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 ثالثنيالرابعة والحمضر اجللسة 

 
 م(.8122 ليوزيو  22ه )8341 ذو القعدة 2 األربعاء: التاريخ

 جملس النواب. رئيس، احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:
لرابعة ادقيقة، ابتداء من الساعة  واثنان وثالثونساعتان  التوقيت:

 .الثانية عشروالدقيقة  عصرا
لمجلس األول ل رئيسال السيد مناقشة عرض :جدول األعمال

 .2282برسم سنة  دول أعمل اجمللسجول ج للحساابتاألعلى 
 

 :سةب، رئيس اجللاحلبيب املالكي رئيس جملس النواالسيد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

خيصص اجمللس هذه اجللسة ملناقشة العرض الذي قدمه الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحساابت السيد إدريس جطو أمام 

من الدستور واملادة  841الربملان، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 
من النظام الداخلي جمللسنا. تتضمن هذه اجللسة مداخالت  222

ها الفرق واجملموعة النيابية والنواب غري املنتسبني، ويف ما بعد تعقب
 مداخلة السادة الوزراء املعنيني.

نفتتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيدات والسادة 
ة، السيد ية إبسم فريق العدالة والتنميممثلي الفرق واجملموعة النياب

 النائب أمحد أدراق.

 النائب السيد أمحد ادراق:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أتشرف اليوم أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية 
دمه السيد الرئيس األول اجمللس األعلى ملناقشة التقرير الذي ق

للحساابت أمام جملسي الربملان واخلاص أبعمال هذه املؤسسة 
 .2182الدستورية، اجمللس األعلى للحساابت خالل سنة 

يف البداية السيد الرئيس، أغتنم هذه الفرصة ألشيد ابلتعاون 
ى لالدائم والتواصل املستمر بني املؤسسة التشريعية واجمللس األع

للحساابت، استنادا إىل مقتضيات الدستور خصوصا الفصل 
منه، حيث يتعاطى اجمللس األعلى للحساابت مع خمتلف  841

الطلبات واألسئلة واإلستشارات املرتبطة بوظائف الربملان يف 
جماالت التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة ابملالية العامة، وفقا 

وقيم احلكامة اجليدة وختليق  ألحكام الدستور الذي كرس مبادئ
احلياة العامة والشفافية وربط املسؤولية ابحملاسبة ومحاية املال العام 

 وهو هنج نتمىن أن يقوي مسار التجربة الدميقراطية ببالدان.

 السيد الرئيس،

لباب كامل  2188سجلنا ابعتزاز كبري ختصيص دستور  
يئة العليا ه اهلللمجلس األعلى للحساابت وهو الباب العاشر بوصف

ملراقبة املالية العامة أو العمومية ابململكة، كما سجلنا ابعتزاز كذلك 
تضمني النص الدستوري لعبارة واضحة تضفي صفة اإلستقاللية 

ينص على: يضمن للدستور  841التامة على هذا اجمللس، الفصل 
 استقالله.

امة هلإن مبدأ اإلستقاللية الذي يضمنه الدستور هلذه املؤسسة ا
هو مبدأ جعلها حمط إمجاع على أمل أن تشكل تقاريرها وأعماهلا 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

2 

مرجعا موحدا للجميع على اختالف املشارب والتوجهات واملواقع 
السياسية بني احلكومة والربملان، األغلبية واملعارضة، املسريين 

 واملدبرين، أو من يتابعون ويقيمون السياسات العمومية.

إذن اإلحتكام إىل مؤسسة دستورية  كان لزاما ومن الضروري،
حتظى ابحرتام اجلميع، استحضارا حلاجة بالدان إىل تراكم يف مراقبة 
تدبري املالية العمومية لصياغة التوجهات اإلسرتاتيجية الكربى 
ملشاريع اإلصالح املهيكلة، اليت لن تتأتى إال من خالل تدعيم 

كافة أجهزة احملاسبة لومحاية مبادئ وقيم احلكامة اجليدة والشفافية و 
 الدولة، على قدم املساواة.

كما أسند الدستور هلذه املؤسسة اختصاص مساعدة الربملان 
يف اجملاالت املتعلقة مبراقبة املالية العامة واإلجابة على اإلستشارات 
ا املرتبطة بوظائفه، يعين الربملان، من تشريع ومراقبة وتقييم، وهو م

يله من خالل إحداث جلنة اتسعة، حرص جملس النواب على تفع
 جلنة مراقبة املالية العامة اليت يتفاعل معها اجمللس األعلى للحساابت

تفاعال إجيابيا، ما يستوجب التنويه واإلشادة يف سياق مد املزيد 
من اجلسور والتعاون بني املؤسسات مبا يكرس قوهتا وفعاليتها 

 تتعرض هلا اليت واستقالليتها يف ظل محالت التبخيس املمنهجة

 سواء هذه املؤسسة أو تلك.

وإننا إذ ننوه يف فريق العدالة والتنمية مرة أخرى ابجملهود الكبري 
الذي يبذله قضاة اجمللس األعلى للحساابت وقضات اجملالس 
اجلهوية وأطر اجمللس واجملالس، اجملهود الذي كان من مثاره التقرير 

ئيس األول، فإننا نذكر أن الذي عرضه بينما أمامنا السيد الر 
االختصاص احلصري ابجمللس األعلى احلساابت كما نص عليه 
الدستور هو املراقبة العليا على تنفيذ قوانني املالية والتحقق من 
سالمة العمليات املتعلقة مبداخيل ومصاريف األجهزة اخلاضعة 

 ملراقبته مبقتضى القانون، وكذا كيفية تدبريها لشؤوهنا مع اختاذ
العقوابت عند االقتضاء يف حالة اإلخالل ابلقواعد السارية على 

 هذه العمليات.

غري أنه نالحظ مالحظات جوهرية سجلناها عدة مرات على  
تقرير اجمللس األعلى للحساابت، خصوصا هذا التقرير األخري هو 
جتاوزه هلذا االختصاص املذكور وخوضه يف تقييم االختيارات 

 لسياسات العمومية اليت تنخرط خمتلف أجهزةالسياسية املؤطرة ل
الدولة يف تنفيذها وفق برانمج حكومي تناله مبوجبه احلكومة 

 .السياسية املنتخبة التنصيب الربملاين وحتاسب عليه أمام الناخبني

إن وضع االختيارات السياسية الكربى اليت تؤطر السياسات 
صاص هي اخت العمومية واليت توجه بدورها السياسات القطاعية

احلكومة، وتقييمها سياسيا من اختصاص الربملان مبا ميثله من 
تعددية سياسية ولن يكون من مصلحة البناء املؤسسايت إقحام 
اجمللس األعلى للحساابت يف تقييم هذه االختيارات حىت ال جيد 
نفسه طرفا يصنف يف هذا املوقع أو ذاك عندها ستطفو أسئلة 

رف سياسي دون آخر وإنتصار األغلبية اإلنتقائية والتحيز لط
احلكومية أو املعارضة الربملانية، مما سيهدد الثقة، من مصلحة 
اجلميع أن تظل حمطة إمجاع كمرجعية تعلو فوق التصنيفات، 
انتصارا للوطن الذي يستمر ويدوم وتتغري فيها املواقع السياسية 

 وتتغري وجهات النظر وزوااي التقييم.

 السيد الرئيس، 

ن استقاللية اجمللس األعلى للحساابت الذي يهمنا مجيعا إ
أن تظل مصانة وحمفوظة أن جتعل أعماله خارج الرقابة الربملانية 
ذاهتا، غري أن ذلك ال مينع من إبداء مالحظات منهجية هتدف 
إىل إبعاد اجمللس عن أي تشكيك أو أسئلة حمرجة من قبيل انتقاء 
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عرض معايري واضحة أو مؤسسات دون غريها يف غياب أية م
مؤسسات أو قطاعات مبساحات واسعة يف التقرير تصل إىل 
التفاصيل الصغرية يف الوقت الذي ختصص ملؤسسات كبرية تدبر 
املاليري من الدراهم فقرات صغرية موجزة، وكذا استسهال إطالق 
أحكام قيمة غري مفهومة على مشاريع احتكمت الختيارات 

ارات ياسية حتملت مسؤوليتها يف القر سياسية سيادية حلكومات س
املتخذة، وعرضت حصيلة عملها على الربملان وعلى املواطنني 

 الذين أعادوا الثقة فيها.

إن ما سلف ذكره ال يعين أبي حال من األحوال وجود 
مؤسسات منزهة أو فوق النقد غري أن البناء املؤسسايت يف الفلسفة 

مع ناء منطق ومنهج جاالدستورية أفرد لكل سلطة اختصاصات ب
ال ميكن خلخلته ابلتداخل يف االختصاصات، هاذ املنطق اإلجيايب 
جعل اجمللس األعلى احلساابت بعيدا بصفة قطعية عن اخلوض يف 
قراءات االختيارات السياسية، ومالمح النموذج االقتصادي 

خبصوصها وهو ما نتمىن صادقني واالجتماعي أو إطالق أحكام 
ن منطلق احرتامنا الكبري هلذه املؤسسة الدستورية كمؤسسة م

دستورية وخاصة رئيسه األول وقضاته وأطره أن أيخذ بعني االعتبار 
صوان للثقة واملصداقية، ذلك أن جتاوز االختصاصات احملددة 
دستوراي بثقة ووضوح، سيجعل اجمللس األعلى للحساابت معرضا 

 م ووظيفته النبيلة.للنقد واحملاسبة وهو ما ال يتالء

إن العمل اجلبار الذي قام به اجمللس األعلى للحساابت 
 933مهمة رقابية وإصدار  21حيث قام إبجناز  2182برسم 

مهمة رقابية ملراقبة التسيري على مستوى اجلهوي  21قرار قضائي و
من طرف اجملالس اجلهوية، مشلت خمتلف أصناف اجلماعات الرتابية 

لتدبري ث واملرافق العمومية احمللية مع بعض شركات امبستوايهتا الثال

املفوض، علما أن عرض السيد الرئيس األول للمجلس مل يقتصر 
 ، بل مشل تطور2182على املعطيات الواردة يف التقرير برسم 

، بناء على املعطيات املتوفرة لديه 2182لسنة  ةالعمومي ةاملالي
 املدنية للصندوق املغريبومعطيات حول إصالح نظام املعاشات 

للتقاعد واملعطيات األولية لبعض املهام الرقابية يف مؤسسات أخرى 
 ال داعي لذكرها.

لقد عربان سأحاول أن أسرع ألن الوقت ال يسمح 
لصفحات كثرية، لقد عربان يف مناسبة مناقشة التقارير السابقة يف 

األول  سفريق العدالة والتنمية، عند مناقشة عروض السيد الرئي
للمجلس األعلى للحساابت والتمسنا من خالهلا أن يشمل التقرير 
من حيث الشكل واجلوهر جمموعة من اجلوانب اإلضافية وأن 
يتفادى بعض النواقص اليت كانت تعرتيه واليت نظن أهنا ما زالت 

 قائمة ونلخص بعضها فيما يلي :

البد من وصف احلال قبل جميء حكومة ما بعد  -أوال
، كيف كانت الوضعية، هاد السؤال بغيناه، وربط 2188ر دستو 

مكامن اخللل مع مسبباهتا احلقيقية األصلية زمنيا والقيام بدراسة 
أسباب تراكم اخللل وتطوره حىت يكون لعمله التحليل 
واإلستنتاجات رابط ومعىن واقعي ملعرفة أصل اإلشكالية ومدى 

 تطورها وآاثرها.

 ستساعد بدون شك الربملان إن مضامني التقرير -اثنيا
يف مناقشة السياسات العمومية وتقييمها ومساءلة احلكومة بشأهنا، 
لكن ابملقابل واعتبارا لإلختصاصات املوكولة للمجلس وتقديرا 
ملكانته الدستورية، كنا أنمل أن تشمل هذه املساعدة املقدمة 

ء اللربملان يف جمال تقييم السياسات العمومية دراسات األثر سو 
تعلق األمر ابملديونية أو ابإلستثمارات العمومية أو خمتلف 
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العمليات املتعلقة ابإلنفاق ومقارنتها ابألهداف املتوخاة، وإىل أي 
حد استفاد املواطن من هذه العمليات؟ وما هي تداعيات وآاثر 
عدم إصالح مكامن اخللل يف الوقت املناسب؟ كاللجوء إىل 

ا، ة العجز يف امليزان التجاري وغريهاملديونية منذ سنوات، وضعي
يريد األثر احلقيقي على املواطن، هذا ما نريده من هذه املؤسسة 
الدستورية، أما املعطيات احلمد هلل احلكومة تقدم سنواي عدد كبري 

 من املعطيات حسب القطاعات احلكومية.

سبق كذلك أن طلبنا من هذه املؤسسة تقدمي معطيات 
ة على القيمة املضافة لفائدة خمتلف ختص متأخرات الضريب

املؤسسات واملقاوالت، من خالل رصد هذه التطورات 
، علما أنه مت اختاذ قرار 2182إىل  2181واملستحقات من 

جريء وكبريخالل الوالية السابقة فيما يتعلق ابلبطوار وإغناء أو 
 تزويد خزينة املقاوالت أو املؤسسات العمومية.

 عرفة مآل التوصيات السابقة اليتكما سبق أن طلبنا مب
أصدرها اجمللس األعلى للحساابت، كذلك إطالع جملسي الربملان 

اون مستقبال خبالصة التقارير املتعلقة ابملشاريع املمولة يف إطار التع
الدويل خصوصا وأن اجمللس األعلى للحساابت قام مبهمة تقريبا 

ر يتضمن التقري مهمة يف هذا اإلطار، كنا كذلك نود أن 22حوايل 
، معطيات 2182السنوي للمجلس األعلى للحساابت يف سنة 

خبصوص صرف مسامهات الدولة يف متويل احلمالت اإلنتخابية 
لألحزاب السياسية والبحث يف جرد مصاريف املرتشحني خصوصا 

كانت سنة انتخاابت مجاعية وجهوية،   2182وأن تلك السنة 
 .2182شتنرب

 السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نعتقد يف فريق العدالة والتنمية أنه ال بد من الرتكيز 
مستقبال عند إعداد خمتلف تقارير اجمللس على آاثر السياسات 
العمومية وآاثر خمتلف القرارات ذات الطبيعة املالية، ومن خالل 

لنقط الواردة خبصوص ااستقراء التقرير مت تسجيل املالحظة التالية 
 فيه:

ما يتعلق ابجلانب املايل العمومي وتنفيذ القوانني  -أوال
املالية، تناول التقرير جمموعة من اإلجنازات اليت عرفتها املالية 

، لكن البد من التذكري بسياق تلك 2182العمومية سنة 
اإلجنازات اإلجيابية واليت البد من أن حنىي بكل جرأة سياسية 

 ية العالية حلكومة األستاذ عبد اإلله بنكريان يف صون القراراملسؤول
اإلقتصادي واملايل الوطين وحتصني القرار السياسي السيادي لبالدان 
وذلك بتفادي اإلضرار ابلنموذج التنموي التضامين وفقدان 
مصداقية بالدان لدى الشركاء اإلقتصاديني األساسني، ولدى 

دخلوا يف لة التقومي اهليكلي، بال ما ناملستثمرين بعودة بالدان ملرح
التفاصيل ألن القرارات كلها كنعرفوها اللي كانت قرارات بطبيعة 

 احلال جريئة ولألسف الشديد أن التقرير مل يذكر كثريا منها.

عدم قدرة النموذج التنموي املعتمد على  ويضاف إىل ذلك
،  ارجيةمواصلة الصمود يف مواجهة آاثر األزمة االقتصادية اخل

واإلرتفاع املستمر ألسعار البرتول، كما أن  2188كنقصد قبل 
التأخر يف إجناز اإلصالحات اهليكلية الضرورية من قبل احلكومات 
السابقة زاد من حدة املخاطر االقتصادية واملالية، وهو إرث 
اإلقتصاد الذي صادفته احلكومة السابقة مما دفعها لتسطري أولوية 

زانت املاكرو اقتصادية كأولوايت كربى ملي  التحكم يف التوا
كنتكلمو على التقاعد، اجمللس األعلى للحساابت أشار ونوه 
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ولكن قال ما كافيش. ماهي املقرتحات إذن؟ أيضا املقاصة اللي 
 غنجي للتفاصيل دايهلا فيما بعد.

لقد مكنت اإلجراءات املعتمدة واإلصالحات املنجزة من 
سار اإلقتصادي واملايل للمغرب طرف احلكومة من تصحيح امل

ابإلستعادة التدرجيية للتوازانت املاكرو اقتصادية، ويف هذا الصدد 
، 2182يف  9.3إىل  2182يف  1.2مت تقليص العجز من 

والسيد وزير املالية راه حاضر معنا، كما مت التحكم يف عجز 
 2.9إىل  2188يف  3.1احلساب اجلاري مليزان االداءات من 

 2كذلك املوجودات اخلارجية اللي إرتفعت إىل . 2182ف 
يوم. وعلى الرغم من شدة تداعيات األزمة  24دايل األشهر و

اقتصادية على النمو ومن ضغط نفقات املقاصة على امليزانية العامة 
سنوات تكلفة تنزيل احلوار اإلجتماعي  9للدولة حيث بلغت يف 

مليار  82ل مبعد 2182مليار درهم، إتفاق أبريل  21بوحدو 
مليار درهم  22ونصف تقريبا كل سنة. بطبيعة احلال املقاصة من 

. هذه كلها لألسف 2182مليار يف  89إىل  2182يف 
الشديد، اجمللس األعلى للحساابت مل يقف عندها يف التقرير 

 دايلو.

ابملقابل أدى هذا التدبري إىل حتقيق عدالة إجتماعية فيما 
من  مؤشر العجز يف امليزانية يف ز خيص اإلنفاق العمومي وحتسني

قياسي، األمر الذي مكن من معافاة املالية العمومية ومتكني 
احلكومة احلالية، حكومة الدكتورسعد الدين العثماين من وضعية 
مالية واقتصادية مواتية ملواصلة اإلصالحات اهليكلية اليت اخنرط 

 فيها املغرب.

اب ابقتضأما خبصوص احلساابت اخلصوصية، فأسجل 
شديد، التنويه خبصوص هذه النقطة بتجاوب اجمللس وإدراجه ألربع 

، وهي 2182صناديق ضمن الربانمج السنوي للمراقبة لسنة 
صناديق نشتغل على دراستها بلجنة مراقبة املالية العامة، وستأيت 
إن شاء هللا فرصة عرض تقارير مناقشتها والتوصيات اخلاصة هبا 

وقر خالل اجللسات املقبلة، ويتعلق األمر على أنظار جملسنا امل
بصناديق الطرق، التنمية القروية، التجهيز اجلماعي والتماسك 

 اإلجتماعي.

