التوصل ٔتشركع 

. اتفاقية يف ىذا اإلطار ىي خاضعة للًتتيبات األخَتة
  السيد الرئيس،إذف،   

ىذا ما يهم أىم ادلؤسسات اليت ارتبطت بقطاعي الصناعة 
كالتجارة ككذلك االتصاؿ مع التأكيد على أف ما كرد يهم 

القطاعات الغَت ادلربرلة ستكوف فرصة  للسيدات كالسادة الوزراء 
يف رللس ادلستشارين دلناكلة تلك القطاعات، أما فيما ؼلص 

كاحلصيلة دياذلا فأظن القضايا ادلرتبطة باألداء العاـ للحكومة 
بأف ىناؾ زلطات يكوف فيها للمواطنُت ادلغاربة الكلمة الفصل 

كقد كاف ىذا يف االنتخابات األخَتة، كسيكوف بإذف اهلل يف 
االنتخابات ادلقبلة زلطة لتقييم األداء ككذلك استشراؼ اآلفاؽ 

 .ادلستقبلية لوطننا كبلدنا كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل
 
 

: السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير، ىل ىناؾ؟ السيد الوزير ادلنتدب األستاذ 

 .صليب بوليف
السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل 

: المكلف بالنقل واللوجيستيك
شكرا  السيد الرئيس، 

باسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف  
ثيرا إلى يوم المرسلين وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما ك

الدين، 
السيد الرئيس المحترم،  
السادة الوزراء المحترمون،  
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

بالفعل ىي فرصة طيبة أف أقف أمامكم اآلف دلناقشة  
التقرير الذم عرضو السيد الرئيس األكؿ للمجلس األعلى 

للحسابات، كأساسا العرض الذم قدـ بُت أيديكم كإف كاف دل 
يأت فيو ذكر القطاع دياؿ التجهيز كالنقل كاللوجستيك إال يف 

 60كارل خص الوزارة بح 2014فقرة صغَتة لكن التقرير دياؿ 
دياؿ ادلهمات رقابية أساسية ادلهمة  3صفحة، ككانت فيو 

األكذل ارتبطت ٔتديرية النقل عرب الطرؽ كالسالمة الطرقية، 
كادلهمة الثانية كانت ٓتصوص التدبَت ادلفوض الذم أعطي 

للسياقة كارط ٓتصوص الرخص دياؿ السياقة كالبطائق الرمادية، 
مرتبطة بتدبَت ادلركز دث عنها التقرير كادلهمة الرقابية الثالثة اليت تح
مث إف اجمللس  (CNEH)تصديق اؿالوطٍت إلجراء االختبارات ك

اليـو ٔتهمة  األعلى للحسابات يقـو أيضا يف إطار مهامو الرقابية
. رقابية للتسيَت ٗتص ادلكتب الوطٍت للسكك احلديدية

إذا ىذه ادلهمات الثالث الرئيسية يف إطار التفاعل  
اإلغلايب مع التوصيات دياؿ السيد الرئيس األكؿ للمجلس 

األعلى للحسابات ؽلكن أف نقوؿ أف القطاع دياؿ النقل يف 
: عمومو استطاع أف يقـو بعدة إجراءات
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إجراءات اللي ىي ىيكلية مث أيضا ىناؾ  -أكال 
إجراءات اللي ىي مرتبطة باإلجابة على عديد من التوصيات 

كاجلزء األكؿ من السنة  2015دياؿ اللي خالؿ ىاد السنة 
كانت يف إجابات موضوعية كموضعية على  2016دياؿ 

، 2014العديد من التوصيات اليت خرج هبا التقرير دياؿ 
ادلقاربة الشمولية اليت اعتمدت يف رلاؿ إصالح ىاد القطاع 

: دادلراحل 3ؽلكن أف نقوؿ  أهنا أخذت 
ئل النقل ادلرحلة األكذل مرتبطة ٔتجموعة من كسا 

كالنقل ادلزدكج، النقل ادلدرسي، النقل السياحي، كالنقل دياؿ 
ادلستخدمُت، كأيضا اجملاؿ دياؿ التكوين  كدياؿ تعليم السياقة 

اليت اعتمدت فيو دفاتر التحمالت، اللي اذلدؼ منها ىو 
اخلركج من منطق كاف سائدا يف ما قبل اللي ىو دياؿ الًتاخيص 

ؿ الشفافية الذم ما فتئ ػلرص عليو الكرؽلات، إذل منطق ديا
اجمللس األعلى للحسابات يف كل إشارة إذل التعاطي مع ادللفات 

دياؿ النقل؛ 
ادلرحلة الثانية ىي مرتبطة بنقل البضائع كما تعلموف  

اليـو ىناؾ بعض  2003كاللي كاف فيو ٖترير شامل للقطاع يف 
كاف غلب اإلشارات تشَت على أف ىذا التحرير دل يفض إذل ما 

أف يفضي إليو من إصالحات حقيقية يف عمق نقل البضائع، 
، ضلن يف إطار التقييم نعمل على إغلاد عقد برنامج ثاين  اليـو
لقطاع نقل البضائع على أساس أف غليب على السلبيات أك 

-2003النقائص اليت كانت خالؿ ادلرحلة السابقة العشرية 
؛ 2013

اليـو نشتغل على مث ىناؾ قطاع اللي من ادلفركض  
إصالحو كىو قطاع النقل دياؿ ادلسافرين كاللي بالفعل ركزت 
العديد من ادلالحظات دياؿ اجمللس األعلى للحسابات على 
ىذا القطاع باعتباره بالفعل دل ؼلضع بعد لإلصالح كالعقد 