ومن خالل العرض الذي قدمه السيد الرئيس األول أمام 
جلنة مراقبة املالية العامة، سجلنا بعض املالحظات خبصوص 

السنة  صدت لهصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية الذي ر 
مليار درهم، وأصبح متدخلون كثر، مت تسجيل  21املاضية 

املالحظات التالية: أوال تعدد املتدخلني، تزادت اجلهات اليوم، 
واعتماد عدة إسرتاتيجيات وخمططات يف غياب خطة موحدة 
للتنمية القروية وعدم تفعيل جلنة بني وزارية للمجال القروي املناطق 

 .الستغالل األمثل للمنشآت يف ظل توزيع جمايلاجلبلية، مع عدم ا

ابلنسبة للمديونية أقول أبنه كان على اجمللس األعلى للحساابت 
تقريبا مشات  2184وأنه يف  %24أن ينوه أبنه فعال بقات ف 

للصفر، درجة الصفر، وغنقولش أكثر من هاد الشي، علما أنه 
ل الصرف االت دايالقانون التنظيمي لقانون املالية حيدد اليوم اجمل

خصوصا مبا يتعلق ابلقروض اإلضافية، وإال ال رمبا لوال اإلجراءات، 
وهاد الشي خصو يقولو اجمللس األعلى للحساابت، لوال 
اإلجراءات اللي دارت احلكومة دايل املقاصة والتقاعد وغريها من 

، وهاد الشي خصو %14إجراءات اإلصالح الضرييب لوصلنا ل 
 التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت.يتقال ويكتب يف 

ما بقى والو، بقات دقيقة ونصف وغنلخصها فيما يلي: 
أوال ، كنت أمتىن أن اجمللس األعلى للحساابت كان ينبغي أن يركز 
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دراسته على ما يلي: أوال، تراكم املتأخرات لفائدة املقاوالت، 
قيمة لأشرت إليه واملؤسسات العمومية اخلاصة ابلضريبة على، ا

على  Béterioاملضافة وأتثري اسرتجاع الفرق من هذه الضريبة 
خزينة املقاوالت اللي ما بقاتش كتلجأ للقروض ألن عندها 
الفلوس. كان خصو يشري هلاد النقطة هدي، كذلك مبدأ األفضلية 
الوطنية لصاحل املقاوالت الوطنية يف طلبات العروض ونسبة 

صغرية كان حىت هو يقوهلا أو املقاوالت ال ، نسبة اخلمس21%
التأثري دايهلا على االقتصاد أو على الشغل أو على املقاولة الوطنية، 
اخلط اإلئتماين الوقائي املفتوح من طرف صندوق النقد الدويل 

مليار دوالر، خاصنا حىت هي نعرفو القيمة دايهلا، مث كذلك  2,2
خمطط  ، أين وصل؟2184تضريب القطاع الفالحي اللي بدا يف 

املغرب األخضر وغريه من املخططات القطاعية، إصالح صندوق 
ة املقاصة، تقييم تنزيل توصية املناظرة الوطنية حول اجلباايت احمللي

الضريبة على القيمة املضافة، إصالح  tvaخصوصا ما يتعلق ب 
صناديق التقاعد، ما هي األفكار واملبادرات؟ عيب أنه هاذ اإلصاح 

تدرجيي حنو إصالح شامل إن شاء هللا، تقييم اللي تدار اآلن 
صندوق التماسك اإلجتماعي، خصوصا ما يتعلق ابلرميد، تيسري، 
إشكالية الباقي استخالصه يف اجلماعات الرتابية، يف الدولة، تقييم 

 ة.قانون املقاول الذايت والتغطية الصحية للمهنيني مث املسامهة اإلبرائي

رة جمموعة من النقط املرتبطة أمتىن أن أكون قد وفقت يف إاث
 ابلتقرير، ونتمىن إن شاء هللا أتخذ بعني اإلعتبار التقارير السابقة

 .شكرا لكم، والسالم عليكم ورمحة هللا

 السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب على انضباطه زمنيا كذلك، ابسم فريق األصالة 
 عاصرة الكلمة للسيد النائب عبد الواحد املسعودي.وامل

 

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ابسم فريق األصالة واملعاصرة، يشرفين بداية أن أنوه 
ابإلسهام املباشر للمجلس األعلى للحساابت يف تفعيل املبدأ 
الدستوري القاضي بربط املسؤولية ابحملاسبة يف جمال الرقابة على 
املالية العامة، وأيضا بتنوير نواب األمة مبعطيات قضائية هامة متكننا 
من ممارسة دوران الدستوري يف مراقبة أداء السلطة التنفيذية بصدد 

سياسات العمومية، لتلبية حاجيات الوطن واملواطنني،  تنفيذها لل
كما أننا نثمن مقاربة اجمللس اليت تزاوج بني البعد البيداغوجي 
والوقائي وبني البعد القضائي والتأدييب والزجري، ألننا نعترب هذه 

ري املقاربة كفيلة إبشاعة ثقافة اإلدالء ابحلساب وتعزيز الثقة يف تدب
إذا ما أصبحت الرقابة شاملة ومنهجية ومنجزة  الشأن العام السيما

من أجل معقول، وهنا أيضا نثمن خطوة تغطية ابقي جهات 
اململكة ابجملالس اجلهوية للحساابت ومواكبة للتقسيم اجلهوي 

 اجلديد للمملكة.

إن التقرير أابن وبشكل واضح أن احلكومة أخطأت عندما 
لية وخاصة يف ا البطو مل تتوقف يوما عن التغين والتبجح إبجنازاهت

جماالت القطاعية اإلجتماعية: كالصحة والتعليم والتكوين املهين 
ة اليت راقبها اجمللس يف تقريره ووقف على حقائق صادمة سواء ابلنسب

للقطاعات اإلجتماعية أو القطاعات املالية أو املديونية والصناديق 
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ل عام اخلاصة وقطاع السياحة واملاء والكهرابء، وعموما بشك
ضعف احلكامة والتدبري للمرافق احليوية يف حياة املواطنني: املواطن 

 واملواطنات.

 وإننا نسجل ابرتياح تطابق نتائج الرقابة القضائية والرقابة
السياسية للمعارضة مع املعارضة يف الكشف عن وجود إختالالت  
كربى يف وضع للمجلس األعلى للحساابت يف تنفيذ السياسات 

، وكم نبهنا احلكومة إىل ذلك، ولكنها مل هتتم ملقرتحاتنا احلكومية
مبناسبة الدراسة والتصويت على خمتلف القوانني وخاصة القانون 
املايل منه، بصفة عامة أو مبناسبة عدة أو مناسبة العمل اليومي 

أو مناقشة رئيس   للربملان سواء على صعيد األسئلة الشفهية
  بالدان.احلكومة للسياسات العمومية يف

لذا فال غرابة يف األمر أن نرى احلزب احلكومي أمامنا  
وهو يتبجح اآلن كالذي كان يتبجح إبجنازاته أن نستغرب أن 
احلزب احلكومي احلزب األغليب غادي يبقى كينتاقد مادام أنه جا 

 هاد التقرير غري موايت ملا تشتهيه تقارير احلزب األغليب.

 ،السيدات والسادة النواب

ا منني كنالحظوا التقرير بشكل عام كنشوفوا يف التقرير إمن
جاء ارتفاع املداخيل اإلستثنائية، رغم ارتفاع املداخيل اإلستثنائية، 
رغم ارتفاع مداخيل املنتوج الضرييب، رغم ارتفاع عائدات املهن 
العاملية أي التصدير، رغم ارتفاع عائدات العمال املغاربة ابخلارج، 

ت املقاصة، األخ اللي قبل قليل السيد النائب  رغم اخنفاض نفقا
، راه % 14كنا غنكونوا يف % 24كيقول لوال أنه كانت 

خديتوها من جيوب املواطنني، راه خديتوها كنقولوا اإلخوان ما 
قاطعناش الزميل دايلنا ملي كان يف أدبيا وأخالقيا حنتارموا التدخل، 

 ميكنا نقولو لكم على أنه..

 

 السيد الرئيس :

ل ات والسادة النواب، السيد النائب تفضدمعوا لبعضنا، السيستن
 السيد النائب.

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي:

السيد الرئيس، إن ارتفاع..، يف الوقت اللي كنشوفوا  
يب  املغاربة ارتفاع املداخيل اإلستثنائية وارتفاع مداخيل املنتوج الضري

 نوه ابملصاحل الضريبية، مصاحلكيما قلنا لكم، و هبذا الصدد ن
املديرية العامة للضرائب على اجملهود اجلبار للي انقدات به 
احلكومة، لوال اجملهود اجلبار الللي نقد احلكومة لكان ما ال حتمد 
عقباه، يف حني أنه ارتفاع عائدات املهن العاملية والتصدير، ارتفاع 

صة، كل قات املقاعائدات املغاربة املقيمني ابخلارج، اخنفاض نف
هاذ الشي كنشوفوا العكس دايهلا يف اإلجتاه اآلخر، مواصلة املنحى 
التصاعدي للمديونية الداخلية واخلارجية، ارتفاع عجز امليزان 
التجاري، ارتفاع عجز اخلزينة، تراجع خدمات املرفق العام يف 
الصحة والتعليم والتنمية والتشريع يف خمتلف..، غادي نذكروكم 

ة احلضورغي ببعض األرقام بعض األرقام اللي كانت قبل الساد
احلكومة اللي هي قدمية جديدة أان منني تنقول احلكومة تنقول من 

إىل يومنا هذا، ألن كيما قال السيد رئيس احلكومة يف  2188
 التصريح دايلوا هي استمرارية، راه يعين يف إطار اإلستمرارية.

قبل  2188من  إليكم بعض املؤشرات اللي كانت قبل
من اللي قال األخ التقرير دايل اجمللس األعلى سابقا كان منو معدل 

ماشي هباذ املعطيات،  2% 2النمو منني كانت حكومة جطو 
يف حكومة عباس الفاسي هللا  4.2غادي نقول لكم عالش؟ 

، املديونية كانت يف 9.84يذكروا خبري، يف عهد احلكومة احلالية 
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 % 22د عباس الفاسي هبطت ل ، يف عه% 24عهد جطو 
، رغم أنه كيما % 22يف هاد احلكومة دايلكم إرتفعت ما يقرب 

 22يعين الغالف املايل كان خمصص للمقاصة، صندوق املقاصة 
مليار درهم ابش كتبجح  22مليار درهم، اللهم إن هذا ملنكر، 

مليار من جيوب املواطنني ال أقل وال  84احلكومة راه هبطاتو 
كن نقول لكم أن الدولة حلت حملكم، املواطن حل حمل أكثر، مي

احلكومة ابش ميكن العجز اللي كان غيكون يعين املديونية اللي  
املواطن اللي خلصها، ما غتجيش % 14-24كانت غتكون يف 

 احلكومة تبجح علينا.

ي غاد أما ويف مناقشة التقرير يف شكله بشكل عام
د كما كان بنتائج زعمة جنقتصرو على بعض امليادين، ألن جا  

سيئة للغاية بتقريرجد سيء، هلذا يف فريق األصالة واملعاصرة قلنا 
غادي رمبا نلخصوا التدخل دايلنا يف بعض القطاعات نظرا لضيق 

 الوقت.

فيما خيص تنفيذ قانون املالية وإعداد امليزانية، السيد وزير 
الدستوري  طىاملالية يف املعطيات اللي كتاخذوها ما كتاخذدش املع

اللي هي صدقية، توخي الصدقية يف املعطيات املالية، أابن التقرير 
على أنه فيما خيص ما كتاخذش بعني االعتبار يف احلساب دايل 
العجز يف امليزانية، يف احتساب عجز امليزانية ما كتاخدوش بعني 
االعتبار الديون املرتاكمة على الدولة ما كتخدوهاش، الشيء اللي  

الحقا، ويف إطار حنا بصدد غادي انقشوا القانون املايل  كيعرض
يف الصيغة احلالية دايلو املقبلة إن شاء هللا الرمحان الرحيم، خاص 
وزارة املالية اتخذ الحقا خبالصة التقرير اللي كانوا أنه منني غتجيبو 

 %4العجز املايل ما جتيش تكذبوا علينا تقولو لنا العجز املايل هو 
قيقة أكثر بكثري، ألن ما كتاخدوش بعني االعتبار هو يف احل

كتاخذ ما   la sincérité des comptesالصدقية و
احتساب العجز، مبا فيه املستحقات دايل اجلماعات احمللية اللي  
كتكون يف الصناديق اخلصوصية واملتأخرات دايل الصفقات 
 العمومية وعدة نفقات أخرى، هلذا كتلتجأ احلكومة زعما يف أقل
ما ميكن هلا تدير ويف االجتهاد دايهلا على أبعد تقدير شنو تدير  
كتحول ما تبقى يف عجز منني كتعجز على تنفيذ امليزانية كتنفذ  

شفنا يف التقرير وكيما شفنا يف التصفية دايل املالية دايل كيما 
شفنا على أنه على أبعد تقدير احلكومة كتمشي يف  2184
وفني كتحول كتحاولوها  %21 املالية ما كتوصلش ل تفويض

ه ، الصناديق اخلصوصية انتما شتوا هذا فيللحساابت اخلصوصية
اجتهاد يعين أقل ما ميكن لو يتقال عليه دايل تكاسل وعجز يف 
القيام ابش احلكومة تقوم ابلعمل دايهلا وتنفذ امليزانية يف حني أن  

 كنكونوا يف حاجة ماسة هلذاك املبالغ املالية.

د الوزير راه خاصكم تتوخاو الصدقية ألن هاذي لذا السي  
مهمة للغاية جا فيها التقرير، الصدقية ألن إيال ما كانش إيال كانت 
املعطيات فيها نوع من التدليس راه هذا شيء خطري، هذا يف 
التقرير جاي ما كنقولوا والو حنااي حنا ما كنقولوا والو هذا راه  

 2184انون املايل كاين يف التقرير، عندما تصفحنا الق
االختالالت العظمى يف صرف وتدبري امليزانية خاصة يف احلاالت 
اللي كما قلت لكم دااب احلاالت القصوى اللي كانت امليزانية كتنفذ 

يف احلني هذه املفارقات الكبرية كيما قلت يف  % 21فيها هي 
 داألول هاذي حكومة د املفارقات، يف احلني اللي كنشوفوا أنه املوار 

عند احلكومة وما كتصرفش يف الوقت اللي كيكون واحد العجز  
كبري هاذ الشي قلناه ولكن جا به التقرير دااب وهو يف الوقت اللي  
كيكون فيه عجز كبري بزاف يعين كيتكامل وفيه كيمكن كتلجأ 
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للصناديق اخلصوصية يف ما خيص هاذ املسألة. كنعطي على سبيل 
ول لكم صندوق التنمية القروية املثال ال احلصر، واش غادي نق

اللي كنعرفوه بواحد البطء يف التنفيذ دايلو، واش غنقول لكم 
داملليار الدرهم فني أنه املواطن كيقلب  2الصيدلية املركزية اللي فيها 

على اخليط ابش ميكن لو كيشري خيط من جيبوا، وهذا يعين نوعا 
ص هاد ا خيما واحد سوء التدبري بواحد الشكل كبري بزاف فيم

املسألة. وكتلتجئ احلكومة إىل إلغاء االعتمادات الغري املصرفة 
وكتحوهلا للصناديق الشيء اللي يعين هاذ الصناديق رجعتو من هاد 
الصناديق صناديق يعين منني كنشوف األرقام املهولة اللي يف 
الصناديق اخلصوصية كل عام كتلتجأ احلكومة ابش حناوهلا 

مليار  822اللي وصلت واحد املبلغ دايل للصنادقي اخلصوصية 
 هو رقم مهول وحنن يف حاجة ماسة هلذا الرقم.

برامج االستثمار دايل املؤسسات العمومية خاصة بعد   
يعين منني كنشوفوا انخدوا اثلثا واحد ما جا التقرير دايل سوء 

اصة يف املؤسسات العمومية خالتدبري دايل الربامج االستثمارات 
إلستثمار ا يف بعض الوزارات غناخذ بعني االعتبار غنعطي مثال

بوزارة العدل، حيث أشار التقرير إىل سوء تدبري هذا القطاع من 
مليار درهم يف  2حيث اإلطار العام، فكيف يعقل أن تصرف 

أربع سنوات بدون ختطيط وبدون تصور شامل وحتديد األولوايت 
ة ملختلف احملاكم اللي غيمكن هلا تكون، وترشيد للنفقات وخريط

العمومية فيما خيص هاذ املسألة. حني أنه بني التقريرعلى أنه مت 
اإلعتماد دايل واحد..، أجنزت عدة دراسات وألغيت يف التايل، 
ومت اإلعالن عن عدة صفقات وتلغات يف آخر املطاف، وتصرفت 

مليار  211اش ميكن صرف بصفة عشوائية مبالغ جد مهمة، كيف

مليار بصفة عشوائية، وبني التقرير هاد  811يف أربع سنني، يعين 
 الشي، وماشي حنا اللي كنهضرو وإمنا التقرير.

فيما خيص عاود انخذ بعض األمثلة على سبيل احلصر، 
صندوق التنمية القروية، هاذ الصندوق اللي طاملا كينتاظروه املغاربة 

خاصة اجلماعات الرتابية، خاصة املناطق وكنتظرو منو الكثري 
مليار  22النائية، وحنا يف حاجة ماسة ليه وطاملا احلكومة قالت 

 درهم وتبجحنا فيه.

إىل يومنا هذا، بني التقرير على أنه هاذ صندوق التنمية 
القروية، غياب االلتقائية يف الربامج املخططة، واخنفاض نسبة 

رف واحد مج يف هاذ الصندوق تيعاإلستعمال فيه، وأتخر تنفيذ برا
التأخر كبري بزاف، وانهيك عن ترحيل اإلعتمادات دايلو من سنة 
إىل أخرى. كاين اللي كينطبق على صندوق التنمية القروية ألنه 
موحد، ما هو موحد يف هاذ احلكومة هو أنه مجيع امليزانيات دايل 

يف مجيع  امجيع الوزارات يتم ترحيلها، يتم الصرف دايهلا وكيأكده
القطاعات، كيجي تقرير اجمللس األعلى للحساابت وكيأكدها يف  
 كل شق، يف كل القطاعات، على أنه يتم الرتحيل مبا فيهم هذا.

فيما خيص قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية، بني 
 التقريرعلى أنه غياب اتم لوضع إسرتاتيجية لرتشيد هذا القطاع دايل

وعدم إعمال مبدأ النجاعة، وضرورة جتميع املؤسسات العمومية، 
بعض املؤسسات على غرار ...، وكنطلبو من احلكومة أبنه عدم 
التجميع..، على غرار القانون اللي صادق عليه، املتعلق ابلوكالة 
دايل اإلستثمار. فحال دااب فيما خيص املؤسسات العمومية اللي  

 دو بعنيكتعرف واحد العشوائية منها خاصة مكتب...، كناخ
اإلعتبار الوكالة الوطنية لإلستثمار يف اجملال السياحي واملكتب 
الوطين للسياحة، حنا كنثمنو املبادرة دايل السيد وزير التجارة، رغم 
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أنه يف املعارضة وصوتنا ابإلمجاع عليها، و كنثمنو هاذ املبادرة اللي 
ت نجا السيد وزير التجارة والصناعة اللي مجع املؤسسات اللي كا

غري انجعة، و كنتمناو أنه تقتديو ببعض الوزارات اللي انجحة فيما 
 خيص هاد املسألة.

وفيما خيص هاذ قطاع املؤسسات العمومية واملقاوالت،  
كنتمناو الدولة تويف ابإللتزامات دايهلا ابملبالغ الباهظة واملديونية 
الباهظة اللي كتعرفها هاد املؤسسات وسداد واحد املبلغ. ويف 

لقريب العاجل خصكم تفعلو املضامني دايل هاد التقرير، أنه ا
مليار درهم، إمجايل الديون  24.2خاص ختلص يف أقرب اآلجال 

على املؤسسات العمومية، وأذكر على سبيل  2112املرتاكمة من 
احلصر غري املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب والكهرابء اللي  

تثمارات دايلو كيفما  كيعرف واحد الوضع مزري ال يف االس
كتعرفوه، وهو عندو ديون مرتاكمة للدولة وما خلصاتوش، الشيء 
اللي كيأثرسلبا على هاذ القطاع، انخدو القطاع دايل املخزوانت 
 اإلسرتاتيجية، اللي تدبر بصفة عشوائية، اللي وصلنا أنه رمبا كنتو

غتشكلو واحد املشكل كبري وميكن يرقى إىل درجة النظام العام 
دايل اخنفاض مستوى دايل هاد املخزوانت اإلسرتاتيجية خاصة 
يف ميدان الوقود، كيفما كتعرفو بينت على أنه أقل من شهر، ولذا  
كنتمىن أنه احلكومة غادي تفعل التوصيات دايل التقرير فيما خيص 
هاد القضية ووضع منظومة شاملة للمخزوانت، على األقل يعين 

وضع منظومة شاملة للمخزوانت خلق واحد هيئة وطنية تعىن ب
 وشكرا لكم. اإلسرتاتيجية واإلحتياطية

 السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الرئيس توفيق كميل إبسم فريق 
 التجمع الدستوري.

 النائب السيد توفيق كميل:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ب احملرتمني،السيدات والسادة النوا

أود يف البداية، إبسم الفريق التجمع الدستوري أن أؤكد 
على أمهية هاته اجللسة الدستورية املخصصة ملناقشة عرض السيد 
رئيس اجمللس األعلى للحساابت، حول أعمال احملاكم املالية طبقا 
للمقتضيات الواردة يف الباب العاشر من الدستور، ال سيما أن 

يدة ويف مقدمتها احلكامة املالية، ومبدأ ختليق مساءلة احلكامة ج
 احلياة العامة وربط املسؤولية ابحملاسبة وقضية حماربة الفساد مبختلف
ة أشكاله وجتلياته وتعزيز آليات وأدوات الرقابة املؤسساتية الربملاني

 2188اليت شكلت أحد املضامني األساسية لدستور 
 ومستجداته.

تحضر ابملناسبة اخلطاب ويف هذا الصدد البد أن أس
والذي حدد فيه  2188يونيو  81امللكي التارخيي السامي ليوم 

املتعلقة  2188جاللته أهداف املراجعة الدستورية لفاتح يوليوز 
ابحلكامة املالية، ومن هذا املنطلق أقامت اهلندسة الدستورية جسرا 
 مؤسساتيا تفاعليا شفافا بني هيئات احلكامة، وأبرزها اجمللس

األعلى للحساابت مع مؤسسيت الربملان واحلكومة إلفادهتما 
بتجارهبا أتسيسا على اإلختصاصات واملهام املوكولة إليها، ولعل 
 اجمللس األعلى للحساابت بتجربته الرائدة يف تقييم السياسات ذات

الصلة ابختصاصاته الدستورية ويف مراقبة تنفيذ قوانني املالية أو 
به  ية العمومية بصفة عامة، مركزاي وترابيا وما أانطمراقبة تدبري املال

الدستور من مهمة مساعدة الربملان يف هذا الشأن، كل ذلك حيتم 
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علينا كربملانيني مؤمتنني على مراقبة العمل احلكومي نيابة عن 
الشعب وأيضا كمشرعني وكمطالبني ابلتفاعل مع مهوم الشعب 

افعات الرامية املطالبات والرت وقواه احلية ويف وقت تتنامى فيه حبدة 
إىل حماربة الفساد ومحاية املال العام، نعم كل ذلك حيتم علينا جتديد 
مناهج وآليات تعاملنا مع التقارير واخلالصات املتمخضة عن 
أعمال احملاكم املالية وأن خنصص الوقت واجلهد الالزمني 

 نلتفحصهما ودراستها واستخالص ما ينبغي استخالصه منها، وم
أجل ذلك البد من تطوير نظامنا الداخلي كي تكون هاته التقارير 
منتجة وذات أثر فعلي ملموس على تعزيز أولوايتنا يف جمال التشريع 
واملراقبة، واآلن إمسحوا يل أن أتفاعل مع بعض ما ورد يف عرض 
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت خبصوص بعض 

 ة ببعض القطاعات أو املرافق العمومية.املهام الرقابية املتعلق

وأود أن أسجل أوال أمهية املهمة الرقابية اليت قام هبا اجمللس 
لدى مؤسسة وطنية اقتصادية وإسرتاتيجية تدبر ثروة معدنية ووطنية 
ابلغة األمهية وأعين هبذا اجملمع الشريف للفوسفاط والداللة الرمزية 

 لعمومية.ببعض القطاعات أو املرافق ااملتعلقة  هلاته املهمة الرقابية

وأود أن أسجل أوال أمهية املهمة الرقابية اليت قام هبا  
اجمللس لدى مؤسسة وطنية وإقتصادية وإسرتاتيجية تدبر ثروة 
معدنية وطنية ابلغة األمهية، وأعين هبذا اجملمع الشريف للفوسفاط، 

ق العمومية املراف والداللة الرمزية هلاته املهمة الرقابية هو أن مجيع
وشبه العمومية كيفما كان حجمها ونفوذها فهي خاضعة فعلية 
لرقابة هذه املؤسسة الدستورية، وحنن يف فريقنا نؤيد هذا اإلجتاه 
وندعمه وننتظر خالصات تقرير املهمة الرقابية املوالية املعلن عنها 
 بشأن النشاطات الصناعية للمجمع وشركاته والشركات التجارية.

فإننا ننتظر أيضا خالصات التقرير  ،ومن جهة أخرى 
املتعلق ابملهمة الرقابية لدى صندوق اإليداع والتدبري الذي عاىن 
من إختالالت مهمة يف جمال احلكامة والتدبري اإلسرتاتيجي، وحنن  

مر كربملانيون مطالبون بتفعيل الرقابة واحملاسبة الالزمتني، ونفس األ
اء ية لدى املكتب الوطين للكهرابء واملينطبق على املهمة الرقاب

الصاحل للشرب، الذي طاملا عاىن من صعوابت متويلية حادة 
استلزمت تدخل الدولة لدعم هذا املرفق احليوي واإلسرتاتيجي 
السيما وأن املشهد الطاقي ببالدان يعيش حتوالت إسرتاتيجية واعدة 

طاقة ع اليف جمال الطاقة املتجددة، وعالقة بنفس القطاع، قطا 
واملعادن، فإن الربملان واحلكومة مطالبان ابستثمار مالحظات 
وتوصيات اجمللس من أجل النهوض ابلوكالة الوطنية لتنمية الطاقات 
املتجددة، والنجاعة الطاقية، واإلنكباب على معاجلة اإلختالالت 
املؤسسية النامجة على التداخل بني اختصاصاهتا واختصاصات 

على القطاع، إضافة إىل املالحظات والتوصيات الوزارة الوصية 
املثارة بشأن الفراغ التعاقدي بني الدولة وشركات اإلستثمارات 
الطاقية اليت تعاين من حمدودية تدخالهتا ومشاريعها، وابلنسبة لوزارة 
الفالحة والتنمية القروية، فقد اهتم اجمللس مبراقبة أداء صندوق 

 اته.التنمية الفالحية مبداي مالحظ

وحنن يف فريق التجمع الدستوري وابلنظر إىل ضبط عدد 
املتدخلني يف هذا الصندوق، وتوخي إعادة النظر يف مفهوم التنمية 
 القروية واجلبلية، فإنه ال يسعنا إال أن نثمن احلصيلة املنجزة يف إطار

اجملسدة يف إسرتاتيجية  2121اإلسرتاتيجية احلكومية لسنة 
اتيجية تنمية منطقة الواحات، وشجر املخطط األخضر، وإسرت 

األركان، وإسرتاتيجية املناطق اجلبلية، كما نتتبع حرص احلكومة 
عرب اإلسرتاتيجية املعتمدة 2182لتجسيد خطاب العرش لسنة 
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ملكافحة الفوارق اجملالية واإلجتماعية ابجملال القروي الذي تقوده 
الغاابت، املياه و وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و 

وإدماج صندوق التنمية القروية كأحد الشركاء الفاعلني يف تنفيذ 
هذا الربانمج الطموح، مسجلني يف نفس الوقت اجلهد املبذول 
لتطوير أداء هيئات حكامته وحرصه على تطوير آليات تتبعه 
للمبادرات واملشاريع املمولة من طرفه وكذا تطوير شراكاته وحتسني 

تعاقدية بناء على ما ورد من مالحظات من طرف اجمللس آلياته ال
 األعلى للحساابت.

ويف هذا اإلطار البد من التأكيد على أمهية النقاش الذي 
واملتمثل يف  2182أثري على هامش مناقشة قانون املالية لسنة 

صفة آمر ابلصرف هلذا الصندوق، حيث أن القرار الذي استقر 
ير  إسناد هذه الصفة إىل السيد وز عليه رأي اجلميع واملتمثل يف

ه الفالحة والتنمية القروية واملياه والغاابت قد أثبت صدقيته وأحقيت
ال سيما أننا نسجل مسامهة هذا القرار يف تقرير آجال البت يف 
املشاريع ضماان للفعالية والنجاعة، حيث كانت مسطرة املصادقة 

 عليه سابقا تستغرق وقتا طويال.

البد من الوقوف عندما أثري أيضا  ،املوضوعوعالقة بذات 
 22من أرقام حول ميزانية هذا الصندوق على اعتبار أن الرقم 

مليار الذي مت التصريح به آنذاك كميزانية ذاتية حقيقية هلذا 
وجود له على أرض الواقع إال يف خميلة من يدعيه، ال  الصندوق

قيق كان هو حت  وعلى اعتبار أن مقاصد هذه الرؤية اإلسرتاتيجية
اإللتقائية عرب جتميع التمويل العمومي من جهة، ومسامهة اجلهات 
ومسامهة الصندوق من جهة أخرى، يف إطار مقاربة مندجمة على 

 22مدى عشر سنوات وبتمويل إمجايل لكافة املتدخلني يبلغ 
 مليار.

ويف ما خيص قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك فقد  
دقيقة يف شأن عدم تطابق نظام التأهيل  أبدى اجمللس مالحظات

وتصنيف املقاوالت البناء واألشغال العمومية مع مقتضيات املرسوم 
املتعلق ابلصفقات العمومية، إضافة إىل مالحظات ختص تدبري 
ملفات نزع امللكية ذات الصلة بنشاطات الصندوق الوطين للطرق، 

، كما نبه اجمللس ميوهلا وكذا اخنفاض وترية إجناز املشاريع الطرقية اليت
أيضا إىل ارتفاع املعدل السنوي ملديونية املكتب الوطين للسكك 
احلديدية. إن هاته املالحظات تستدعي إجاابت دقيقة وتفاعالت 

 إجيابية مع القطاع احلكومي املختص يف أقرب اآلجال.

ه وفيما خيص قطاع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل فإن 
يق الوقت وألمهية اإلسرتاتيجية، وثقل تراكماته ال يسع ونظرا لض

فريقنا إال أن ينوه حبرص اجمللس األعلى للحساابت على املسامهة 
يف الكشف عن إختالالته وتقدمي مالحظات وتوصيات من شأهنا 
مساعدة الدينامية اجلديدة يف تدبري هذا القطاع على التسريع من 

درجيي حنن واثقون من التجاوز التإصالحاهتا بتدرج وثبات وجرأة، و 
 لألعطاب البنيوية للمنظومة الرتبوية ببالدان.

جندد تقديران ألعمال اجمللس األعلى  ،األخري ويف
للحساابت الذي أماط اللثام عن جمموعة من اإلختالالت 
والنقائص ليكون دور الربملان ليس املزايدات السياسية وإمنا تقييم 

ث مدى مسامهتها يف تنزيل السياسات القطاع أو املؤسسة من حي
العمومية، ومدى أتثريها على احلالة اإلجتماعية واإلقتصادية 
للمواطنني، وهذا هو جوهر تقييم السياسات العمومية من أجل 
بناء مغرب تسوده حكامة جيدة لتدبري املال العام العمومي، وشكرا 

 لكم.

 السيد الرئيس:
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ابسم  للسيدة النائبة رفيعة املنصوريشكرا للسيد الرئيس، الكلمة 
 الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

 

 رفيعة املنصوري:السيدة النائبة 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 أن من الدستور، يشرفين 41عمال مبقتضيات الفصل 
أتدخل ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس النواب 
يف مناقشة التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس 

، 2181يوليوز  4األعلى للحساابت أمام جملس الربملان يوم 
وهذه مناسبة لنجدد التأكيد على أمهية العمل الذي تضطلع به 

يا على يوية ابعتبارها متارس الرقابة العلهذه املؤسسة الدستورية احل
املالية العامة مبا يساهم يف حكامة وشفافية التدبري العمومي وترشيد 
تدخالته، وحيقق تنزيل املبدأ الدستوري القاضي بربط املسؤولية 

 ابحملاسبة وتعزيز دولة مسو القانون.

 ومن هذا املنطلق فإن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

حييي عاليا اجملهودات اإلستثنائية للرئيس األول للمجلس األعلى 
للحساابت، ومن خالله كافة قضاته وأطره، فإنه يدعو احلكومة 
اليوم إىل متكني اجمللس من كافة الوسائل البشرية واملادية لإلضطالع 
مبهامه يف أحسن الظروف. وإذا كانت احلصيلة يف اجمللس خالل 

ت ابلكثافة والتنوع، فإننا يف الفريق ، قد متيز 2182سنة 
 اإلستقاليل نود بداية تسجيل املالحظات العامة التالية:

ضرورة تكثيف الرقابة املالية على املقاوالت  -أوال
ة العمومية املتعثرة أو اليت مل حتقق نتائج إجيابية يف السنوات املالي

 األخرية؛

ل عن عمل صدعوة اجمللس إىل مد الربملان بتقرير مف-اثنيا
 الربامج واحلساابت اخلصوصية للخزينة ذات الطابع اإلجتماعي؛

تسجيل ضعف عدد امللفات اليت أحاهلا اجمللس  -اثلثا
على وزير العدل، واليت تتضمن أفعاال تستوجب عقوابت جنائية، 

ضااي الفساد البئيس ابملقارنة مع قواليت ال تتعدى مثانية، وهذا العدد 
اليت نعيشها، ويريث أن يكون فيه عدد بئيس، لكن نريد مآل هاذ 

 امللفات الثمانية.

، واعتبارا لغىن التقرير وتنوع املواضيع اليت تناوهلا من جهة
وكذا ضيق الوقت املخصص ملناقشته فإننا يف الفريق اإلستقاليل 

ن الفريق رئيسية مع اإلشارة أبسنكتفي ابلرتكيز على ثالث حماور 
غادي يستثمر مجيع املعطيات والتفاصيل اللي جا هبا التقرير دايل 
اجمللس األعلى للحساابت يف ما خيوهلا للدستور والقانون للرتافع 

 عليها وتنبيه احلكومة ومراقبة عمل احلكومة.

 السيد الرئيس،

، فقد 2182فعلى مستوى تطور املالية العمومية لسنة 
مليار دايل  41,22جل تنفيذ ميزانية عجزا للخزينة يقدر س

الدرهم، ويريث أن هاذ العجز تكون عندو واحد االنعكاس على 
احلياة دايل املواطنني، حنن نرى العكس وهو رقم يسائل صدقية 
ا امليزانية، فمبدأ الصدقية يف املالية العمومية ال يعترب طرفا أو شيئ

لقانون التنظيمي للمالية، وهو أيضا زائدا، بل هو ما نص عليه ا
مؤشر مهم على جناعة التوقعات املالية للحكومة وطلبات إختيارها 
التنبئية، بل هو دليال على اجلدية يف ما يقوم، ما يقدم للمشرع 
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مبناسبة مناقشة قانون املالية السنوي، وأحد أهم العناصر اليت تؤثر 
ان مثال ثمار، وهنا حيضر يف حترك الرأمسال العاملي يف جمال اإلست

عدم احتساب إمجايل الديون املستحقة على الدولة لفائدة 
مثال  2182املؤسسات واملقاوالت العمومية والذي بلغ برسم سنة 

 مليار دايل الدرهم. 98,2واحد 

 السيد الرئيس،

ابلرغم من التعهدات احلكومية املتواترة، الزال عجز امليزانية 
 2182لية حيث سجل برسم السنة املالية يسجل ارتفاعاته املتتا

، وهو ما %83,9أعلى نسبة منذ ثالث سنوات حيث بلغت 
يسائل احلكومة حول النموذج اإلقتصادي، وعربه كل الربامج 
احلكومية اخلاصة بتشجيع التصنيع والتصدير واإلنفتاح على 
األسواق العاملية من خالل اتفاقيات التبادل احلر اليت مل حتقق 

داف اليت وضعت من أجلها، وحتتاج إىل مراجعة عاجلة مع األه
ما يقتضيه األمر من أتهيل حقيقي للمقاولة املغربية، وحىت تصبح 
رافعة حقيقية للتصدير، وهو ما حييلنا على ما ابت يعرف بتعومي 
الدرهم أو نظام الصرف املرن يف ظل هذه احلقائق الصادمة، واليت 

تمرار رائية للمواطن، على اعتبار اسستنعكس سلبا على القدرة الش
فشل احلكومة يف إعداد توازن مقبول لعجز امليزانية التجاري 
للمملكة، فالتحول من نظام الصرف الثابت إىل نظام الصرف املرن 
ولو ابلتدرج وهو طبعا قرار اختذته احلكومة بال ما تستاشر مع 

ار ارجتايل قر الربملان، أو أجلته عاوتين بال ما تستشر مع حد، هو 
ابلنسبة لنا، إن كان سيقدم فرص للمقاولة، للرفع من مداخيلها 
عرب التصدير. فإنه من واجب احلكومة اليوم، ويف ظل هذه الظرفية 
املالية الصعبة، حتقيق معادلة موضوعية يكون خطها األمحر هو 

 عدم هتديد القدرة الشرائية للمواطن املغريب.