الربنامج الذم كاف من ادلفركض أف يوقع ال زاؿ ىناؾ ٘تاطل من 
أف اإلصالح ديالو كالتوقيع على بعض األطراؼ على أساس 

عقد الربنامج كالذم من شأنو أف غليب بكل كضوح على 
العديد من التوصيات اليت خرج هبا التقرير دياؿ اجمللس األعلى 

للحسابات؛ 
مث إننا اليـو بصدد معاجلة ؽلكن نقولو مشولية يف إطار  

، كاللي ادلقاربة اليت تعتمدىا الوزارة ادللف دياؿ السالمة الطرقية
ركزت ىاد الثالثة دياؿ ادلهمات دياؿ اجمللس األعلى للحسابات 
عليها يف إطار الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية اللي من ادلفركض 
أف يعرض مشركع قانوهنا على اجمللس احلكومي، يا إما دياؿ غدا 

كيا إما دياؿ األسبوع ادلقبل إف شاء اهلل رب العادلُت، على 
من خالؿ ىاد الوكالة على ٕتميع كل ما ىو أساس أف نعمل 

مرتبط باجملاؿ دياؿ السالمة الطرقية كالنقل يف إطار شامل 
كمهيكل يركز على األساسات اللي من ادلفركض أهنا تكوف 
إجابات حوؿ العديد من التوصيات اليت جاءت يف التقرير؛ 

بعجالة شديدة ىاد الثالثة دياؿ ادلهمات اليت تطرؽ  
ر دياؿ اجمللس األعلى للحسابات ؽلكن أف أقوؿ أف ما ذلا التقرم

ىو مرتبط بادلراكز دياؿ التسجيل أساسا كنظاـ تدبَت  رخص 
السياقة كالبطاقات الرمادية اليـو ؽلكن أف أقوؿ لكم أف ىاد 

ألف مواطن سنويا، ٔتا  300ادلراكز تستقبل أكثر من  مليوف ك
ؽ سنويا يف ىاد مليوف دياؿ الوثائ 3يعٍت أننا نوفر حوارل 

ادلراكز، كرغم ىاد الضغط اللي ىو على ىاد ادلراكز تتجينا 
عديد من ادلالحظات ككاين أيضا العديد من التوصيات اللي 

ىي مرتبطة بالتوصيات دياؿ اجمللس األعلى للحسابات، ؽلكن 
نقوؿ لكم اليـو أننا نعيد النظر يف اذليكلة ادلوضعية كاذليكلة 

دلراكز دياؿ تسجيل  السيارات يف إطار اإلدارية دياؿ ىاد ا
ادلنظومة دياؿ الوزارة، ألنو رغم ىاد العمل اللي عندىا كاللي ىو 

شخص مواطن سنويا، ادلوضع  300كثيف كمرتبط ٔتليوف ك
دياذلا داخل ادلنظومة أك ادلنظاـ اإلدارم غَت كاضح اليـو نعمل 

انة الالئقة يف إطار الشفافية كالوضوح أف نوفر ذلاد ادلراكز ادلك
هبا، على أساس أف تقـو بعملها بالطريقة اللي غاتكوف كاضحة 
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كإداريا يف ٖتمل ادلسؤكليات كغَتىا، اليـو من اإلشكاالت اللي 
عندنا يف ىاد ادلراكز دياؿ  التسجيل ىو أنو حىت كاحد اليـو ما 

بقى يبغي يتحمل ادلسؤكلية دياؿ ادلراكز دياؿ التسجيل دياؿ 
بار ادلسؤكليات اللي ىي ملقاة على عاتقهم السيارات باعت

 2011كاحلجم دياؿ العمل اللي ىو متوفر كأيضا الرياح دياؿ 
كما جاء بعدىا جعلت اليـو بالفعل ادلسألة دياؿ احملاسبة ىي 

مسألة ثابتة، اليـو نعمل على التجديد دياؿ ىاد رؤساء ادلراكز 
شي حاالت كل أربع سنوات دكف استثناء إال إذا كانت عندنا 

جد خاصة لعدـ التوفر على ما ؽلكن أف يكوف يف ادلكاف اخل؛ 
أيضا اشتغلنا يف إطار التوصيات دياؿ اجمللس األعلى 
على تبسيط ادلساطر دياؿ احلصوؿ على الوثائق للي ادلرتبطة 

هبذا القطاع كتعلموف أنو اليـو ىناؾ شباؾ كحيد فيما ىو مرتبط 
خصة السياقة كالبطاقات باستخالص الواجبات ادلرتبطة بر

الرمادية أيضا يف إطار الشفافية نعمل على تعميم الكامَتات 
بادلراكز دياؿ التسجيل بقاعات االمتحاف كأيضا باحللبات دياؿ 
اجتياز دياؿ االمتحاف، ألنو عديد من اإلشكاالت كتجينا من 
ىذا اجلانب، مث أيضا اعتمدنا يف إطار تعليم السياقة كيف إطار 

اف دياذلا كادلدارس ألكؿ مرة عندنا برنامج كاضح دياؿ االمتح
ادلراقبة كدياؿ التفتيش كدياؿ التدقيق ادلدارس دياؿ تعليم السياقة 

جزء من ىذا الربنامج يف  2015كاللي حاكلنا نزلو خالؿ 
كىذا للي جعلنا على أننا يف أخر ادلطاؼ اغلقنا حوارل  2016
ٕتابة للشركط اليت دياؿ ادلؤسسات إذل حُت االس 20كاحد 