ق د كان دائما مطلبا حيواي للفريإن احلكامة املالية وترشي 
 مدخال للنمو واإلستجابة للكثري من املطالب اإلستقاليل ابعتبار

اإلقتصادية، لذلك فإن موضوع احلساابت اخلصوصية وأسطر 
ابلسطر ابخلطوط احلمراء عليها للخزينة واليت ال تنفك ترتفع 

حساب، أضحى يتطلب من احلكومة تقدمي  14أعدادها إىل 
تقييم شامل وموضوعي لعملها بتعاون صادق مع الربملان، إعادة 

فكيف تفسر احلكومة اليوم إذن توفر من بعض هذه احلساابت 
على أرصدة مرتفعة جدا وبصفة بنيوية متأتية من األرصدة املرحلة 

 822.1ما جمموعه  2182من سنة إىل أخرى حىت بلغت سنة 
تعملة ابلرغم منها مس مليار دايل الدرهم يف الوقت اللي كتبقى كثري

من احلاجيات امللحة واملستعجلة يف عديد من اجملاالت واللي  
كتعاين من إكراهات كبرية، ونشدد هنا بصفة خاصة على صندوق 
التماسك اإلجتماعي وصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية 
والصندوق اخلاص ابلصيدليات املركزية، فكيف يعقل؟ كيف يعقل 

ظل ماليري الدراهيم معتقلة يف صندوق التنمية القروية اليوم أن ت
واملناطق اجلبلية وعاملنا القروي يعاين من الفقر واهلشاشة والعطش 
يف الصيف؟ وكيف يعقل كذلك وكيف تفسر احلكومة تراكم 
األرصدة املتوفرة ابملاليري يف صندوق التماسك اإلجتماعي اللي  

 الوقت اللي ما زال هاذ دايل املليار الدرهم يف 81.2كتوصل ل 
اجملاالت حمتاجة للدعم وكتعاين من اهلشاشة ؟ وكيفاش كتفسر 
عاود اثين احلكومة وكتعلل لنا أن هناك ماليري دايل الدراهيم هي 
حبيسة احلساب اخلصوصي اخلاص ابلصيدليات العمومية اللي  

دايل املليار دايل الدرهم واملواطن املغريب ما كيجرب  4كيوصل ل 
 السبيطار ليودو األمحر واخليط ابش خييط راسو إيال جترح. يف
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إن اجلواب واضح وبسيط جدا وهو أن هاذ احلساابت  
اخلصوصية اللي هي ختلقت لوظائف استثنائية وحمددة حتولت 
بقدرة قادر إىل وسائل ميزانياتية إضافية لبعض القطاعات 

يس األول الرئاحلكومية، احنا ملي كنا كنسمعو التقرير دايل السيد 
للمجلس األعلى للحساابت احنا ما تفاجأانش بذاك األرقام وحىت 
املغاربة ما تفاجؤوش، عرفتو عالش؟ ألن هاذوك األرقام تتعكس 
الواقع اللي احنا كنعيشوه مع املغاربة اليومي يف السبيطارات ويف 
التعليم، بل هذاك التقرير عرى وفضح وقطعنا الشك ابليقني وخالان  

م ابش يثبت أبن هنار اللي كنقطبو هنا يف هاذ القبة كل يو 
امليكروفون وخناطبو احلكومة راه احنا قطعنا معها الشك ابليقني 
ابش تفهم مزاين أبن كاين إختالالت كبرية يف قطاعات اللي هي 
حيوية وكتهم املواطن الضعيف، غناخذ مثال دايل الصحة ما 

يد ولينا لصحة راه املواعغاديش ندقق أكثر ألن الوقت لن يسعفين ا
حمط سخرية كاين الناس اللي ماتو والنهار دايل الذكرى السنوية 
وصل املوعد دايهلم، األطر أما السكانري والتحاليل هو حلم صعب 

ها املنال والّ املواطن املغريب بني انرين أنه بني اإلختالالت اللي تيعاني
لي ما عندوش ال privéالقطاع وبني اجلشع دايل القطاع دايل 

عليه كاع الرقابة من الوزارة، أما التعليم مل أخذ يف التعليم الوقت ما 
غاديش يسعفين لكن بغيت نقول واحد الرسالة للحكومة هو أن 
هاذ الرتافع اليوم هباذ احلرقة ليس من أجل العرقلة، ابلعكس هللا 
يعاونكم، ولكن بغيت نقول أبن يف العام اجلاي ما جييش السي 

ويعطينا معطيات وتقرير أسوأ من اللي عطاهنا، فلهذا نطالب جطو 
احلكومة اليوم أبن تراجع كل هاذ اإلختالالت وتراجع مجيع 

 اإلسرتاتيجيات دايهلا، وشكرا.

 السيد الرئيس :

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد سعيد امسكان إبسم الفريق 
 احلركي.

 :النائب السيد سعيد أمسكان

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 زمالئي النواب،

 زمياليت النائبات احملرتمات،

كما تعلمون إننا اليوم بصدد مناقشة مضامني العرض 
الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت 

س، املداخلة، السيد الرئيمشكورا أمام جملسنا املوقر وتوطئة هلذه 
نؤكد أبننا يف فريقنا قرران عمدا وعن قصد عدم اخلوض يف تفاصيل 

 العرض واألرقام.

 السيد الرئيس، 
نسجل أمهية هذه احملطة األساسية يف التعاون بني 
املؤسسات الدستورية وحنن ال نشكك حلظة واحدة يف كل ما ورد 

ا نشيد اسبة فإننمن تفاصيل دقيقة يف هذا العرض، وهبذه املن
ومبختلف التقارير اليت تنجزها هذه اهليئات الدستورية مبا ميكن 
الربملان من القيام بدوره يف املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة على 
العمل احلكومي ومبا يسهم من جهة أخرى يف حتسني وترشيد 

 التدبري العمومي وإشاعة ثقافة اإلدالء ابحلساب.

 السيد الرئيس،
تقد أبن هذا العرض الذي ميكن ومسه ابالستثنائي جاء نع 

يف سياق استثنائي كذلك ويف ظرفية غري عادية يف بالدان وكما 
ام تتبعنا وتتبع معنا املواطنون فإن املسح التقييمي احلسايب الذي ق
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به اجمللس بني ابألرقام وابألدلة واإلثبااتت العديد من االختالالت 
ليت تتقاطع على مستوى العديد من والنقائص ونقط العتمة ا

القطاعات والعديد من جوانب تدبري الشأن العام، وهنا تطرح 
جمموعة من األسئلة واالستفهامات عن أسباب هذا النكوص 
والفتور يف العمل احلكومي ال سيما أننا كلنا آمال واستبشران خريا 

 3منتظرين بوادر االنتقال إىل مرحلة أحسن وأفضل منذ خطاب 
وما واكبها من خطب وتعليمات  2188ارس ودستور سنة م

ملكية سامية وضعت أسس السياسة العامة اليت ينبغي هنجها 
وكشفت عن مواطن اخللل اليت ينبغي جتاوزها، ولكن مع األسف 
الشديد مل نلتقط رسائلها فقد رصد العرض والتقارير املصاحبة له 

حملاسبة وهذا يم واملراقبة واخلال مشوليا يف احلكامة واإلدارة ويف التقي
انتج يف تقديران لكوننا مل نستخلص العرب من األحداث الوطنية ومل 
نلتقط كما جيب الرسائل القوية للشعب املغريب من خالل 
لالنتخاابت التشريعية األخرية خصوصا. هل تساءلنا، السيد 

 مليون من املواطنني مل 82الرئيس، يف الوقت املناسب ملاذا قرابة 
يكلفوا أنفسهم عناء التسجيل يف اللوائح االنتخابية؟ هل تساءلنا 

من املسجلني مل يكلفوا أنفسهم عناء االنتقال إىل  %21ملاذا 
صناديق االقرتاع، أكيد هلذه األسباب، هلذه احلال أسباب ومربرات 

 عميقة، السيد الرئيس.

 السيد الرئيس،
قة مع مة الثهنا نتساءل أمل حين الوقت حملاولة جتاوز أز  

ويف املؤسسات؟ أمل حين الوقت للتفكري يف اسرتجاع مصداقية 
األحزاب السياسية والنقاابت؟ ألننا يف اعتقادان يف احلركة الشعبية 

يس، السيد الرئ ال دميقراطية بدون أحزاب ونقاابت قوية وانجعة
البد من إعادة النظر يف آليات املراقبة كذلك ومن ضمنها الربملان، 

 ميكن أن نعا ج القضااي الوطنية أبسئلة شفوية يف ثواين فال
 معدودات، كما يتعني كذلك إعادة النظر يف أساليب احلكامة.

دعوان نتساءل أمل حيدد الدستور األخري  ،ويف هذا اإلطار 
فصل تعىن ابلتنظيم وابلسلوك وابحلكامة  81اباب كامال من 

ى هاذ الدستور حىت ال يبق وابلتايل فإننا ندعو إىل تنزيلها ؟اجلديدة
جمرد شعار، فلو احرتمت هذه الفصول السيد الرئيس، ونزلت 
أحسن تنزيل، ما كانت احلساابت اخلصوصية متوفرة على أرصدة 

مليار درهم، منها حساابت ذات طابع  822مرتفعة بلغت 
إجتماعي غري موظفة أمام حاجيات ملحة ومستعجلة يف اجملاالت 

و السيد الرئيس، هل نعزو األمر إىل جمرد سهو اإلجتماعية، هل نعز 
 أو نسيان أو ال مباالت أو إنعدام املسؤولية.

 السيد الرئيس، 
إن احلركة الشعبية الوفية لثوابت األمة ومبادئها، املؤمنة 
ابمللكية وجتدرها، الساعية على الدوام إىل الوحدة الوطنية ومتاسك 

أو خوفا أو استفادة أو أي  األمة واستقرارها، وال نقول هذا جماملة
شيء من هذا القبيل، بل ألننا أمة من جذور خمتلفة، متنوعة 
اإلثنيات والقبليات واللغوايت متيزها حساسيات انئمة قابلة 
لإلحتقان يف كل وقت وحني لوال اختيارها هلذا النظام، تلك احلركة 

نا عالشعبية اليت تعترب أبن هذه القيم املثلى هي السقف الذي جيم
وحيصننا ويضمن استمراريتنا، وانطالقا مما سلف ذكره فإننا اليوم 
وليس غدا مرغمون على حتديد املسؤوليات مبن، من يقوم مباذا؟ 
وتفادي اخلطاب الذي حيمل املسؤولية للجميع، وال يتحملها أحد، 
فالبد لنا واحلالة هذه أن نطبق مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة، 

رين ابلصرف، أقول كل اآلمرين ابلصرف بشكل وحماسبة كل اآلم
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منتظم مهما كانت صفتهم إن على مستوى اإلدارة أو على مستوى 
 املؤسسات املنتخبة.

 السيد الرئيس احملرتم،

شعورا منا مبا تعيشه السياسة الوطنية من حراك وأشكال 
احتجاجية، نذكر أبننا توحدان يف معارك وحمطات صعبة إابن 

نا اإلستعمار، وبعد احلصول على اإلستقالل، وتغلب االستعمار وقبل
على مشاكلنا حبكمة وتبصر، ال ميكن اليوم اعتبارا للسياق الذي 
نعيشه أن تطبط عزائمنا وأن حيد من إرادتنا على نفس هنج أسالفنا 

 الذين قهروا الصعاب بنفس احلكمة والتبصر.

 السيد الرئيس:

يدة ي وهيب، الكلمة للسشكرا للسيد النائب، السيد النائب الس
 سداس ابسم الفريق اإلشرتاكي.فتيحة 

 النائبة السيدة فتيحة سداس:

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتقدم إبسم الفريق اإلشرتاكي هبذه املداخلة 
أمام جملسنا املوقر إلبداء أوجه خالصتنا على إثر عرض السيد 

األول للمجلس األعلى للحساابت بشأن التقرير السنوي  الرئيس
، ويف هذا اإلطار ال بد من التأكيد على 2182هلذا اجمللس برسم 

 األمهية الكربى اليت تشغلها هذه املناقشة، اعتبارا لكونه ترتكز على
تفعيل اآللية الدستورية املتمثلة يف املساعدة اليت يقدمها اجمللس 

راقبة لطة التشريعية يف اجملاالت املتعلقة مباألعلى للحساابت للس
وتقييم حتصيل األموال العمومية وصرفها وكيفية تدبريها من طرف 

 احلكومة.

وتكمن أمهية هذه املساعدة، ليس فقط على مستوى 
امليزانية العامة للدولة، وإمنا أيضا يف أمهية تدبري املال العمومي أينما 

ابية أو املؤسسات العمومية وجد، سيما من طرف اجلماعات الرت 
وحىت على مستوى الدعم املوجه لفعاليات اجملتمع املدين، وإذ يف 
الوقت الذي يؤكد فيه الفريق اإلشرتاكي على أمهية أعمال احملاكم 
املالية جبميع مكوانهتا، اجمللس األعلى للحساابت واجملالس اجلهوية 

ملال ا للحساابت يف ترسيخ أسس احلكامة اجليدة يف تدبري
العمومي، وكذا يف احملاربة الفعالة جلرائم الفساد، فإننا نؤكد على أن 
هذه احملاكم حتتاج أكثر من أي وقت مضى إيالءها اإلهتمام املنتج 
واملنجز، فسواء على مستوى متكينها من املوارد البشرية أو 
اللوجيستيكية الكفيلة بتمكينها من مضاعفة والرفع من املهام 

اليت تندرج ضمن اختصاصاهتا ابملقارنة مع عدد املرافق الرقابية 
 العمومية اخلاضعة لرقابتها.

ويف هذا الصدد يتضح من خالل عرض السيد الرئيس   
األول للمجلس األعلى للحساابت، أن عدد املهام الرقابية اليت قام 

 21ال يتعدى  2182هبا اجمللس األعلى للحساابت خالل سنة 
ار مراقبة التسيري واستخدام األموال العمومية مهمة رقابية، يف إط

وهو عدد ضعيف وحمتشم. ونؤكد يف الفريق اإلشرتاكي أن له ما 
يربره من إكراهات بنيوية وذلك إذا ما مت استحضار أنه طبقا للمادة 

من مدونة احملاكم املالية، يقوم اجمللس األعلى للحساابت  12
صناف علما أنه ابلرجوع إىل أ 2مبمارسة رقابته يف هذا اجملال على 

تقارير املؤسسات العمومية املرفقة ملشاريع قوانني املالية يتضح أن  
كل صنف من هذه األصناف الستة يتضمن العشرات من األجهزة 
اخلاضعة لرقابة التسيري للممارسة من طرف اجمللس األعلى 

 .للحساابت
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 21فإن احنصار عدد املهام الرقابية يف  ،وبناء على ذلك
مهمة رقابية يبقى ضئيال ابملقارنة مع عدد املرافق واملقاوالت 
العمومية اخلاضعة هلا، مما يؤثر بوجه أو آبخر على طبيعة املساعدة 
اليت يقدمها اجمللس األعلى للحساابت للربملان، ونفس اخلالصة 

اليت مل  2182ابلنسبة ألشغال اجملالس اجلهوية للحساابت برسم 
مهمة رقابية، علما على  21لرقايب على تسيري تتعدى يف جانبها ا

مجاعة حملية تقريبا وهذا بصرف  8219أن املغرب يتوفر على 
 النظر عن الشركات اليت تكون يف هذه اجلماعات مسامهة فيها؛

  وهلذه األسباب، فإننا يف الفريق اإلشرتاكي، نؤكد على ضرورة تعبئة
ها املالية أبداء وظائفكل الطاقات واملوارد من أجل متكني احملاكم 

الرقابية على أحسن وجه وعلى مستوى مضمون أشغال جملس 
األعلى احلساابت، فإننا نؤكد يف الفريق اإلشرتاكي على ضرورة 
التزام سياسة حذرة إزاء تواصل املنحى التصاعدي للدين العمومي 
جبميع مكوانته وحت احلكومة على بذل املزيد من اجلهود، قصد 

 ؛رتفاعهالتحكم يف ا

ضرورة تقييد احلكومة مبادئ الشفافية والصورة الصادقة 
يف احتساب نسبة العجز، وأيضا مبدأ احلكامة حيث الحظ اجمللس 

 ال حتتسب يف هذه النسبة للديون املستحقة على الدولة أن احلكومة
ة لفائدة املقاوالت برسم الضريبة على القيمة املضافة والديون املرتتب

 األداءات برسم الضريبة على الشركات؛فائض 

ضرورة مضاعفة اجلهود قصد التحكم يف النفقات والسعي 
حنو الرفع من املوارد، مما يقتضي من احلكومة إجراء إصالح جدري 

 للنظام اجلبائي يرتكز على توسيع الوعاء الضرييب؛

العمل بصفة تدرجيية على تسوية الوضعية املالية 
لكربى وتقليل املخاطر وجتنب تراكم للمقاوالت العمومية ا

 متأخرات الديون والقروض؛

أصبح لزاما أيضا اإلسراع يف إجناز إصالح جدري 
لإلختالالت اهليكلية اليت تشوب أنظمة التقاعد وذلك سعيا وراء 

 توحيدها؛

ضرورة احلد من اإلختالالت اليت تشوب تدبري احلساابت 
م اتصافها هتا اليت رغاخلصوصية للخزينة، خاصة على مستوى أرصد

ابلطابع اإلجتماعي لكنها ال تستخدم يف حل املشاكل اإلجتماعية  
 كما وقف على ذلك اجمللس األعلى احلساابت.

فيما يتعلق ابألرصدة املتوفرة يف صندوق التماسك 
اإلجتماعي وصندوق التنمية القروية واجلبلية وغريها من احلساابت، 

س األعلى للحساابت أيضا االختالالت اليت رصدهها اجملل
واملرتبطة بقطاع الصحة واليت تنحصر أساسا يف النقائص املتعلقة 
ابلتخطيط اإلسرتاتيجي والربجمة وتدبري املواعيد والبنيات 
والتجهيزات وغياب اخلدمات الصحية، اليت تعترب مسألة ضرورية 

 ابلنسبة لكافة املواطنات واملواطنني.

 اعي يف مسألة حيوية ومهمةارتباطا أيضا ابلشق اإلجتم
ر مرتبطة ابلرتبية والتعليم، ما يعرفه من إختالالت فقد سجل التقري

وضعية غري سليمة ابلنسبة لقطاع التعليم املرتبطة بظروف الدخول 
حيث أشار إىل عدم متكن الوزارة  2182/2181املدرسي 

ية و الوصية من توفري املوارد البشرية لتغطية حاجيات املنظومة الرتب
بكاملها مما دفعها أو مما اضطرها إىل اللجوء إىل التوظيف عرب 
التعاقد واليت أثرت سلبا على ظروف متدرس تالميذ خالل هذه 
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السنة، وأن هناك خصاص يف هيئة التدريس ويف نفس الوقت هناك 
 فائض مبختلف األسالك التعليمية، شكرا.

 السيد الرئيس:

ن للسيد النائب مجال، السيد شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآل
النائب، السي وهيب، الكلمة للسيد النائب مجال بن شقرون إبسم 
اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، نبقاو يف إطار مناقشة عرض 

 السيد الرئيس األول للمجلس األعلى حىت ال حناسب بعضنا.

 النائب السيد مجال بن شقرون:

 شكرا السيد الرئيس،

 لوزراء احملرتمون،السادة ا

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، نود يف البداية 
أن ننوه ابلتقارير اليت أييت هبا اجمللس األعلى للحساابت واليت 
 نعتربها مناسبة تقييمية تستجيب ملتطلبات الدستور الذي جاء يف

ننوه  له اليوم نتائجه املرجوة، وإذ حقبة نضال متيز حبراك نضايل
بذلك ال بد أن نشري إىل أن هاته التقارير عليها أن تكون متسمة 
ابملوضوعية واملصداقية وأن تكون بعيدة عن أي انتقائية تذكر، 
حيث يتوخى اليوم فعال يف إطار العالقة املرجوة بني الربملان  

اك ون هنكمؤسسة رقابية وابقي املؤسسات الدستورية، أن يك
تكامل وإنسجام من أجل مصلحة هذا الوطن، فالكل مسؤول،  
كل مسؤول من جانبه ومن دوره وحسب اإلختصاصات املمنوحة 
إليه، حيث نتوخى يف التقدم واإلشرتاكية أن تسهم هاته التقارير 

 .يف حتقيق التنمية املنشودة على كافة األصعدة ويف كل اجملاالت

الذي ميكن استخالصه من إن املعطى اجلوهري اليوم 
التقرير الذي استمعنا إليه هو أن فعال هناك جمهودات كبرية بذلت 

إىل يومنا هذا من خالل برامج واقعية، من خالل  2188منذ سنة 
إصالحات جوهرية، لكننا ويف إطار املوضوعية نقول أبهنا ال ترقى 

 دإىل طموحاتنا مجيعا ابختالف توجهاتنا السياسية. لكن املنشو 
هو أن نكون موضوعيني كل من زاويته يف إطار النقد البناء الذي 
من شأنه أن يطور جمالنا السياسي ويرتقي به تناغما مع أهداف 
 املرحلة الراهنة وتناغما أيضا مع أهداف الدستور اجلديد للمملكة.

إن احلقيقة املطلقة غري موجودة وأن النسبية جيب أن حتكمنا مجيعا 
وضوعي كما أشرت سابقا فبغض النظر عن جمموع يف تقييمنا امل

 ،اإلختالالت املسجلة يف عدة قطاعات عمومية وشبه عمومية
حيث نرجو أن يتجه اجمللس إىل كافة املؤسسات والقطاعات يف 
إطار رقابته املالية، نقول أبن هناك مكتسبات حتققت جيب 
اإلعرتاف هبا على املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي، ولكن 

حاتنا أكرب وعلينا أن نكون فعال يف إطار التعامل اإلجيايب  طمو 
كحكومة وبرملان مع كل امللفات وكل القضااي اليت تنسجم ومع 
التوجهات الرامية إىل خدمة املواطن وخدمة الشعب املغريب. 
فالوقوف على اهلفوات واإلختالالت اليت جاء هبا التقرير جتعلنا 

يجية ة واعون متاما ابألدوار اإلسرتاتنعرب أننا يف اجملموعة النيابي
للمجلس األعلى للحساابت يف مساعدة الربملان وتقدمي 
اإلستشارات واملالحظات اليت من شأهنا أن جتعل من الربملان يقف 
لعبا دوره األساسي يف الرقابة على احلكومة اليت عليها أن تبلور 

ثقتنا مجيعا  هإسرتاتيجية تنفيذية للربانمج احلكومي الذي انلت بشأن
 ثقة األغلبية.

إذن وانطالقا من ذلك وتركيزا على ما قلت، القطاعات  
اإلجتماعية تعترب ذات أولوية وعلى رأسها قطاع الرتبية والتكوين 
الذي نعتربه إنسجاما مع مرجعيتنا السياسية داخل التقدم 
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واإلشرتاكية أنه األساس اجلوهري للتنمية اليت نرجوها، إن صناعة 
قل البشري ال هي حمور التنمية اليت قادت عدد من الدول إىل الع

أن تكون يف مصاف الدول املتقدمة واليت بنت إسرتاتيجيتها 
اإلنتاجية على بناء العقل البشري وبناء مستوى تعليمي جيد خيدم 
 فعال املستوايت االقتصادية اليت نتوخى من خالهلا حتقيق التنمية.

وعلينا  عليم اليوم ال يبشر ابخلريإن الواقع الذي يعيشه الت
أن نقف وقفة رجل واحد وامرأة واحدة من أجل إصالح هذا 
القطاع وإصالح واقعي بكل ما حتمل ذلك من معىن من خالل 
إسرتاتيجية بناءة ذات أهداف واضحة ترسم اآلفاق املشرقة ألبناء 
وبنات هذا الوطن، الوطن الذي ينشد وحنن منثله كنواب األمة 

الة اإلجتماعية والتوزيع العادل خلريات هذا الوطن يف إطار العد
 توزيع لكل املسؤوليات بني خمتلف الفرقاء.

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 احملرتمني،السيدات والسادة النواب 

إن املطروح علينا اليوم وعلى بالدان هو تفعيل إسرتاتيجية 
ارة تلف مؤسساتنا الوطنية وإدانجعة لتجويد احلكامة وتدبري خم

املالية العامة بكل شفافية مطلقة عرب إشعاع املعلومة اإلقتصادية 
واملالية يف إطار تدعيم ومحاية مبادئ وقيم احلكامة اجليدة وكذا 

مل مؤسسات الدولة، فمن خالل الع تقعيد التفاعل اإلجيايب بني
جند أننا  التقريرالذي يقوم به هذا اجمللس ومن خالل اإلستماع إىل 

فعال داخل الربملان لنا دور أساسي يف اإلستجابة والتفاعل ومراقبة 
العمل احلكومي بكل جدية و عمل هادف، والسالم عليكم ورمحة 

 هللا تعاىل وبركاته.

 السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، ابسم النواب الغري املنتسبني، الكلمة للسيد 
 النائب مصطفى الىشناوي.

 النائب السيد مصطفى الشناوي:

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

حتية واحرتام وبعد، لنا اليوم أمام مناقشة موضوع له أمهية  
كربى هتم السياسات العمومية وتدبري املؤسسات من خالل التقرير 
الشامل الذي أجنزه مشكورا اجمللس األعلى احلساابت، لكن كيف 

انقش تقرير مهم من حيث احلمولة واحلجم يف دقيقتني؟ فلرمبا سأ
قد يتطلب األمر تقريرا من اجمللس األعلى للحساابت حول التوزيع 
غري العادل للوقت داخل قبة الربملان، كذلك نسجل أبن هذا 
التقرير قدم إلينا يف وقت يتساءل فيه اجلميع حول ملفات ذات 

ابقة عدل يف الوالية احلكومية السطابع جنائي أحيلت على وزارة ال
وال نعرف ما آلت إليه، لذا فإننا إذ نؤكد على ضرورة التعاون 
للمؤسسات الدستورية كوهنا تتيح للمؤسسة التشريعية املساءلة 
حول منهجية التسيري للعديد من املؤسسات والقطاعات وتنفيذ 

ية لالسياسات العمومية فإننا نؤكد كذلك على ضرورة ربط املسؤو 
 ابحملاسبة، إذ بدوهنا لن يكون معىن ملناقشة التقرير.

إن التقرير جيعلنا أمام حقيقة ساطعة أال وهي إفالس  
السياسات العمومية ببالدان بل إفالس النموذج التنموي املتبع 
برمته، بل إن هاذ النموذج يدفع البالد حنو اهلاوية واملزيد من التبذير 

 مصلحة املواطنني يف العيش الكرمي للمالية العمومية على حساب
 والكرامة اإلنسانية.
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إن التقرير يؤكد ما قلناه يف فيديرالية اليسار الدميقراطي  
وأكدانه بنوع من اجلرأة أثناء تقييمنا للسياسة العامة سابقا وتناولناه 
يف مناقشة التصريح احلكومي وقانون املالية، حيث نبهنا إىل أن 

قود البالد إىل اهلشاشة والفقر واحلكرة السياسات املعتمدة ت
واملديونية وتردي اخلدمات العمومية والبطالة، فأين حنن كمواطنني 

 من اإلستفادة من خريات وطننا العزيز؟

إن التقرير وما تضمنه من أرقام ومالحظات يكشف عن 
مراكمة اإلفالس ومراكمة الفساد واستفحال وغياب القدرة، 

يم، توى اخلدمات العمومية يف الصحة والتعلابإلضافة إىل تردي مس
 2188مما ال يفتح ابب األمل الذي استبشره املغاربة خالل سنة

فرباير، بل إن التقرير يعكس أبن االختيارات هي  21مع حراك 
اختيارات ال شعبية ومتناقضة مع مصلحة املواطنني يف العيش الكرمي 

مع هاذ  املدخل للقطعوحتقيق العدالة اإلجتماعية، إننا نعترب أن 
النموذج التنموي هو ضرورة السري حنو إصالح سياسي ومؤسسايت 
وإداري شامل هلياكل الدولة ومؤسساهتا حىت نتمكن من حتقيق 
 التنمية وضمان اإلستقرار اإلجتماعي يف بلدان العزيز، وشكرا لكم.

 السيد الرئيس :

جللسة اشكرا السيد النائب، منر اآلن إىل اجلزء الثاين من 
املخصصة ملناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
للحساابت وذلك إبعطاء الكلمة للسادة الوزراء املعنيني، الكلمة 

 للسيد وزير اإلقتصاد واملالية.

 السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية:

بسم هللا الرمحن الرحيم،والصالة والسالم على خري املرسلني 
 وصحبه أمجعني،وآله 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أقف جمددا أمامكم ألانقش وأتفاعل مع 
عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت ومع 

 .تدخالتكم

ال بد من اإلشادة بروح التعاون والتفاعل  ،وقبل ذلك
ألعلى املؤسسة من حجم اجمللس اواالحرتام اليت تطبع العالقة بني 

للحساابت ووزارة االقتصاد واملالية واحلكومة أبسرها، لكن ما 
الحظته خالل هذه املناقشة هو أنه رمبا محلنا هذا التقرير ما ال 
حيتمل إذ كل من الفريقني أخذ قسطا من هذا التقرير ووظفه 

 يفلألشياء ليست ابلسوداوية اليت أو ابالنتقادات اليت جاءت 
التقرير وكما مت تقدميها، التقرير قدم فعال بعض املالحظات، حاول 
أن يكون حمايدا إىل أقصى حد، وال أعترب أن ما جاء فيه ابلعكس 
ما جاءت يف هذا التقرير فيه روح إجيابية نظرا للنقاش اهلادئ، ونرى 
يف هذا التقرير ما ميكن إذا كانت هناك أشياء ميكن تصحيحها، 

جيابيات جيب االرتكاز عليها وتثمينها وتراكمات جد ولكن هناك إ
إجيابية، ويف التقرير إيال مشينا نشوفوا األشياء اإلجيابية راه جات 
العديد من األشياء اإلجيابية، لكن فيما يتعلق ببعض األشياء اللي 

دايل  9عندها عالقة مبيدان االقتصاد واملالية رمبا غنركز على 
 املواضيع.

ل هو فيما يتعلق ابحتساب نسبة العجز، املوضوع األو 
التقرير ما قالش احلكومة كتكذب، وحىت املعارضة ما خاصهاش 
تقول أن الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت كيكذب أو 
يدلس، قال ضرورة مراجعة املنهجية اليت تعتمدها احلكومة يف 
احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية وأن خاص 

ة اتخذ بعني االعتبار بعض املعطيات كالديون املستحقة احلكوم
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على الدولة لفائدة املقاوالت برسم دين الضريبة على القيمة 
املضافة، شنو هو هاذ الدين دايل الضريبة على القيمة املضافة اي 

الشهري، دااب  butoirإخوان اي سادة واي سيدات؟ هذا هو ذاك 
 اللي يف ظل املصدمك ضافة هو هذاهاد الدين على القيمة امل

احلكومات السابقة كلها كان ال يعرتف به هنائيا، اللي جاي نعاود 
 la tvaجاي من الفرق بني  butoirنذكر به هاذ 

collectée  ديكla tva  اللي كتدخل الشركاهتا أكانت
اللي كتخلص منني كيجي  la tvaخاصة أو كانت عمومية وبني 

عض املؤسسات العمومية وهذا ما حصل هذاك الفرق كيجي أنه ب
 la تستثمر استثمارات كبرية لكن القدرة على يعين

déductibilité دايل هذاكtva   قليلة جدا، مثال إيال خذينا
oncf  1داملليار و 2الشركة دايل السكك احلديدية كتسثمر بني 

 tva، إذن عندها tva 21%دمليار سنواي كتخلق عليها
payée  يعينles fournisseurs  بني مليار ومليار

 9دايل  chifre d’affaireونصف، ولكن هي تدير واحد 
 %84من قبل ما نزيدوها  tvaداملليار ونصف كانت كتحسب 

 داملليار دايل 2مليون مجعات تقريبا  211كدخل يعين ياله  

سنني وهذا يؤثر على  81خاصها  املصدمك ابش ترد هذا املصدم
 لسابقة جزاها هللا خريا؟ أن بعد األقلخزينتها، آش دارت احلكومة ا

ة للخواص املقاوالت اخلاصة ال ابلنسباملصدم،ك اعرتفت هبذا
اللي  tvaمليون ومن بعد زدان  21اللي أقل من  tvaوخلصنا 
داملليار هذا مل يكن  9سنوات وكلفتنا  9مليون على  211قل من 

 l’oncfيف السابق، ابلنسبة املؤسسات العمومية خلصنا ابلنسبة 
، 111مليار و l’oneداملليار دايل الدرهم عرب داك االتفاقية و2

 tvaصحيح أن هناك مؤسسات عمومية أخرى فيها تراكم دايل 

وصحيح أن املؤسسات كتحيط مشكل، ولكن راه حنا غادي 
نعاجلها كل واحدة على حدة، وصحيح اللي فتحت املشكل أكثر 

 l’oncfال حب tvaماشي مها هدوك املؤسسات اللي كرتد 
املؤسسات اللي كتدير التصدير اللي ما عندهاش ممكن أهنا دير 

دايهلا تسرتدها، إذن قانونيا وحماسباتيا وعمليا   tvaيعين ديك 
كانت هاذ الدين على الضريبة على القيمة املضافة غري معرتف به 

كيفاش انخذوا بعني  وال يلزم الدولة. إذن مبا أنه كان ال يلزم الدولة
عتبار يف إطار احملاسبة؟ ونقولوا أنه خاصنا نبدلوا املنهجية، اإل

املنهجية اي إخوان وأؤكد لكم هنا أن املنهجية املعتمدة الحتساب 
العجز هي املنهجية الصحيحة وهي املنهجية املعتمدة يف ظل كل 
احلكومات السابقة وهي املنهج املعتمدة داخل القانون التنظيمي 

 هاذ املنهجية اثنيا مصادق عليها حىت من طرف لقوانني املالية، أن
املؤسسات الدولية، منني كتقولو يل كتجيب املديونية واملديونية 
طلعات، شكون هذا اللي غادي جيي يثيق إيال ما كانش عندان 

 احلساابت دايلنا فيها صدقية واملنهجية دايلنا صحيحة.

صندوق النقد الدويل كيجي جيلس معاان وماشي غري 
ان مع الدول كلها، كيشوف احلساابت ما ميكنش نقولوا داخل معا

ة قبة الربملان أشياء اللي ما جاتش يف التقرير، التقرير قال جيب ضرور 
التفكري يف املنهجية، املنهجية دايلنا صحيحة، والعجز دايلنا 
صحيح واحلساابت دايلنا صحيحة واجمللس األعلى للحساابت 

نون املالية، ألن دايل القانون سوف يصادق على صدقية هاذ قا
 التصفية غندوزوه إن شاء هللا يف األسابيع املقبلة يف جملس احلكومة
وغيجي عندكم وغيجي فيه التقرير دايل املصادقة والتقرير دايل 

 املطابقة؛
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كان هناك جمهود استثناء إلسرتدادات الضريبة على   ا،اثلث
اخلاص،  سبة للقطاعالقيمة املضافة كيما قلت السنة املاضية ابلن

اللي  2182مليار ونصف السنة املاضية يف  88خلصنا أكثر من 
اسرتدينها وكان جمهود استثنائي ابش نردوا القطاع اخلاص كل 

واحلكومة عازمة على إجياد احللول املناسبة  فرضالرتاكمات دايل 
ابلنسبة للمؤسسات العمومية كما قلت يف إطار  املصدمإلشكالية 
العمليات، بعدها خاصنا نعيدوا النظر يف النسب دايل  طبعا واحد

خاصنا راه احنا عفينا الطائرات والقطارات إىل آخره ابلنسبة  فرض
هلاد املؤسسات ببالدان، أيضا إعادة النظر يف اإلتفاقية دايل 
اإلستثمار مع الدولة ابش يتم أيضا اإلستثمار، ألن ما وقع أن 

ن اإلتفاقيات مع الدولة ألن اإلستثمارات ما كانت كتستافد م
الدولة قانونيا ما كانش ممكن، وهاذ الشي كلوا راه ذكران يف اللجنة 
بني قوسني دايل املالية إذن حىت املؤسسات العمومية اآلن أصبحت 
بفضل هذه اإلتفاقيات غتكون معفاة من أداء الضريبة على القيمة 

 املضافة ابلنسبة لإلستثمارات.

 ملتعلقة مبرافق الدولة عفوا ابحلساابتالنقطة الثانية ا 
أان بغيت نقول لكم  14اخلصوصية املالحظة األوىل العدد دايهلا 

حساب خصوصي يف  822، كانوا 2118راه كان جمهود يف 
 18 :2181، ويف 14 :2182، يف 12نزل ل  2111

وغادي نزيدوا إن شاء هللا نقصوا من العدد دايل هاذ احلساابت 
كل على كل حال مكون من املكوانت دايل اخلصوصية اليت تش

 امليزانية العامة للدولة.

ل القانون التنظيمي للقوانني املالية ابلنسبة للسنة املقبلة ك  
كل احلساابت اخلصوصية اليت ال   21احلساابت وهذا الفصل 

سنوات املاضية نفقات سوف حتذف مبقتضى  9تسجل خالل 

انت شي حساابت القانون، ومعكم سوف نشتغل أنه إيال ك
خصوصية ما بقاتش كتأدي املهمة دايهلا أان كنواعدكم غنتفقوا ابش 
حنذفوها، ولكن خاصنا انخذوا بعني اإلعتبار املعطيات اللي قلتيو 
راه كاين بعض احلساابت اخلصوصية ختدم قطاعات إجتماعية، أان 
بغيت نفهم تقولوا هاذ احلساابت اخلصوصية راه فيها الفلوس، 

 اللي فيها الفلوس فيها الفلوس، اآلن اللي خاصنا نديروا احلمد هلل
أنه فعال اآلمرين ابلصرف خاصهم حيسنوا من التدبري دايهلم ابش 
أنه يكون اإلستغالل األمثل دايل هذه األموال لصاحل املواطنني 
ولصاحل حاجياهتم ولصاحل تنفيذ اإلستثمارات املربجمة يف هذا 

 اإلطار.