جعلتنا نغلق ىذه ادلؤسسات، اليـو أيضا يف إطار الشفافية اللي 
كاف دؽلا تالحظها علينا اجمللس األعلى للحسابات نعمل بنظاـ 

معلومايت آرل ألخذ ادلواعيد فيو شفافية كلكن فيو أيضا تكافؤ 
الفرص جلميع ادلمتحنُت، أيضا يف إطار التدبَت دياؿ النظاـ 

يت دياؿ رخص السياقة كالبطاقات الرمادية إذف اإلشكاؿ ادلعلوما
اللي ىو مرتبط بادلفوض لو اللي ىو السياقة كارط، اليـو 

كلألسف ملي جينا الوزارة ما لقيناش أف ىناؾ خلية للتتبع كاين 

تفويض ذلاد ادلؤسسة كلكن دكف أف تكوف ىناؾ خلية مسؤكلة 
د اخللية اليـو داخل الوزارة للتتبع، فعملنا على إحداث ىا

بادلديرية للتتبع ىاد اإلطار ادلفوض لرخص السياقة كالبطاقات 
الرمادية، أيضا نعمل يف القريب العاجل على إصلاز مسطرة دياؿ 
التصريح لدل اللجنة الوطنية دلراقبة ٛتاية ادلعطيات باش نضمنو 
احلماية كاألماف كالسرية دياؿ البيانات الشخصية، كىدا أيضا دلا 

كانت عندنا السياقة كارط، لكن ادلعطيات اللي عندىا يف كاف 
إطار ادلنظاـ كالعقد برنامج كدفًت التحمالت للي عندنا  كلكن 
ماكانش عندنا آلية، اليـو نعمل على إصلاز ىد ادلسطرة دياؿ 

التصريح باش ضلميو السرية دياؿ البيانات الشخصية، مث أيضا 
يف إطار التوصية دياؿ  كانت ىناؾ رلموعة من التطبيقات، إذف

اجمللس األعلى للحسابات ىناؾ عديد من التطبيقات اللي 
كانت بررلية دياؿ الربرليات اللي ىي ٕتارية زلضة اللي كانت 

عملنا على ٕتميدىا ألف ماعندىاش  ،السياقة كارط اليـوتديرىا 
أساس اللي ىو قانوين، مث أيضا نقـو اليـو بطلب عركض للقياـ 

افتحاص معلوماتية كمالية كقانونية لكل ادلنظومة كأيضا  بعملية
كاف ىناؾ اقتناء آلالت ادلراقبة اآللية للرخص كالبطاقات مع 

تصحيح القاعدة دياؿ البيانات تلقائيا، أصبح اليـو ذلك شلكنا 
كأيضا نعمل على البت خالؿ األسابيع ادلقبلة يف عملية التسليم 

ادلعطيات اللي ماكانتش متوفرة لوحدات البنية التحتية كقاعدة 
رغم أف النص اللي كاف عندنا مع السياقة  كارط  2007مند 

كاف كيفرض على أنو كل ما ىو بنيات ٖتتية كقاعدة ادلعطيات 
اللي عند السياقة كارط أهنا ترجع للدكلة كاإلدارة لألسف ىاد 
الشي ما كانش اليـو ضلن نعمل على أف نستلم كنسًتجع كل 

ة التحتية كالقاعدة دياؿ ادلعطيات ادلتوفرة عند ادلفوض ىده البٍت
لو، مث أيضا نعمل على اعتماد نظاـ معلومات متطور لتبادؿ 
ادلعلومات كاختزاؿ البيانات كىذا اللي كاف فيو إشكاؿ دياؿ 

التقائية ادلعطيات األمنية أساسا ادلرتبطة بكل ما ىو رخص دياؿ 
السياقة كالبطاقات الرمادية؛ 
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يتعلق بالتسجيل اآلرل للمخالفات اللي كانت  فيما 
عليو مالحظات عديدة سواء كاف بالرادارات كلال غَتك من 

طرؼ اجمللس األعلى للحسابات، ىذا اجملاؿ أيضا كباعتبار أف 
ادللف دياؿ الرادارات كادللفات اذلامة جدا تلك الضجة الرجة 

أك  اليت أثارىا خالؿ السنوات كاألخَتة سواء حوؿ السقطة
غَتىا أحدثنا خلية بادلديرية اللي ىي خاصة بتتبع ىد  ادلشركع 

دياؿ نظاـ تدبَت ادلخالفات اللي فيها مهندسُت كإداريُت يعملوف 
غَت يف ىد ادللف بالضبط كمسؤكلُت ٔتعٌت اجمللس األعلى كاف 
تيحملنا ادلسؤكلية تيقوؿ لنا ماعندكمش اللي كيتابع ىاد ادللف 

حملدثة ىدفها ىو تتبع ادلشركع دياؿ نظاـ تدبَت اليـو ىذه اخللية ا
ادلخالفات، كما أننا اشتغلنا خالؿ ىاد الفًتة دياؿ السنتُت 
األخَتة على تشغيل جل الردارات اليت دل تكن مشغلة كاللي 

مكانش فيها حىت عملية دياؿ الصيانة عقد دياؿ الصيانة على 
انة فوضناىا ادلدل ادلتوسط كالطويل، فهاد ادلسألة دياؿ الصي

للقطاع اخلاص يف إطار دفًت ٖتمالت كاضح، مث أيضا اشتغلنا 
على نظاـ معلومايت متطور للرفع من مستول ادلعاجلة اآللية 

للمخالفات؛ 
الشق الثالث من التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات ىو  

بادلركز الوطٍت للتجارب كالتصديق ىناؾ  CNEHمرتبط ب
حظات على العمل دياؿ ىاد ادلركز كأيضا أيضا كانت بعض ادلال

من  %75بعض التوصيات اللي جزء منها ؽلكن نقوؿ كاحد 
مت العمل على  2014التوصيات اللي جات يف التقرير دياؿ 

شلا دل يتم اإلشارة إليو  %50إصلازىا مث تقدمنا أيضا يف حوارل 
كاللي تنشوفو على أنو غادم يكوف يف التقرير السنوم أيضا 

، فاليـو ىناؾ كانت إشارات إذل ضعف 2015قدمناه يف  اللي
التكوين يف ىاد ادلركز اليـو عندنا سلطط كاضح كتكويٍت 

للعاملُت كللموظفُت بادلركز، اليـو أطلقنا ايضا طلبا للعركض 
لتشخيص شامل لعمل ادلركز سواء من حيث كضعيتو التنظيمية 

ادلصادقة اللي  أك كضعيتو اإلدارية، كأيضا ىناؾ العمليات دياؿ

كانت فيها عدة توصيات مت ضبط ىذه العملية من خالؿ عدة 
إجراءات يف رلاؿ ما ىو مصادقة، مث أيضا يف رلاؿ تدبَت ادلراقبة 

التقنية كضعت دفاتر ٖتمالت جديدة للمراقبة التقنية تساير 
ادلتغَتات ادلرتبطة باجلانب دياؿ ادلراقبة التقنية على الصعيد 

م أيضا ىناؾ عقد برنامج للمراقبة التقنية ىو يف الدكرل كالعادل
صدد التوقيع مع القطاع، مث أيضا اشتغلنا كىذا من ادلالحظات 

اللي كانت يف التقرير اشتغلنا على االفتحاص كعلى التدقيق 
دلختلف ادلراكز دياؿ البحث ادلراكز دياؿ الفحص، كؽلكن نقوؿ 

من  %90 لكم أننا كصلنا إذل شبو افتحاص شامل حلوارل
ادلراكز دياؿ الفحص التقٍت ادلتوفر على الصعيد الوطٍت، 

إذن ىذه السيد الرئيس،  
 السادة النواب والنائبات المحترمين، 
رلمل ادلالحظات اليت كردت يف التقرير دياؿ اجمللس األعلى  

للحسابات كنتصور أف اليـو ضلن أماـ ٖتدم حقيقي أكال 
التحدم دياؿ ا٘تاـ اإلصالح دياؿ القطاع النقل ٔتختلف 

مكوناتو، كأساسا يف اجملاؿ دياؿ النقل ادلسافرين الذم ال زاؿ 
كجود ضغوط  يعرؼ بعض، ؽلكن نقوؿ، التعثرات النإتة عن

من الطرؼ اآلخر من طرؼ لوبيات اليت تعلموهنا كجزء من 
اللوبيات اليت ال تعلموهنا أيضا كاليت تتحرؾ بدكف إصالح ىذا 

القطاع دياؿ نقل ادلسافرين غتكوف إشكاالت حقيقية يف اجملاؿ 
دياؿ إحداث فاعلُت اللي تيجعلو اجلودة كالتنافسية من أىم 

نتصور على أنو اإلجابة على األىداؼ دياذلم، مث أيضا 
ادلالحظات ادلتبقية ىي رىينة بضركرة التقائية النظاـ يف رمتو يف 
رلاؿ النقل اليـو تنتحدتو على النقل اللي ىو موزع بُت كزارة 
الداخلية كبُت اجلماعات احمللية سواء الطاكسيات كال النقل 
احلضرم كأيضا بُت كزارة النقل، عندنا إشكاالت اللي ىي 

تبطة هباد اإللتقائية دياؿ التدبَت دياؿ قطاع دياؿ النقل يف مر
رمتو كنتصور على أنو من األجدل يف إطار تصور كاضح كمشورل 

لإلصالح أف تلتقي سلتلف ىذه اإلطارات اللي ىي مرتبطة 
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بقطاع النقل ٖتت مسؤكلية موحدة اللي ؽلكن أف يتفق عليها 
شاء اهلل رب العادلُت  الحقا، كنظن أيضا أف الوكالة الوطنية إف

للسالمة الطرقية من شأهنا اليت ستحدث قلت النص ؽلكن 
يعرض غدا إف شاء اهلل يف اجمللس احلكومي أك األسبوع ادلقبل 

ؽلكن أف ٕتيب على إشكاليات اللي ىي مرتبطة بقطاع النقل يف 
عمومو كالسالمة الطرقية، كبالتارل نكوف قد أتينا على سلتلف 

ابية اليت جاءت يف التقرير دياؿ اجمللس األعلى التوصيات اإليج
للحسابات الذم نتفاعل معو ؽلكن نقولكم أنو راه تيدكز معانا 

دادلهمات يف تقرير كاحد  3أشهر كما داـ  عنده  7أشهر ك 6
غَت كزارة النقل ٔتعٌت تيعطيها األعلية اليت نقدرىا كنعمل على أف 

.  ا السيد الرئيسنستجيب قدر ادلستطاع ذلذه التوصيات شكر
:  السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير  احملًـت السي الوفا إجلس السي 
  ..نور الدين اجلس ال اجلس
المنتدب لدى السيد رئيس السيد محمد الوفا الوزير 