ير السؤال الثالث ابلدين وهنا يف التقر فيما يتعلق وهذا  
جا ولكن حىت واحد ما قاهلا، الدين قال إخنفاض يف خدمة الدين 

، التقرير قال 2182مقارنة مع سنة  2182اخلزينة خالل سنة 
مواصلة حتسن ضروف متويل اخلزينة والذي جتلى يف اخنفاض أسعار 

، 2182مع نقطة أساس يف املتوسط ابملقارنة  92الفائدة حبوايل 
التقرير أيضا قال وأان اللي غنجاوب عليه، أن الدين خذا منحى 

ولكن هاذ املنحى التصاعدي يف السنة املاضية كسرانه،  ، تصاعدي
كان كل سنة كريتفع ب   2184حىت ل  2188كان كل بني 

من الناتج الداخلي اخلام، يعين كل سنة كريتفع الدين  % 9.2
ل املاضية والسنة اللي قبلها ارتفع أبقمليار، السنة  92الصايف يف 

من الناتج الداخلي اخلام وهاذ السنة وطبقا للفرضيات % 1.1من 
اللي عندان أنه غادي يبقى يف استقرار وهنا فاش كاين اخلالف أو 
االختالف، رمبا أننا اللي مهم وأساسي ماشي الدين إلمجايل 

بة الدين هو نسابملليارات، وميكن هذي طبعا يعين رقم، اللي مهم 
يعين الدين على الناتج الداخلي اخلام، هذا اللي كيتحسب واملقارنة 
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وإن % 24.1اللي تدار يف العامل كله ونسبة الدين بقات مستقرة يف
شاء هللا وهذا اجملهود دايل يعين اهلدف دايل احلكومة أنه يف آخر 

إيال بقات العملية أو % 21إىل % 24.1الوالية غتنزل ب 
ة يف إطار إعادة التوازن اللي بديناه لإلطار املاكرو إقتصادي للتعبئ

يف إطار وهنا اللي مهم يف إطار يعين التحكم يف العجز دايل 
 اخلزينة.

يف إطار أيضا يعين حتقيق نسبة النمو مهمة ومرتفعة، هاذ   
 21العوامل كلها غتأدي أننا إن شاء هللا نوصلوا لنتيجة دايل 

، وهنا كنتكلموا على دين 2128خلام يف من الناتج الداخلي ا%
اخلزينة، ألن الدين وهنا رمبا كاين يف واحد النوع من االختالف 
على كل حال يف املفاهيم، التقرير يتكلم عن الدين العمومي، 
وكياخذ الدين العمومي هو دين اخلزينة زائد الدين اللي فيه ضمانة 

هاذ  ا ال نتفق معدايل الدولة ابلنسبة املؤسسات العمومية، احن
املفهوم، الدين العمومي كما هو معرتف به دوليا هو دين اخلزينة 
صحيح، خصنا نزيدوا عليه دين اجلماعات احمللية، خاصنا نزيدوا 
عليها الدين دايل الضمان أو اإلصدار للدين دايل إدارات الضمان 
اإلجتماعي وخصنا نزيدوا عليه الدين دايل املؤسسات العمومية 

الطابع التجاري، وهذا كيتسمى الدين العمومي وحىت يف ذات 
كاين و الدين العمومي كاين فيه نوعان كاين الدين العمومي اجملمع 

اللي معرتف به دوليا هو الدين العمومي الدين العمومي املوحد 
املوحد، وهذاك الدين العمومي املوحد كناخذوا هذاك الدين 

وكنقصوا منه كل العمليات دايل التدفقات يف العالقات  الكامل
أو الصندوق املغريب  CMRاملدينة واملدانة مثال، مثال بسيط 

للتقاعد مؤسسة عمومية، هاذ املؤسسة عمومية عندها يف إطار 
سندات اخلزينة  des bons de trésorsالتوظيفات املالية 

 لدين ألهنا مايعين أبموال مهمة جدا خاصها تنقص من هاذيك ا
حتسباتش ابلدولة وعاود حتسبها ابلنسبة للمؤسسات العمومية، 

أقل بكثري من ما جاء يف التقرير، وحنا نشتغل داخل وزارة  إذن 
اإلقتصاد واملالية ابش نعطيوا الدين العمومي املوحد بصفة منتظمة 

جمللس ا وبصفة مستقرة ،وهو أقل كما قلت مما جاء يف التقرير دايل
 للحساابت.

آخر نقطة مني جا هاد الدين؟ انتما كتعرفوا اإلخوان أن   
مليار يف املتوسط يف الثالث  92الدين جا ألن كنقولوا ارتفع ب 

ولكن يف هاد السنوات راه  2184و 2182سنوات بني 
مليار، اإلستثمارات فقط دايل  811االستثمارات العمومية فاقت 

مليار وملي جا القانون التنظيمي  21امليزانية كانت يف حدود 
لقانون املالية قلنا أودي هاذ الدين ال ميكن أن ميول إال 
اإلستثمارات وحصراي اإلستثمارات، وهنا رمبا يف إطار النقاش بغينا 
نقصوا من الدين ما علينا إال نقصوا من االستثمارات، ولكن هذا 

مومية ستثمارات عيستقيم وال يصح ألن بالدان مازال حمتاجة إل ال
يف العديد من اجملاالت، املهم هو أن ذاك االستثمارات تكون 
مفيدة، تكون عندها مردودية اقتصادية أو عندها مردودية 
اجتماعية ابش هي اللي كرتد هذاك الدين، املشكل ماشي يف 
الدين، املشكل يف تدبري الدين ويف توجيه هذا الدين إىل 

 تعود ابلنفع على املواطنني وعلى اإلستثمارات العمومية اليت
املغاربة، واالستثمارات اليت تساهم يف خلق الثروة ويف حتريك 
اإلقتصاد وتساهم يف خلق مناصب الشغل، وهذا من املسائل 
األساسية اللي إن شاء هللا كنشتغلو عليها يف السنة املقبلة، 

ل و وغنجيكم ألن هاذ الشي لقاء راه داخل اللجنة أان غي بغيت نق
لكم، داخل اجلنة هاذ املواضيع كلها اي إخواننا كنذاكرو عليها، ما  
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كناش كنساينو التقرير ألن أعتقد أن هاذ األسئلة اللي طرحات يف 
التقرير، راه احنا كنذاكرو عليها داخل اللجنة، غنجيو بربانمج 
الستهداف يعين اإلستثمارات العمومية ابش تكون يف صاحل كيما 

هج ويف صاحل اإلقتصاد وأننا إيال مشينا يف نفس النقلت املواطنني 
، ويف %9اللي يعين التحكم يف العجز، ويف نفس يعين يف حدود 

نفس النهج لتحريك اإلقتصاد، ويعين حتريك النمو، إن شاء هللا 
املديونية العمومية سوف تكون أو تسري يف احندار، شكرا السيد 

 الرئيس.

 
 

 السيد الرئيس:

زير، يف نفس السياق الكلمة للسيد وزير الطاقة شكرا للسيد الو 
 واملعادن والتنمية املستدامة.

 السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على موالان 
 رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني،

 أوال السيد الرئيس،

 ادة النواب احملرتمني،السيدات والس

أعتقد أننا نعتز أميا اعتزاز هبذا الوطن، مبؤسساته اليت 
تشتغل رغم ما ميكن أن تكون من مالحظات، وعلينا أن نعيش 
زمننا عندما نقارب الوطن مع أوطان مشاهبة، مؤسسات تشتغل 
تقوم بدورها يف إطار التكامل، ويف إطار الدفع بعجلة التنمية 

صادية واإلجتماعية إىل األمام، وعلينا أن نعتز أننا السياسية واإلقت
عندما مؤسسة مثل اجمللس األعلى وما يرتتب عليه ومؤسسات 
الرقابة اليت تشتغل وترفع لنا تقارير، ويكون هذا النقاش العمومي 

أمام عموم املغاربة لتقييم السياسات العمومية، ويتواصل معها 
 خاصة مع احلكومة السابقة،املواطن الذي منذ زمن ليس ابلقليل 

أصبحت املفردات واحلياة السياسية واحلياة التنموية، أصبحت قريبة 
من املواطنني وكسر احلاجز الذي كان بني املواطن والسياسة، بني 
املواطن واملؤسسات، وهذا التفاعل والذي نشتغل على أساسه، 

سعف تنعتز أيضا أن احلكومة السابقة واحلكومة احلالية قررت أن 
على إجيابية وأن تفعل مؤسسات الرقابة ومؤسسات احلكامة، أذكر 
ابلقرار تفعيل املفتشيات العامة للوزارات لكي تتكامل مع اجمللس 
األعلى وتتكامل مع مفتشية اإلدارة الرتابية وأيضا ميثاق احلكامة 
الذي صادقت عليه احلكومة السابقة الذي يهم املؤسسات 

عمومية وتفعيل هاذ مؤسسات احلكامة، نعتز العمومية والشركات ال
أيضا أن هذا التقرير يتحدث عن كثري من اإلجنازات، ويف نفس 
الوقت يتحدث عن البعض نقول املالحظات أو إخفاقات وهذا 
شيء طبيعي وعادي، ال ميكن، ال أعتقد أنه من املعقول ومن 

دم، قاملقبول أن أييت البعض فيضع سبورة سوداء كأن املغرب ال يت
وكأن املغرب ال ينفرد يف احمليط الذي يعيش فيه، حنن نتحدث عن 
زمان نعيشه، و كأن املغرب لن حيقق جاذبية اإلستثمارات، وكأن 
املواطن مل جيد له لطلباته صدى يف الربامج، ويف نفس الوقت ميكن 
أن جند حكومة تدافع كأن السبورة بيضاء ليس فيها، العكس 

ليوم أننا أمام مؤسسات وتقارير ترصد ما مت أعتقد أنه اإلجيايب ا
حيتاج إىل مزيد من العمل  إجنازه ونفتخر به ونعتز به وترصد أيضا ما

 2182ومزيد من التقومي مث أيضا أن هذا التقرير يتحدث على 
 2182وما قبلها وأان أعتقد أن الكثري كان يتحمل مسؤولية فيما 

هي تراكم حلكومات  2182وما قبلها، املديونية ليست تزادت يف 
هذه املديونية رغم أنين أنظر إليها وننظر إليها إبجيابية ألن الغالبية  
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كانت تتوجه إىل اإلستثمارات اليت ختلق الثروة وفرص الشغل 
وجعلت بالدان اليوم مفخرة وحتتل مراتب متقدمة يف هذا اجملال، 

لوم أ مث أيضا حتمل مسؤولية يف كثري من القطاعات، طبعا قد ال
املعارضة وإن كان هذا موضوع آخر ولكن الكثري منا حتمل 
مسؤولية كبرية يف مسار هذا البلد وكثري منا يتحمل املسؤولية اليوم، 
ولذلك اللي مطلوب اليوم أن ننصت إىل بعضنا بعيدا عن حلظة 
انتخابية من حسن حظنا، اللي ميكن يتزايد فيها كل واحد ويقول 

د فيها احلكومة وتدافع على كل شيء، حنن يف ما كاين والو وال تزا
حلظة مراتحني فيها متفاعلني بطريقة إجيابية نقرأ هذا التقرير من 
مؤسسة حمرتمة دستورية تتكامل مع املؤسسات األخرى، لكي نقول 

 ونتفاعل معها بطريقة إجيابية.

ابلعناوين البارزة لإلصالحات اإلقتصادية نعتز أيضا  
 واإلجتماعية والتنموية واملالية والتدبريية واملؤسساتية والسياسية اليت

قامت هبا احلكومة السابقة، حنن ال نؤمن ابلقطيعة واليت أكملت 
اإلصالحات اليت قامت هبا حكومات سابقة ما ميكنش نكونو 

 مة تلعن أختها، كانتمثل األمة اليت تلعن أختها كلما جاءت أ
إصالحات و لذلك كنا دائما نقول يف احلكومة السابقة حنن 
االستمرار لإلصالحات السابقة اليت يعتز هبا املغرب ودفعنا يف هذه 
اإلصالحات دفعة قوية ويف نفس الوقت نعا ج اإلختالالت اليت 
نعتقد أننا ورثناه من التدبري السابق، وسيأيت جيل مقبل إن شاء 

أو حكومة مقبلة ميكن أن جتد اختالالت ونستمر هبذا النفس  هللا
 اإلجيايب يف التفاؤل.

غي فيما يتعلق ابلطاقة بعجالة يعين فيما يتعلق ابلطاقة اب 
نعطي بعض األرقام ما نعطيش األمور تقنية، سأحتدث معكم أبمور 
يعين أان كنت سابقا مسؤول يف التجهيز والنقل السي اعمارة كان 

 الطاقة، لكن احلمد هلل احلكومة تتكامل فيما بينها مسؤول يف
وتتواصل فيما بينها وليس يف ذلك ابلعكس إن شاء هللا هاذ الشي 
غادي يدفع واحد الدفعة قوية يف التعاون بني القطاعني وبطبيعة 

 احلال كاين التنسيق وإنسجام كبري جدا بني مجيع القطاعات.

فعلت   الوزارية اليتأؤكد وأحتمل مسؤولييت اللجان البني 
اليوم بشكل كبري ويرأسها السيد رئيس احلكومة، اللجان التقنية 
واإلدارية اليت يرأسها السيد رئيس احلكومة اللجان اليت فيها عالقة 
مع القطاع اخلاص وآخرها جلنة مناخ األعمال كلها تفعل وفق 

تخبني نبرامج ومشاريع والتزامات وأضفنا إليها اليوم التعاقد مع امل
على مستوى اجلهات الذي سيكون تعاقد ملزم للجميع للدولة من 
خالل احلكومة وللجماعات من خالل اجلهات من خالل 
املنتخبني، مبعىن هذا واحد املسار كنمشيو فيه ولذلك هاذ التكامل 
موجود ابغي نعطي األرقام اإلخوان داييل جا واحد التوجه يف 

مليار دايل الدرهم ابش  22ّلص اجملال دايل الطاقة املغرب كيخ
 %39مليار دايل الدرهم،  22يستورد الطاقة، الفاتورة الطاقية 

من هاذ الطاقة كنستوردوها تبعية للخارج النسبة كل سنة كتزاد يف 
غنضطرو  %4استغالل استهالك الطاقة واستهالك الكهرابء 

ما يسمى ابلقدرة اللي موجودة اآلن دايل  1211انتقلو من 
دايل املرات ألن الطلب  9ألف، غنضاعفو  24رابء إىل الكه

دايل املواطن والطلب دايل اإلقتصاد يتزايد بشكل كبري جدا، 
وأكثر من ذلك أن التأثري على البيئة والالئحة طويلة ولذلك كان  
كان واحد القرار إسرتاتيجي يف اجملال دايل الطاقة شنو هوالقرار 

 la لتحول الطاقياإلسرتاتيجي؟ وهو أن خنلق هذا ا

transition hynégitique  ابش إن هللا أن ننتج جزء من
طاقتنا من خالل ما حباان هللا من إمكانيات طبيعية الريح والشمس 
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وإن شاء هللا هناك توجهات أخرى إلنتاج الطاقة من مصادر أخرى 
يعين نظيفة، ولذلك هناك استثمارات ضخمة يف جمال دايل الطاقة 

 411إىل  921مليار دايل الدوالر إىل حوايل  41 تصل اليوم إىل
، ابش نعرفو فني كتمشي 2191مليار دايل الدرهم من اآلن إىل 

هاذ اإلستثمارات، من حسن حظنا جزء منها قد أييت من الديون 
ولكن اجلزء األكرب أييت من خالل الشراكات مع القطاع اخلاص 

، تؤكده احلكومة سارت عليه احلكومة السابقة وهذا أيضا توجه
احلالية يف إطار استمرار نفس اإلصالح بني حكومتني ويف نفس 
يعين اإلجيايب وهو أننا ماشينا يف إجتاه الشراكة بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص الذي جاء به قانون جاءت به وزارة املالية وصودق 
عليه وكان أيضا شراكة سابقة هلذه احلكومي، ولكن تعزز اآلن 

ومة قانونية قوية اللي غتخلي واحد العدد دايل الناس اآلن  مبنظ
كيجتهدوا ابش ميكنلهم يستثمروا يف املغرب، وميكن نقول لكم 
ميكن جتي املناسبة يعين ما عنديش أقل من ثالث أشهر عشرات 
وعشرات من الشركات واملنظمات املالية اللي جايني اآلن ابملاليري 

ن يف هذا البلد، يعين الطيب، ألدايل الدوالرات ابش يستثمروا 
هناك إصالحات، هناك مناخ  une visibilitéهناك وضوح 

األعمال يتطور، هناك اقتصاد يتطور، هناك أيضا توجه حنو هذه 
الطاقات البديلة وهذا شيء مهم، صحيح عندان إختالالت ميكن 

 لنا نذاكرو عليها.

د احتدث التقارير عن القضية دايل شركات اإلستثمار ع  
غنجي للمخزون هواألخري، شركات اإلستثمار كانت الدارت قبل 
ما يدار مازين غري ابش نعطيو هاد الشيء، وهي اللي كانت مكلفة 
ابش تدير كل ما يتعلق ابلطاقات البديلة، لكن ملا بدات مازين 
وتعطا ليها كافة التوجه مبا فيها الطاقات البديلة اللي كانت عند 

ابء واملاء تعطات ملازين ابش يكون عندان املكتب الوطين للكهر 
مؤسسات هي اليت تعىن ابلطاقات البديلة وأن الكهرابء ميشي 
للكهرابء وأن الوكاالت متشي للنجاعة الطاقية مبعىن حسن 
إستعمال الطاقة وأن املكتب دايل اهليدروكاربورات واحملروقات 

ائلوا يف سواملعادن ميشي كل واحد يقوم ابلدور دايلوا، بقينا كنت
احلكومة السابقة واآلن يف هذه احلكومة شنو الدور اللي كتقوم به 
الشركة دايل اإلستثمارات ولذلك اجمللس اإلداري بعد 
السيناريوهات اللي حدثها اللجنة إن شاء هللا غادي يقرر أشنو 

أشنو  ،من املسامهة% 22املوقع هلذه الشركة الوطنية اللي عندها 
هبذا  فيما يتعلقهلا ضمن هاذ املنظومة املؤسساتية هو الدور داي

التوجه الطاقي، وسنجد هلا املكان الذي ال يراعي األشخاص، 
ماشي كنقلب فني نديرو بالصت املدير العام وال كنقلبوا فني وال 
نرضيو مازن وال نرضيو املكتب الوطين، هذا توجه دايل احلكومة 

املكان الطبيعي ابش ميكنا جنحو يف هاد  ودايل الدولة أشنو هو
الديناميكية الطاقية، ولذلك جاء التساؤل كبري أو املالحظات على 
هذه الشركة ونقول أن اجلواب بدأته احلكومة السابقة مع السادة 
الوزراء السابقني، ال يف املالية وال يف الطاقة والمعادن وإن شاء هللا 

 سنتفق عليه يف القريب العاجل.