:  بالشؤون العامة والحكامةالمكلف الحكومة، 
  .سم اهلل الرحمن الرحيمب

السيد الرئيس،  
السيدات والسادة النواب المحترمون،  

اآلراء كادلواقف دياؿ احلكومة من خالؿ تدخل  مسعتو
 4كال  3عدد من السادة الوزراء بغيت نثَت أمامكم 

دادلالحظات من خالؿ التدخالت اللي تبعاهتا احلكومة ىاد 
احنا بصدد التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات،  .الصباح

كمن خاللو كنشوفو كاحد اجملموعة دياؿ ادلالحظات كالتقييمات 
ياؿ اجمللس األعلى للحسابات كالتوصيات بطبيعة احلاؿ د

للحكومة، إال أنو مع األسف كاين اللي دار قراءة للتقرير دياؿ 
اجمللس األعلى للحسابات باعتبار أنو صك االهتاـ كالفشل 

للحكومة دلدة أربع سنوات كنصف، كتقييم السياسة احلكومية 
دد ذلا إمىت كتقييم السياسات العمومية كذلك الدستور مح

تتناقش؟ كاألسباب كادلسطرة دياؿ ادلناقشة دياؿ السياسة 
العمومية، ما ؼلفاش عليكم أنو ادلناسبة دياؿ القانوف ادلارل ىو 

اللي كيتناقش فيو اإلغلابيات كالسلبيات ككتقدـ احلكومة 
احلصيلة دياؿ السنة ادلالية ككتقدـ بطبيعة احلاؿ التوقعات 

الحات، عندنا مالحظة على التقرير دلا كالتصورات دياذلا لإلص
على ضوء  2015تيجي تيتكلم على الوضعية ادلالية دياؿ 

قانوف التصفية كاستنتاجات لسنوات متعددة باخلصوص مع 
كاف خاص يتقاؿ لنا  2012يناير  3البدء دياؿ ىاد احلكومة 

، 2012يناير  3ما ىي الوضعية اللي كانت عليها البالد يف 
كنرجعو دلا حققتو احلكومة،  2012الوضعية دياؿ كانطالقا من 

راه تكلم األخ ادريس اليزمي كزير ادليزانية على اإلكراىات دياؿ 
، ىاد الشي كل شي كيبغي الناس تنساه، إكراىات 2012

خطَتة جدا، ادلغرب كاف على أبواب اإلفالس، العجز دادليزانية 
يزانية راه شرحو السيد ادريس، مللي كيكوف عندؾ عجز ادل

خصك ٘تولو إيال ما عندكش مداخيل عادية ديالك أك مداخيل 
دياؿ القطاعات العمومية اللي كتساىم يف ادليزانية باش غتمولو 
كتمولوا بالدين إما دين داخلي أك دين خارجي، كلذلك خصو 

كىذا للي درناه يف مارس  bilanكاحد التقيم خصو كاحد 
دا كىي لو كوف باش اكتشفنا أف الوضعية صعبة ج 2012

خلينا داؾ الوضعية ىي فُت غادم ؽلشي االستقالؿ االقتصادم 
دياؿ ادلغرب، اليـو ادلغرب مكاينش اللي فرض عليو شي توجو 
عكس ما كيتقاؿ، السيد الوزير ادلالية كعبد ربو عندنا عالقات 
مع البنك الدكرل كمع صندكؽ النقد الدكرل ككنمشيو للدكرات 

ديالو اكراه اللجنة كاينة ىنا اللي كتقيم ديالو ككتجي اللجاف 
كاش نديرك ىداؾ اخلط االئتماين الال مانديركىش، ماكاينش 
للي كيفيت علينا شي حاجة، عالش؟ ألنو عندنا االستقالؿ 

ديالنا دياؿ القرار االقتصادم ديالنا، ىذا كاحد اجلانب أساسي؛ 
ادلالحظة الثانية كىدم بغيت األخ سعيد يسمعها  

أنا مأدل دلا اكتشفتها أنا تأدلت على بالدم، ىي الوكالة ألنو 
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القضائية مللي جينا نشوفو النص دياؿ القانوف، الوكالة القضائية 
كنلقى النص راىو يف التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات 

كلكن تأدلت أكثر ألنو  1953كنلقى النص مصايب يف 
صيفط زلمد  شكوف للي موقعو، موقعوا ادلقيم العاـ اللي

باقي ىد القانوف ىو اللي  guillaumeاخلامس للمنفى 
سنة من االستقالؿ دياؿ  60كيحكم ككينظم الوكالة بعد 

ادلغرب، بركة من عريو على بعضتينا ادلشاكل، ىدا الوكالة خص 
أكال كقبل كل شيء ىد القانوف يتلغى كخصو يتلغى يف 

،كنتكلم على راسي رآه ما كنتقد حد، كنتكلمو على 56
فيو احلكومة احلكومة معاندىا بالدنا كاملُت باش غلي يتحاج 

ماٖتاج بو، ىذا القانوف فضيع كقلت للدكائر العليا دلا اكتشفت 
ىو اللي  guillaumeىد ادلوضوع اللي ىز زلمد اخلامس 

موقع كاحد الوكالة القضائية باش كتشتغل ادلملكة ادلغربية، عيب 
ىاد الشي كىو يف احلقيقة دستوريا ملغي، دستوريا ملغي كلكن 