 فيما يتعلق ابلنجاعة الطاقية، أيضا مشينا يف اإلجتاه دايل 
أنه وحنا كيتزاد اإلستهالك يكلفنا ويؤثر على البيئة ونستورد 
النصيب األكرب، فمشينا يف جمال دايل النجاعة الطاقية هاذ 

غنقصوا من الفاتورة  2121يف % 2النجاعة الطاقية اللي كتقول 
ن كنشتغلوا، كنشتغلوا ولذلك شنو اللي اآل 2191يف  % 21

وفق اإلسرتاتيجية دايل النجاعة الطاقية اللي كتهم واحد العداد 
دايل القطاعات منها الفالحة والنقل والصناعة و اجلماعات احمللية 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

28 

واملباين، وهاذي راه اآلن يف آخر الرتتيبات دايل مجيع القطاعات 
حنضر هلا  يةاللي غيتصادق عليها إن شاء هللا وآنداك الوكالة الوطن

عقد الربانمج بني الدولة وبني الوكالة الوطنية ابش هي السياسة 
العامة دايل الدولة من خالل احلكومة هي غتنزهلا على أرض الواقع 
وفق تعاقدات مع القطاعات ومع اجلهات، واليوم كان عندان 
اجتماع مع اجلهات ابش ميكن يكون تعاقد أيضا مع اجلهات يف 

 إلصالح املؤسسايت الذي جاء به الدستور.إطار أيضا هذا ا

سامري، حتال بعد ال هفيما يتعلق ابملخزون اإلحتياطي را
هذا وقع واحد اإلشكال ولكن احلمد هلل ما حسوش املغاربة أن 
البرتول تقطع، ابش تعرفوا أبن احلكومة ماشي دايل اإلصالحات 

 سيعين السامري مبعىن البرتول واحملروقات أبنه حبس، ابلعك
احلكومة حىت األزمات تعرف كيف تدبرها واستطاعت احلمد هلل 

يوم اللي   21مبع املتدخلني أننا نوفروا هاذ صحيح ما مشيناش ل 
القانون ألنه ما كانش هناك واحد اإلستثمارات مبا كينص عليه 

يه اآلن واحد احملور اللي كنشتغلوا علوهاذا  ،يسمى ابللوجيستيك
ما يسمى ابللوجيستيك الطاقي مع الوكالة الوطنية ابش نطوروا 

لتنمية اللوجيستيك، ولكن اللي ميكنلي نقول ليكم اآلن ما بني 
داملليار دايل الدرهم  2 - 2128يف هذه احلكومة و 2181

دايل اإلستثمارات دايل القطاع اخلاص لتقوية وسائل التخزين ابش 
 نا اللي آنداك غادييوم يف القدرة دايل التخزين دايل 81نزيدوا 

ميكنا نوصلوا إن شاء هللا للسن اللي كينص  21نوصلوا حلوايل 
ع م عليها القانون مث اتفقنا على واحد الطريقة أهنا تكون واحد

الوزاراة املعنية ابش ما عمر يوقع شي إشكال فيما يتعلق تزويد 
 البالد ابملخزون الطاقي.

مارات القطاع اخلاص جاهزة، استث ،فبغيت أنكد ليكم 
الرؤية جاهزة، اإلتفاق مع اجلامعة اتفقنا مع اجلامعة دايل الطاقة 
أننا هاذ الشي ما ميكنش نسمحو فيه، وابلتايل البد أن نتعاون من 

 خالله.

آخر نقطة فيما يتعلق أو إيال ابقي الوقت، ألن كاين  
تب الوطين كحىت العامل القروي ذكر يف التقرير، فيما يتعلق ابمل

للكهرابء واملاء، املكتب الوطين للكهرابء واملاء بعجالة، احنا كنا 
أمام إفالس دايل املكتب ابش نكون صرحاء يف احلكومة السابقة، 
وكان ميكن املغرب غيبداو أيخذوا املاء والضوء ابلبون، ابش القضية 

تنا، ينقولوها هباد التعبري أمام املغاربة، فكان البد أن نتحمل مسؤول
ولذلك احلكومة السابقة وهذه احلكومة استمرار أننا نتخذ القرارات 
اليت نعتقد يف مصلحة الوطن واليت تبدو يف بعض األحيان أهنا 
مضرة ابلتقاعد واملقاصة واملكتب الوطين وغريها، ولكن تبني فيما 
بعد أن املواطنني واحلمد هلل اثقوا يف احلكومة وأكدوا أن 

ا يبدوا فيها من مرارات أهنا مفيدة، فخذينا اإلصالحات رغم م
القرار على أن نديروا اإلصالح على مستوى املكتب الوطين، وهذا 
اإلصالح احلمد هلل دار له عقد برانمج، كانت اللجنة دايل القيادة 
اللي كريأسها السيد رئيس احلكومة انعقدت مؤخرا، تبني أبن هناك 

 إىل تصحيح وإ نشاء هللا مؤشرات إجيابية ومؤشرات أخرى حتتاج
غيدار برانمج اثين ابلنسبة للمكتب الوطين، ولكن شنو اللي مفيد 
أن الفقراء ما كيأديوش الكلفة كيأديوا أقل من الكلفة دايل 
الكهرابء ودايل املاء، استمرينا كنعاونوا الفقراء، امليسورون اتفهموا 

لعكس م اباإلصالح وبداوا كيعطيوا الثمن ولذلك ماشي زدان عليه
والو كيخلصوا غري الثمن، كانوا كيخلصوا أقل من الثمن والوا 
غيكخلصوا الثمن وشنو املشكل إيال امليسورين عاونوا بالدهم ابش 
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نتعاونوا معهم ومنشيوا نعاونوا الفقراء، هذه واحد الفلسفة يعين 
ماشي فلسفة تقنية جات هبا احلكومة، هذا منظور أن اللي هو 

رائب ويتعاون مع الدولة ابش هاذوك الفقراء ميسور يعطي الض
يلقاو واحد احلياة طيبة ابش ميكن لنا نعاجلوا االختالالت اللي 
ميكن هلا تكون على مستوى دايل اجملتمع، ولذلك اليوم املؤشرات 
إجيابية، اخلزينة دايل املكتب ممتازة، انطلقت االستثمارات اللي  

سفي ومنه اإلستثمار دايل آكانت متوقفة ألن الناس كانوا خايفني 
مليار اللي حطات فيه  2الذي كان متوقفا ابلبناء امليناء دايل 

مليار دايل القطاع اخلاص ابش نوجدوا  22الفلوس احلكومة و ب 
 من احلاجيات دايلنا دايل الكهربة.% 21حوايل 

حقق املغرب  2181إىل  32وأخريا، العامل القروي من
دايل كهربة العامل % 81ر به من معجزة كبرية علينا أن نفتخ

، اللي ابقي % 33.42القروي اللي وصلنا اليوم كنتكلموا على 
لنا هذه هي األرقام اللي بغى يكذهبا يكذهبا وجييب لنا احلاجة 
هذه هي األرقام بطبيعة احلال اللي بغى يكذهبا يكذهبا، راه ميكن 

نتكلموا تلنا نكذبوا حىت يف وجود أشياء ويف جود أانس، ولكننا 
مع الواقع القانوين واألرقام اللي موجودة، هذه هي األرقام، األرقام  

بتفاواتت مع األقاليم، كاين األقاليم اللي قدمت  33.42كتقول 
، اآلن الدولة % 811كاين األقاليم اللي وصالت تقريبا   33

دارت برانمج العامل القروي يف سبع سنوات ما حتقق يف عشرين 
سبع سنوات اللي كيهم واحد العدد داجملاالت سنة غيتحقق يف 

والسالم  % 811منه الكهرابء اللي غنوصلوا إن شاء هللا ل 
 عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 السيد الرئيس:

شكرا للسيد الوزير، الكلمة اآلن للسيد وزير التجهيز والنقل 
 واللوجيستيك واملاء.

ستيك واللوج السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل
 واملاء:

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا،

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

بداية، هذه بطبيعة احلال حلظة سياسية ودميقراطية ابمتياز، 
أعتقد أنه رغم ما ميكن أن يالحظ بعضنا على البعض ولكن يف 

 سسة تقوم مبا جيب أن تقوم به، احلكومة تقومهناية املطاف كل مؤ 
ا جيب أن تقوم به والربملان مث اجمللس األعلى بطبيعة احلال يف مب

 وهادئ.إطار االحرتام ويف إطار أن يكون هناك نقاش موضوعي 

 السيد الرئيس،
أان أكاد أجزم أبنه ما جاء يف التقرير دايل اجمللس األعلى  

ة دايل ل التجهيز والنقل يف ثالثللحساابت ابلنسبة للقطاع داي
املواضيع كان منسجما مع ما هو موجود داخل الوزارة، يعين هناك 
جمموعة من القضااي نناقشها وكانت لدينا حنن كوزارة مالحظات 

عة من وليضع على جممو  عليها، وجاء التقرير ليؤكد الكثري منها
يها بالدان ف اإلجراءات طابع التنويه هبا، ألنه يف احلقيقة حققت

الشيء الكثري. وأول موضوع هو الطرق، الصندوق اخلاص ابلطرق، 
وما أدراك ما الصندوق اخلاص ابلطرق، والسادة النواب ابخلصوص 
يعلمون هذا، يعين لو ما كانش هاذ الصندوق اخلاص ابلطرق ما  
كانش ممكن لوزير التجهيز أن يستقبل السادة النواب، فباألحرى 

، كانت عندان 8313، ألنه هذا ملي أتسس سنة أن يستمع إلىهم
إشكاالت اللي مرتبطة ابلصيانة دايل الطرق، وبعد ذلك دخلت 
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عليه واحد اجملموعة دايل التعديالت، حىت يستجيب لإلشكالية 
اللي تيطرحوها السادة النواب ابستمرار، ما كاينش انئب يزور 

 مصنفة. و غريالوزير إال ويطرح طريقا معينة، سواء كانت مصنفة أ

اللي متت  2184وبلغة األرقام، القانون دايل التصفية دايل 
املصادقة عليه يف جملس النواب مؤخرا، تيعطي..، هو يف احلقيقة 
تيتوج هاذ املرحلة دايل واحد العدد دايل التطويرات والتعديالت 
اللي دارت يف هاذ الصندوق، ألن كانت التقديرات دايل املداخيل 

 2.3مليار دايل الدرهم، املداخيل الفعلية كانت  2.2حوايل 
، والنفقات كانت %894تقريبا مليار دايل الدرهم، حوايل 

مليار دايل الدرهم، والنفقات الفعلية  2.2التقديرات بطبيعة احلال 
، مبعىن أن حنا %841مليار دايل الدرهم إذن  9.11حوايل 

ش ي مناسبة ابجتاوزان ذاك الشي اللي كانت مقرر، وتنقول وهاذ
نقوهلا للسادة النواب، نرجو يف هاذ السنة املالية املقبلة أن تتم إعادة 
النظر يف املداخيل، ألن الطلب على هذا اجملال دايل الطرق، طلب  
كبري.مؤخرا كنا مع السيد رئيس احلكومة يف اجلهة دايل بين مالل، 

 رفيما خيص فقط قطاع دايل التجهيز، كانت هناك الطلبات تقد
مليار دايل الدرهم ابلنسبة هلاذ املخطط، وهذا دليل على  1حبوايل 

أنه هذا واحد اجملال بطبيعة احلال الذي جيب أن ننظر إليه وأن ننوه 
 مبا قامت به بالدان بطبيعة احلال كل احلكومات املتعاقبة.

كانت هناك بطبيعة احلال بعض املالحظات منها هاذ 
ع امللكية كانت إشارة للقضية دايل املالحظة دايل نزع ملكية، نز 

االعتمادات دايل الصندوق اخلاص ابلطرق، القضية النسبة إلينا 
واضحة ألن حنا هاذ الشي دايل نزع امللكية أوال معقد، وأيخذ 
سنوات ونتحمله يف امليزانية العامة دايل الوزارة، لكن مع ذلك رفعنا 

فيما  2181سنة مليون دايل درهم  811النسبة دايلو إىل حوايل 
 يتعلق ابلصندوق.

فيما يتعلق كذلك إبشكالية صيانة الطرق القروية، بغيت 
غري نذكر أن اإلتفاقيات املربمة مع اجلماعات الرتابية واملتعلقة 
بربانمج الطرق القروية تنص بصريح العبارة على أن اجلماعات 
القروية تتكفل بصيانة هذه الطرق بعد إجنازها، كما تتعهد 

نيفها ضمن شبكة الطرق اجلماعية، كما أن صيانة الطرق الغري بتص
املصنفة أصبحت تدخل ضمن اإلختصاصات الذاتية جملالس 

 من القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات. 12اجلهات طبقا للمادة 

كما أن صيانة املسالك القروية أصبحت أيضا تدخل ضمن 
هات ال ألنه اجلاالختصاصات الذاتية جملالس اجلماعات، هذا إشك

واألقاليم واجلماعات بطبيعة احلال كتقول إيال غندير صيانة خاص 
تكون عندي اإلمكانيات ابش ندير هاذ الصيانة، لكن ابلنسبة 
إلينا حنن هذا أمر جيب أن يقع فيه بطبيعة احلال واحد النوع من 
التوافق، حىت تكون هناك اإلعتمادات، ألنه الرصيد الطرقي يف 

مليار دايل الدرهم وما كاينش الرصيد  221تجاوز بالدان كي
الطرقي بدون صيانة، ألن واخا تدير طريق سريع تكلفك املاليري، 

مليار درهم،  4احلسيمة راه الكلفة دايهلا  -ألن الطريق دايل اتزة
إيال ما كانش الصيانة دايهلا ستضيع فيها البالد، سيضيع فيها هاذ 

توافق يت سننكب عليها بطبيعة احلال باإلستثمار. فهذا من األمور ال
 مع اجلميع.

نيف جل اللي تيتعلق ابلتص، فيما يتعلق ابحملور الثاين
املالحظات اليت وردت يف التقرير ال خترج عن أحد مفهومني يتم 
تداوالها ابستمرار على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

شغال الوطنية للبناء واألواملاء ويناقش مع املهنيني خاصة اجلامعة 
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والتعميم  l’unificationالعمومية مها املفهومني دايل التوحيد 
la géneralisation  دايل النظام دايل التكييف وتصنيف

املقاوالت العمومية، وهذا بطبيعة احلال يعين يعين لإلنصاف يعين 
ألف  88وبالدان تتشتغل عليه مت تصنيف أكثر من  8334من 

يعة احلال فيه نقاش االستمرار هاذ النقاش هذا، وحنا مقاولة بطب
اآلن بصدد ألنه هاذ اإلشكالية دايل التوحيد والتعميم هي ال ترتبط 
فقط بوزارة التجهيز ألهنا هتم قطاعات وزارية أخرى، وحنن اآلن يف 

 2181/2122إطار عقد الربانمج اللي غيتوقع مع اجلامعة من 
يد هاد النظام وستكون هناك سننص على إجراء خاص هباذ توح

دراسة لتقييم األنظمة احلالية مبقارنة مع األنظمة املشاهبة على 
الصعيد الدويل، ونريد أن تكون رائسة احلكومة هي املسؤولة عنه 
حىت نضمن هاذ القضية دايل التعميم دايل والتواحيد وإال دعوين 

ت شيء  والأقول أن الذي مت فهاذ اجملال دايل التصنيف دايل املقا
كبري جدا يتعلق خاصة بتبسيط املساطر وال مادية املساطر، ولكن 
ما زال عندان مالحظة ابستمرار ماشي غري من املقاوالت، حىت 
من السادة النواب والسادة املستشارين، لكن املعول عليه يف 
السنوات املقبلة فعال أنه رائسة احلكومة حتمل هاذ امللف هذا حىت 

ؤسسات يف احلقيقة العمومية أو كل القطاعات نضمن أن كل امل
اللي هي صاحبة الصفقات أن تعتمد نظاما موحدا وهذا بطبيعة 
احلال غيختصر على املقاوالت وعلى الشركات كثريا من اجلهد 

 وكثريا من اإلمكانيات املادية.

فيما يتعلق ابجملال السككي خلص تقرير اجمللس األعلى 
 توصيات هتدف إىل حتسني تدبريللحساابت إىل جمموعة من ال

وجناعة أداء املكتب، هذه التوصيات متت مناقشته خالل اجمللس 
وسيعمل املكتب  2181يوليوز  84اإلداري اللي انعقدانه يف 

على إدماج هذه التوصيات يف خارطة طريق مقابلة وتفعيلها بوضع 
خطة عمل وتعيني جلنة خاصة تقوم بتتبع هذه التوصيات وأسند 

جلنة التحقيق واحلكامة مسؤولية فحص هذه األشغال قبل إىل 
 عرضها على اجمللس اإلداري وهي كلها أمور تفصيلية وإجرائية.

أن أختصرها تكلموا على التدبري املعلومايت لعملية صيانة    
كان املكتب   2188البنية التحتية السادة النواب خاصنا نعرفو يف 

يل احلديدية على املستوى الدو  من أوائل مستغلي شبكات السكك
 سنة مثالذين يتوفرون على نظام ختطيط أشغال صيانة السكك 

قام املكتب بعصرنة أنظمة قياس ومراقبة حالة السكة  2184
والشبكة الكهرابئية هبدف ترشيد برجمة األشغال وضمان اجلاهزية 

 والسالمة.

جمموعة  املتحركة املكتب قام ابقتناءفيما يتعلق بصيانة املعدات  
جديدة من القاطرات واملقطورات يف إطار حتسني مؤشر جاهزية 
العرابت وخفض معدل عمر احلاضرة، لكن اللي أهم هو أنه مبوازاة 
مع هذا عامل املكتب وهذا جيب أن يشكر عليه ألنه تيدخل يف 

جمال  إطار واحد التوجه دايل بالدان على أتسيس صناعة وطنية يف
 les écosystèmes السكة احلديدية ما يسمى اآلن ب

ferroviaires  ما فتئت تتطور بشكل مطرد، ألن ابعتبارو هو
صاحب الصفقات وهي صفقات تقدر ابملاليري ال يعقل أن ما 
تكونش واحد النسبة من هذه الصفقات تعود على البالد يف جمال 

 التصنيع.

ملكتب جتربة تثمارية راكم افيما يتعلق بتدبري املشاريع االس
مهمة يف جمال املشاريع والتعامل مع اإلشكاالت اليت تواجه إجناز 
املشاريع الكربى وخاصة فيما يتعلق بضبط آجال الدراسات 
ومساطر نزع امللكية اليت تشكل جيب أن نعرتف بذلك املصدر 
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الرئيسي الذي يولد أتخريا يف املشاريع السككية وال أدل على ذلك 
املشروع دايل اخلط الفائق السرعة خاص يعرفوا السادة النواب  من
 32قاموا به  gélro crernدايل اهلندسة املدنية و %32أن 
قاموا به شركات مغربية، وبطبيعة احلال هاذ املشروع هذا يدبره %

وبتأمني ة تعقيداته خاصة فيما يتعلق بنزع امللكياملكتب الوطين رغم 
 .الفضاءات دايل هاذ املشروع

كتب نتائج حقق امل ،فيما يتعلق بتثمني فضاءات احملطات
مشجعة يف أول جتربة يف جمال تثمني فضاءات احملطات رغم 

ما كانتش  2111اإلكراهات و املداخيل اللي كانت عندان قبل 
ل مليون داي 911مليون دايل الدرهم، اآلن تتجاوز  21تتجاوز 

الدرهم واملكتب أخذ بعني اإلعتبار التوصيات واملالحظات دايل 
اجمللس األعلى للحساابت يف إجناز حمطة وجدة واحملطات اجلديدة 

 للخط الفائق السرعة.

ابش تعرفو أبن  ،أخريا فيما يتعلق بتدبري املعدات املتالشية  
اجمللس األعلى مشى إىل التفاصيل، قام املكتب اآلن بوضع مسطرة 
جديدة تؤطر عملية التخلي عن املعدات املتالشية تعتمد أساسا 
على اللجوء إىل طلب املنافسة كما تسمح ابإلستجابة لبعض 
الطلبات اخلاصة القتناء املتالشيات من طرف اخلواص بناء على 
األمثنة احملددة يف الصفقات املاضية، شكرا السيد الرئيس، والسالم 

 كاته.عليكم ورمحة هللا تعاىل وبر 

 السيد الرئيس :

شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للسيد كاتب الدولة املكلف 
 ابلتنمية القروية واملياه والغاابت.