اس مكاين احلكومة غادم تدير اخلدمة دياذلا، كىا ىي شي ب
كتوجد اخلدمة دياذلا، عندنا تدابَت يف القانوف اجلنائي ىذا 

شيء، كلكن القانوف ادلنظم ذلد الوكالة يف كزارة ادلالية ىو قانوف 
؛ guillaumeدياؿ 

فيما ؼلص ادلوضوع الثالث ىو متعلق بتدبَت ادلخاطر،  
عاـ كل  60اجة اللي ماتدارتش ىدم ىد احلكومة مسكينة احل

شي بغاىا تديرىم يف ىد أربع سنُت، ما كاين باس كلكن قمنا 
بالواجب ديالنا تدبَت ادلخاطر كاين خطاب دياؿ جاللة ادللك 

كالزلزاؿ دياؿ احلسيمة اللي دار تشخيص للمخاطر،  2004يف 
كدار تشخيص للتهديدات اللي كتهدد ادلغرب، سلاطر طبيعية 

تلقائية كاليـو يف الصباح  كنقرا على خرباء يف كزارة  كسلاطر
الداخلية ألنو عندنا يـو دراسي حوؿ ىد ادلوضوع سلاطر مع 

كالبنك الدكرل جيت ىداؾ باش جيت  OCDEمنظمة 
شوية معطل جيت من كزارة الداخلية كاف األخ الضريس كأنا 

ككاحد العدد تالقطاعات كزارية متدخلة كخرباء دكليُت راه 

الجتماع مفتوح إذل غاية الساعة السابعة مساء، ما طبقوش ا
 2004غنتحاسبو من  2004الكلمة دياؿ جاللة ادللك من 

كجاللة ادللك دار تشخيص كقاؿ خاص تناسق بُت القطاعات 
ادلتدخلة يف ىاد الشيء استنتاج شلا كقع يف احلسيمة، كالناس 

تغل األخ ساكتة حىت عاد حنا اشتغلنا ىادم عامُت بالفعل اش
بوليف يف ىاد ادلوضوع مللي كاف يف ىاد القطاع كاشتغلت 

 comite de pilotageمباشرة بعدك كدرنا اآلف عندنا 
اللي كتشرؼ عليو كزارة الداخلية ألنو ىي اللي عندىا اإلدارة 
الًتابية كعندىا الوصاية على اجلماعات ألنو بدكف إدارة ترابية 

ش تواجو ادلشاكل دياؿ كالوصاية على اجلماعات ما ؽلكن
ادلخاطر، كثانيا هتييء الوقاية ككقع السيد رئيس احلكومة اتفاقية 

يف برنامج مع، ىاد الشيء مع األسف الشديد ما تيقولوش 
التقرير دياؿ اجمللس األعلى للحسابات، كقع اتفاقية مع  

OCDE  فيها أننا صلمعو ىاد ادلعطيات دياؿ ىاد الشيء من
غابة للجراد للفيضاف للجفاؼ كل شي ىاد الغابة احلريق تال

الشيء داخل يف ادلخاطر، كاآلف عندنا كثيقة شيت داؾ التقرير 
اللي توزع عليكم دياؿ اجمللس األعلى ىو راه غَت خالصة دياؿ 
التدخالت دياؿ القطاعات كلها كيقولنا خاصكم تديرك ىيئة، 

طللقوا  إيو خاصنا نديرك ىيئة كلكن خاصنا نديركا ىيئة نعاكدكا
مؤسسة بَتكقراطية، كاين اختالؼ يف ادلقاربة نعاكدك نديرك 

مكتب كلكن اللي غينفذ ىي اإلدارة الًتابية، طلليو ىاد العمل 
اللي حنا كنديرك اآلف أننا ندخلوه مع اإلدارة الًتابية مع 

القطاعات الوزارية الفالحة ادلياه كالغابات التجهيز إذل غَت 
ة للتشخيص بعد اشنا ىي التجارب ذلك، ٚتعنا ىاد الوثيق

 10ديالنا؟ ألنو حنا عندنا كاين اللي بغا ػلصرنا غَت يف 
سنوات حنا عندنا الزلزاؿ دياؿ أكادير كغنقوؿ لكم بأنو الزلزاؿ 
دياؿ أكادير عطا للمغرب كاحد العداد دياؿ الًتاكمات كالناس 

كتنسى كاين اللي كيهدر لنا على الفيضاف دياؿ داؾ العاـ 
ناس نسات الفيضاف داكريكة، كنقارنوا بُت الفيضاف داكريكة اؿ
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تاالقاليم كدابا ىادكا علا احلوادث  3كالفيضاف اللي كقع لنا يف 
يف ادلغرب إيال بغينا نكونو موضوعيُت إذل بغينا نكونوا 

موضوعيُت يف ىاد ادلوضوع، احلكومة غادم تاخذ بعُت االعتبار 
ما ؼلص ىاد الشيء دياؿ كل التوصيات اللي تقالت لينا يف

تدبَت ادلخاطر كباخلصوص أنو غادم تفرض تلقائية دياؿ 
السياسة العمومية يف اجملاؿ دياؿ الوقاية من ادلخاطر، ألنو 

ادلخاطر كتفرض عليك، كيفرض عليك الدقيقة كال اللحظة 
كلكن أنك تدبر الوقاية ىو كاحد الواد كتعرفوا كيحمل كتواجهو 

صايبة ىادم غَت بُت قوسُت تصايبات كلكن كاحد القنطرة ـ
عاـ حىت ىادم يلبسها بن كَتاف، ماشي ىاكة راه  40ىادم 

ماشي ىاكة، إيال بغينا نتكلموا يف أمور دياؿ بالدنا بادلعقوؿ؛ 
ادلديونية العمومية غيسمح رل السيد  -ادلوضوع الرابع 

ك يف كزير ادليزانية كيسمح رل السيد كزير ادلالية، إيال بغينا نتكلم
ادلديونية العمومية خاصنا نتكلمو يف اذليكلة دياؿ ادلالية 

العمومية، أما ىداؾ الشيء كنهدرك فيو بالصفة العامة امسحوا 
رل راه أنا اللي نقد نقوؿ ىاد الكالـ، ىداؾ الشيء نتكلمو فيو 

بصفة عامة راه ماقابطش قوؿ رل آشنا ىي اذليكلة العمومية 
الديوف اللي عندم مع الدكؿ  -أكالدياؿ ادلديونية العمومية؟ 

الديوف اللي عندم مع القطاعات األبناؾ التجارية، مللي  ٕتي 
للداخلي قوؿ رل آشنا ىي األنواع دياؿ ادلديونية؛ 

مللي  ٕتي تتكلم معايا عالش كنرد يف كل  -ثانيا 
سنة، أيو كنرد تقريبا الثلث دياؿ ادليزانية كنردكىا، كاش ىو درتيو 

؟ راه ماقابطش ىاد الشيء juinاش بدييت تردكا يف يف يناير ب
عندنا ادلديونية ضللوىا على عرب ادلدل دياذلا، ألنو فيها ادلديونية 
القصَتة األمد، كفيها ادلديونية ادلتوسطة األمد، كفيها ادلديونية 

الطويلة األمد، كمللي  نبغيو ظلسحو يف احلكومة بوحدىا ال بد 
ا كادلديونية دياؿ القطاع العاـ دياذلا، نشوفوا القطاع العاـ ديالو

كاش احلكومة عندىا مسؤكلية يف ادلديونية دياؿ القطاع العاـ؟ 
معلـو ىي اللي عاطية الضمانة احلكومة ىي اللي كتعطي 

الضمانة، غنعطي مثاؿ كأنا عضو اجمللس اإلدارم 
راه ماشي ساىل ٗترج للمالية العمومية مشاك  l’OCPدياؿ

 3ادم عامُت ككانوا باغيُت مليار اقًتحوا عليهم خرجوا للندف ق
تلمليار، امسحلي نقوذلا بالطريقة ديارل أالسي دريس انتم راه 

خرجوا لواحد  3كتجلسوا تقولوا داؾ الشيء مقاد، خرجوا ب
، 3غليب السي بوسعيد مليار باش نواجهو العجز اقًتحوا عليو 

حو اقًت 2السنة للي فاتت على أساس  l’OCPخرجنا ب 
، عالش كيقًتحو عليك ىاد الناس فلوسهم؟ غَت هلل يف 5علينا 

الوقت اللي كاين اليوناف ككاين اسبانيا ككاين فرنسا ادلديونية 
اليوناف ْتاؿ داؾ  maisدياذلا راه غارقة، كلكن قوات اقتصادية 

الشيء ديالنا  راه علا حاصلُت، ادلدينُت غليو يقتارحو عليك 
de l’argent frais  باد اهلل ٔتعٌت أف الوضعية تادلالية أع

العمومية ديالك كالضمانة تالدكلة ديالك مهمة، ميجيش يقتارح 
عليك هلل؛ 
ثانيا إذل عندم مديونية أنا مع الدكؿ اللي كتسمى  

راين كنتفاكض   la dette bilatéraleادلديونية الثنائية، 
دا، عليها كخا غليٍت نسًتدىا اليـو ؽلكن رل نتفاكض عليها غ

 l’amortissementكلكن حنا حريصُت على األداء دياؿ 
de la dette  كحريصُت على اخلالص دياؿles intérêts 
de la dette  ،إكا اللي بغا يتكلم يف ىاد الشيء يتكلم ىاكا

بطبيعة احلاؿ اللي بغا يدير السياسة كيقوؿ ىاد ىاد احلكومة 
م مكاينش كصلت كاع لألجياؿ اللي جايا غادم تغرقهم أكد

ىاد الشي اهلل يهديكم راه ما زاؿ ما عندناش تغطية كاع راه 
مدارس اقتصادية ىادم، أنا راه من الناس اللي كيقولوا ادلديونية 
كاهلل ما ضارة ادلديونية اخلارجية كاهلل ما ضارة، كاحد النهار نقوؿ 

، 1981ليو بغيت نعاكد نتناقش معاؾ بغيت نذكركم بأنو يف 
مع الدكؿ كمع األبناؾ  le moratoireاقشو راه مشينا كن
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ألنو ما عندنا منُت طللصو، كلذلك ىاذ الشي خصنا ملي صليو 
نتكلمو ؽلكن تقولو ىذا بنكَتاف غرؽ ادلديونية كغرؽ البالد شي 

باس ما كاين، كلكن نتكلمو فيو بادلعقوؿ كنعرفو أشنو أسبابو 
لفو شي كنعرفو فُت تستعمل؟ ملي كنت يف الربدلاف كقتما س

فرنك كنجي ندير ليو سؤاؿ قل ليا فُت بغييت تستعملها؟ ألنو أنا 
ماشي ضد ادلديونية، غنختم إيال امسحيت السيد الرئيس بواحد 
ادلوضوع، مسعتو فثار االنتباه ديارل تيقوؿ ليك ادلداخيل دياؿ 

، را %92الدكلة ؽلكن التحرير كيجيب ىاذ اذلضرة ال تتعدل 
يف  %92ا دبا راه ملي كنوصل ؿ ىي يف التقرير كمسعتو

ادلداخيل راين حققت كاحد اإلصلاز كبَت اقتصاديا يف استخالص 
مداخيل الدكلة، مع األسف ما كاينش ىنا اللي غا يسمعٍت قاؿ 
ليك ادلتأخرات، متأخرات ىاذ احلكومة اللي دارت متأخرات؟ 
يف استخالص الضريبة على الشركات كيف استخالص الضريبة 

، ىذا كاحد TVAكيف استخالص الضريبة على  على الدخل
ادلسلسل، فيكم اللي يف اجلماعات احمللية مع احلق السي اذلرم 

ككنحسبو   La règle de troisكاين قواعد حسابية، 
التوقع، ىي اللي طاػلة فيها اجملالس البلدية، اجملالس البلدية 

كلها عندىا كتدير التوقعات كما كتدخلش ذاؾ الفلوس، 
م يف األخر تيقوؿ ليك الباقي استخالصو، باقي ككيج

استخالصو، ىا ىو استخالصو كلكن احنا احلكومة حاكلنا 
جهد ادلستطاع ٔتناقشات مع القطاعات كباإلقناع أف الناس 
ٗتلص الواجبات للدكلة ألنو آش كاف كيتقاؿ ليهم يف ذاؾ 
زانية الوقت؟ كيتقاؿ ليهم راه إيال استمر العجز أعباد اهلل يف ادلي

راه أنتما اللي غادم تضرك منو، ألنو ما بقاش االستثمار يف 
البالد، كما بقاش أنٍت نشرم ادلعدات، راه الشركات اللي غادم 

تضر، كلكن الشركات ذاؾ الربكة اللي تتعطي للدكلة من 
الضرائب ادلفركضة عليها كمن اجلمرؾ، البالد تتدكر احلركة، 

، %92ا عبارة ال ال تتعدل امسحو رل السيد الرئيس، كلكن ىذ
كبقات  %92شي حاجة ما قبطاش فيها، قل أنو كصلت ؿ 

ما بقِت استخالصو راه الدنيا  %8إيال بقات غَت  %8فيها 
ٓتَت، قاؿ السيد كزير ادليزانية كاحد الشيء دقيق جدا كيحاجونا 

ادلليار دياؿ االستثمار كال بغات تنسى، ْتاؿ ال  15هباذيك 
ؼ عليها البالد، لوكوف استثمرت لوكوف ىي كقف عليها كؽ

أكّدم اهلل يهديكم، ىذاؾ الشي كاف  japanالبالد كصلت ؿ
مكتوب يف األكراؽ ككيتنقل كتجي كتعطي لواحد القطاع كزارم 
مائة مليوف، ما عندكش القدرة على إصلازك، كينقلو كيبقى يتنقل 

ذاؾ الشي كىو كيضخم ليك األكراؽ كيخضم ليك غَت 
كأنت حاصل كيجيو الناس اللي كيبغيو ػلللو ذاؾ الكواغط، 

الشي تيقوؿ لك إيوا ىاذ ألنو علا ما تيشوفو غَت الكواغط 
تيقولك إيوا ىاذ الشي ديالك ما مسلكش، اللهم ضلسمو ىاذ 

عاـ  40الشي كنفضيو فيو ٔترة كال نبقاك جارينو؟ نعاكدك نزيدك 
التقرير أخرل دياؿ جراف؟ كلذلك كنتمٌت أننا نبداك ناقشو 

كاحلكومة ال ىاذم كال اللي جاية راه مضطرين يقولو أكال بعدا 
ىاذم كخا كيطَت ليهم ملي تنقوذلا أكال ىاذ الشي دياؿ اجمللس 
األعلى للحسابات راه ماشي قرآف منزؿ، راه كيتناقش ككتقبل 

la recommandation  كما تتقبلش، يف فرنسا، اإلخواف
للجنة ديالكم اللي دايرة ادلراقبة اللي مشاك لإلصلليز باش دياؿ ا

.  دياؿ ادلاؿ العمومي
راه نقاش كبَت يف ذاؾ الشي، راه مثال ىاذ الشي دياؿ 

ادلندكبية حىت ىي السامية تتقوؿ رقم، راه نقاش حىت ىو يف 
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ىاذم احلكومة تتقوؿ ليو ىاذم  l’INCفرنسا تيقوؿ رل 
السي جطو اجملتمع، أصاحيب الصحافة كلها خرجت لنا غَت داز 

من ىنا خرجت لنا الصحافة فشل احلكومة يف تدبَت ادلخاطر، 
أكدم اهلل يهديكم، دياالش من سلاطر فشلنا فيها؟ آه يف كضع 

االسًتاتيجية الوطنية، ألنو كاين ناس اللي تيعجبهم الضوء 
احنا ما كنديركش  كلكن ،االخضر كالضوء االزرؽ كذاؾ الشي

 كنفذك، غنختم ّتملة كاحدة الضو األخضر كالزكاؽ يف العينُت
 .السيد الرئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : السيد الرئيس
صايف السيد الوزير انتهى التوقيت، انتهى التوقيت شكرا، إذف 

األخوات كاإلخواف السادة الوزراء، موعدنا يف الساعة الثالثة 
رفعت لتعقيب الفرؽ كتعقيب احلكومة على التعقيبات، شكرا 
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