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
لتنمية اب القروية واملياه والغاابت املكلفالبحري والتنمية 

 القروية واملياه والغاابت:

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،  

نقط أساسية: فيما  2نبغي نطّرق ل ،بعد اإلذن دايلكم
خيص التنمية القروية وابألخص صندوق التنمية القروية وهي مفاهيم 
حول األرقام ابش نتفقوعليها كاملني، وكذلك النقطة الثانية اللي 

ل اجمللس األعلى للحساابت وهي مسألة جات يف التقرير داي
احلكامة. كلنا تنعرفو أن صندوق اجملال القروي واملناطق اجلبلية من 
اآلليات املهمة اللي تتساهم يف التنمية القروية، والتدبري دايل هاذ 
الصندوق هذا مر مبراحل عدة، فيها اإلجيابيات دايهلا وفيها بعض 

وق نطرقو ليهم، ألن هاذ الصند احملدودايت دايهلا اللي ميكن لينا
اللي جاء يف  2182حىت  2112هذا عمر على كل حال من 

 التقرير تيخصنا نشوفو هاذ املراحل كاملة.

مليون  911امليزانية دايل هاذ الصندوق هي  2111يف  
مليون درهم، ويف الفرتة  124، 2182درهم، مقابل اآلن يف 

رف هي اللي كانت تتش السابقة هو املصاحل دايل رائسة احلكومة
على وزارة  %21على تدبري هاذ الصندوق وكانت تتفرق نسبة 

على وزارة التعمري وإعداد الرتاب، مبوجب واحد  %41الفالحة و
اتفاقية كذلك ملدة سنتني وكانت التمديد دايهلا بعد اإلذن دايل 

 2182و 2111رئيس احلكومة، يف هاذ الفرتة هاذي ما بني 
مليار دايل الدرهم، عوض  2.4اإلمجايل دايلو هو الصندوق املبلغ 

دايل املليار كميزانية متوقعة، وابلطبع ملي تنديرو اإلحتساب  1.9
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على هاذ امليزانية املتوقعة تيبان أنه كاين واحد املبلغ كبري اللي ما  
كنستافدوش منو واللي ما تيتمش اإلعمال دايلو على أرض الواقع 

مشكل دايل اخلطة املوحدة كي  وهو غري صحيح، حقيقة كاين
 جاء يف التقرير يعين تنعتارفو هباذ املسألة هاذي يف األول يعين يف

املرحلة األوىل دايل إستعمال هاذ الصندوق ألن ما كاينش واحد 
ي املعنية هبذا اجملال القرو  اخلطة موحدة بني خمتلف القطاعات

التنسيق ه و واجلبلي، وكذلك ما كانش آليات اللي تتضمن التوجي
بينها رغم اجلهود واحملاوالت واملبادرات اليت كانت تقوم يف جلنة ال 
بني الوزارية، وهنا ال بد إال أنه كان لوزارة الفالحة والصيد البحري 
وعي مبكر إبشكالية تعدد املتدخلني اللي تكلمو عليها النائبات 

عي سوالنواب احملرتمني فهاذ الصندوق هذا، وكذلك كانت ضرورة ال
إىل إجياد صيغة متكن من تكوين رؤية مشولية حول التخطيط 
والتنفيذ والتتبع والتقييم، وقد ابشرت الوزارة مبجرد توليها مهام 
اقرتاح سياسة احلكومة يف جمال التنمية القروي واملناطق اجلبلية يف 

 إصالحات مؤسساتية وتنظيمية جتلت أساسا: 2182

ال لوزارية الدائمة لتنمية اجمليف إنشاء اللجنة البني ا -أوال
القروي واملناطق اجلبلية مث خلق مديرية داخل وزارة الفالحة تعىن 
هباذ التنمية القروية، واالحتياجات امليدانية اللي عربت عليها الوزارة 

مل تتم اإلستجابة هلا إال جزئيا غري ابش نكونو  2182منذ 
يف رسم  2184 واضحني يف هاذ املسألة؛ فعلى سبيل املثال يف

داملليون  312، تعطات، كانت تربجمت 2184امليزانية املالية 
مليون درهم فإذن  111دايل الدرهم ولكن مت خفضها إىل 

االحتساب دائما تيكون على داك املستوى العايل اللي هو كان 
مطلوب من طرف الوزارة، ولكن يف األخري تيتقلص هاذ امليزانية 

بة حد اإلنطباع أنه راه كاين واحد النسهذي وتتبقى أنه تيعطي وا

مثال نسبة تغطية  2182اللي ما مستعمالش، ميكن نقول لكم يف 
فعوض  2182، وكذلك ابلنسبة ل%29احلاجيات كانت فقط 

مليون درهم املتوقع يف القانون املايل مت اعتماد فقط  924مليار و
توحة فمليون اتجتي من امليزانية امل 924مليون درهم، منها  124

اتجتي من ابب  211يف االستثمار املخصص لرئيس احلكومة و
التكاليف املشرتكة، فهذا كتكون انت كذلك الصعوابت ويف بعض 
األحيان اتجتي امليزانية مؤخرا، متة تيكون ذاك التحويل اللي تكلمو 
على السيدات والسادة النواب احملرتمني ولكن جمربين من طبيعة 

 جانب هاذ املعيقات كلهم ميكن نقولو بني احلال، ولكن يعين إىل
برجمت وزارة الفالحة والصيد البحري مجيع  2184و  2113

 laisséeاإلعتمادات اليت منحت هلا، ما كاينش شي حاجة 

de coté مما جعلها تراكم رصيدا إجيابيا مهما يف املشاريع ،
 .واملنجزات ذات الوقع التنموي املهيكل

لكم مثال أن جا يف التدخالت، املشاريع ميكن ليا نقول 
ما كاينش هاذ الشي، فيعين، يف تقرير اجمللس ولكن جا يف 
التدخالت أنه مىت هاذ صندوق التنمية القروية ما تيستاجبش 
للمتطلبات دايل املواطنني، نقول لكم أنه مت مثال إجناز غري اللي  

كيلومرت من املسالك القروية ونعطيكم   2111كمثال ال احلصر 
ذج صغري، فمثال آيت ابعمران هبا الدعاية كاين مشروع دايل منو 

تثمني دايل اهلندية الصبار، وابلطبع هذا تيشمل واحد العدد كبري 
كيلومرت دايل   812دايل الفالحا الصغار، فتم املسالك دايل

املسالك وكانت استفادت منها املنطقة إابن الفيضاانت اللي كانت 
 صاحل الساكنة ولعبت هاذ الطريقيف هذيك املنطقة، إذن كان ل

كذلك واحد الدور كبري يف فك العزلة، وابلتايل تيمكن للفالحة 
يبيعوا بثمن مهم وبكمية كافية املنتوج دايهلم. كذلك واحد 
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مليون الدرهم كانت، أان كنعطيكم غري بعض األمثلة غري  122،4
كان و  ابش نفّهم أبن هذا الصندوق راه كان يف صاحل راه كان خدام

لصاحل الساكنة، فمثال يف الغرب كان فيضان وكان إتالف واحد 
هكتار والسيما السواقي دايل الري، وبطبيعة احلال  892.111

مليون  22كلم دايل السواقي اللي ميكن كذلك مبيزانية   2211مت 
درهم تصلحات ورجعات لإلستعمال الفالحي. وهذا صندوق 

درهم يف الفالحة التضامنية، مليون  123التنمية الفالحية صّدر 
ما نسميه يف "خمطط املغرب األخضر" الدعامة الثانية. فبالتايل 
هاذي كذلك املستهدفني مها الفالحة الصغار، كيف كتعرفو هي 
 خمصصة لتثمني وغرس األشجار املثمرة وهتيئة العقار وهتيئة املراعي.

 يعين راه تتعرفو يف املناطق النائية خاصة.

مليون درهم ملناطق  222ك واحد تصدرات كذل
الواحات وشجر األركان، هانتما تتالحظوا معيا أبنه املستهدفني 
واحد الفئة معينة من الفالحني الصغار خاصة. وهاذ شجر األركان 
والواحات هو اللي كان مت توقيع اإلتفاقية دايهلا أمام أنظار صاحب 

تستحضر كيه، كاجلاللة يف الراشدية، واعتمدان فيها مقاربة تشار 
األمهية دايل إشراك الفاعل احمللي واملنتخب واملصاحل اخلارجية املعنية 
يف مجيع مراحل اقرتاح وإعداد املشاريع، يعين هي مسألة تشاركية 

 اللي كذلك كيحث عليها التقريردايل اجمللس األعلى.

وابلطبع، شكون غادي يتفاعل مع الكوارث الطبيعية؟  
ل التنمية القروية، هو اللي كتيتفاعل معاها، هاذ الصندوق هذا داي

تعطت ليه واحد  2182و 2181يعين اجلفاف اللي كان يف 
مليون دايل الدرهم إلصالح األضرار  421الغالف املايل دايل 

مليون درهم،  832: 2184النامجة عن الفيضاانت وكذلك يف 
 يف املناطق اجلنوبية نفس الشيء.

ال ققة مهمة جدا، بطبيعة احلإذن كتشوفو أن احلصيلة احمل
مت تسجيل عدد حمدود من املالحظات يف التقرير على مكوانت 
املشاريع، من طرف السيدات والسادة القضاة دايل اجمللس األعلى 
للحساابت، وهي بعض اخلطرات مرتبطة إبكراهات معينة. 
نعطيكم مثال فيما خيص دائما احلالة دايل الصّبار يف آيت ابعمران 

ارة دارت وحدة دايل التثمني دايهلا الصبار فآيت ابعمران، الوز 
الوزارة دارت وحدة دايل الصبار، الوزارة دارت وحدة دايل تثمني 

الفالحة  عطاهتا بطبيعة احلال لتسيري clé en mainالصبار 
وعطاهتم تكوين يف هذا الباب، وكذلك وجدات هلم الولوج للسوق 

فاق يعين طبيعي يف بعض الداخلية واخلارجية، ولكن كان إخ
األحيان، وابلطبع كاين عاود تقدمي عروض ابش جا واحد شريك 
من القطاع اخلاص ومتكن أنه ايخذ هاذ املسألة جبد، وعندو سيولة 
وعندو كذلك تفاعل مع الفالحة، تيعطيوه املادة األولية، واآلن 

 اللي تكتب املشروع راه انطلق بطبيعة احلال جا من بعد التقرير
 اللي هو بني أيديكم.

التجربة اهلامة اللي راكمتها وزارة الفالحة يف تدبري 
صندوق التنمية القروية جعلتها تعمل مباشرة بعد توليها مهمة 
اإلشراف والتنسيق على هاذ الصندوق مبوجب القانون املالية، هاذ 

، على وضع إسرتاتيجية جديدة تنبين على 2182الشي حىت 
العمومية واإلندماج دايهلا زمنيا وجماليا،  التقائية السياسات

تمع والتشارك والتعاقد مع الفاعلني اجملاليني واملنتخبني وفعاليات اجمل
املدين، مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصيات خمتلف املناطق 
ومبادئ اجلهوية املوسعة. يعين هذا منوذج جديد إذن هداك الشي 

ة نموذج وهاذ املقاربة اجلديداملواخذات كلهم دايل التقرير، هاذ ال
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يعين غادي نكونوا جتاوزان هذا املشكل هذا دايل احلكامة اللي 
 تكلمنا عليه.

اذ ابلتايل، اليوم التنمية القروية واملناطق اجلبلية مرتبطة هب
املقاربة اجلديدة اللي هي خصين كذلك نعطي بعض التوضيحات 

ر إىل آخره، هذه مليا 21على هذا الربانمج، تنسمعوا عليه بزاف 
املسألة خصنا نوضحوها حىت هي للرأي العام، حبيث أهنا كاين 

عندها  la caisseهاد  FDRشي لبس يف هاذ املسألة هذه. 
مليون درهم كحد أقصى من املوارد  211فقط بصفة قارة مليار و

مليار  21سنني وهاد الشي هاد  1دايهلا فكل سنة، إذن من دااب 
سنني هاذ الصندوق هذا  2طويلة، على سنني راه مدة  1على 

سنني،  1داملليار دالدرهم فقط على  81.2غادي يكون عنده 
ولكن دااب اللي هو جديد وهو أن يعين اإللتزامات دايل مرافق 
حكومية أخرى منها الصحة، التعليم، التجهيز والفالحة، كتكب  

داملليار دايل الدرهم ومن بعد  82.1كذلك بصفة ملتقية هاذ 
 اد ابش ميكن العمل واألجرأة تكون على أرض الواقع.ع

داملاليري حىت هي كمسامهة من طرف املبادرة  4تتجي  
التنمية البشرية وهذه ما تدخلش للصندوق، يعين راكم تتعرفوا  
كلكم منتخبني، أن املبادرة البشرية ولكن كاينة التقائية يعين أن 

 البشرية تتقاطع معداملليار دايل الدرهم دايل التنمية  4هاذ 
الربامج، وهاذ الربامج منني تتجي ؟ تتجي من اجلهة، يعين أن كاين 
واحد اللجنة جهوية اللي فيها الوايل والعمال ورئيس اجلهة 
واملنتخبني وكذلك املصاحل اخلارجية دايل الوزارات، من متة تيجيو 
املشاريع واملخططات اجلهوية اللي غادي يتمولوا يف هذا، ومن 

يعة احلال كاينة جلنة وطنية اللي هي تتعطي اإلذن ابش ميكن طب
 يتصرف هاد املبالغ، وشكرا.

 السيد الرئيس:

شكرا السيد كاتب الدولة، خنتم بنقطة البدء يف مجيع 
اجملتمعات، إبعطاء الكلمة للسيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين 

قش يف اجللسة ااملهين والتعليم العايل والبحث العلمي. االقرتاح سين
 املقبلة.

السيد حممد حصاد، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 والتعليم العايل والبحث العلمي:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف البداية، أود أن أعرّب عن اعتزازي يف املشاركة يف هذه 
اجللسة املخصصة ملناقشة العرض الذي تقدم به السيد الرئيس 
األول للمجلس األعلى للحساابت حول أعمال احملاكم املالية، 
وغادي منشي مباشرة لبعض النقط اللي أاثرها التقرير واللي كتخص 
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتكوين العايل. فأول نقطة اللي 

لى هي هتم املدرسني، اللي التقرير كيتكلم عأسالت كثري من املداد 
ألف، ومن جهة   82من جهة كاين خصاص كبري قدره التقرير ب

ألف. فكاين اختالف يف  84كاين فائض قدره التقرير كذلك يف 
األرقام ولكن هاذ الشي هاذ الشي موجود، واغتنمنا هذا العام 

نتقالية ألف واحلركات اإل 24فرصة دايل التوظيفات اجلديدة دايل 
ابش أوال اخلصاص مبقات حىت شي حالة، اخلصاص كله شديناه 

 ابلنسبة للسنة املقبلة إن شاء هللا يف الدخول املدرسي املقبل.

ابلنسبة للفائض، مقدرانش نقضيوعليه هنائيا، التعليم  
اإلبتدائي مابقى فيه حىت شي فائض صفر. ابلنسبة للتعليم 
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م الثانوي التأهيلي مازال ، ويف التعلي411اإلعداديـ مازال 
، وهادو كلهم ختصصات اللي كتكون زايدة يف واحد احملل 2811

معني ومكطبقش احلاجيات دايل التكوينات، داك الشيء عال، 
اإلبتدائي فضينا منو ألن مافيهش ختصصات، ولكن هذاك 
التعليمات اللي فيها ختصصات هاديك راه عندان فيها مشكل، 

ل األملانية ومكاينش الدروس دايل األملانية مثال كتلقى أستاذ داي
معندك مادير معاه إىل آخره. ولكن كونوا متيقنني على أنه يف السنة 

اللي بقات غادي نقضيوعليها هنائيا ابش  2811املقبلة، هاذ 
مايبقاش عندان هاد املشكل دالفائض نقضيو عليه بصفة هنائية. ال 

اداك اللي فيها ه حيث التخصصات اللي ما بقاتش كتدرس وال
خاص يكون إعادة اإلنتشار دايهلا يف مواد أخرى وال يف هذا، ألن 

 هاد احلالة خمصهاش تبقى.

فيما خيص املالحظة الثانية اللي كتعلق ابحلجرات   
الدراسية اللي مغلقة، أوال التأكيد األول هو أن هاذ احلجرات راه 

ذي لوق هاماشي غري عام واحد فات تغلقات، راه كاين اللي مغ
حجرة، الثلثني  3811سنوات وسنوات وسنوات، واجملموع دايهلا 

اللي موجودين يف العامل les satelites دايهلا هي من هادوك 
 القروي.

أوال تعطات تعليمات للمديرايت كلها ابش اللي ما  
ومبقاتش صاحلة ابش هتدم بقاش صاحلة احلجرات اللي قدمية 

ونتخلصوا منها هنائيا ابش ماتبقاش موجودة، غادي يبقى لنا 
املدارس اللي مها داخل املدن، واللي الكثافة دايل السكان نقصات 
يف هاديك احملالت اللي مها فيها، واللي اضطرت الوزارة ابش تغلقها 

 سهاديك كاين واحد العدد دايل األفكار فيما خيص هاذ املدار 
هاذي، ولكن غادي خنرجوا واحد التصور ابش تبقى داخل أما 

املنظومة التعليمية أما املصلحة العامة، ما كاينش هذاك الشي اللي  
 laكيقولوا يف الصحف غادي تعطى للخواص وال غادي تدار 

spéculation  وال شي حاجة، هاذ الشي كونو متيقنني ما
التوجه هو غادي  غاديش ندخلوا فيه وماشي هذا هو التوجه،

ية، يكون أما غتصلح للمنظومة الرتبوية وراه غتبقى يف املنظومة الرتبو 
إال مكانتش غتصلح للمنظومة الرتبوية نشوفوا مع اجلماعات احمللية 
 وال مع إدارات أخرى اللي ميكن تستعملها ملرافق عمومية تصلح.

جا كذلك يف التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت  
دايل اإلكتظاظ، هذا راه فايت يل تكلمت عليه، هنا   املشكل

كذلك اغتنمنا التوظيفات اجلديدة ابش حنّدو بصفة هنائية مع 
اإلكتظاظ، ابلنسبة للسنة األوىل ابتدائية راه كنت قلتها مغاديش 

يف كل املدارس إال إذا كانت استحالة، وابلنسبة  91تعدى 
 ، مع العلم أن أكثرتلميذ على أكثر تقدير 41لألقسام األخرى 

تلميذ يف  91يف املائة غادي يكون كذلك أقل من  11من 
 القسم.

تكلم كذلك التقريرعلى التأهيل دايل املؤسسة التعليمية،  
راكم عارفني الربانمج الطموح اللي عملناه للدخول املدرسي املقبل، 
 ولو ماشي يعين أتهيالت يعين مهمة جدا، ولكن على األقل

د اجملهودات ابش املؤسسات تكون يف واحد املنظر تعملت واح
 اللي ما كيحشمش ابملؤسسات التعليمية.

التقرير تكلم كذلك على تعزيز الصالحيات دايل  
األكادمييات يف جمال تدبري املوارد البشرية، ففي هاذ النطاق، هذا 
راه أصدرت قرار قبل أشهرـ كيعطي الصالحيات الكاملة 

، ال ة فيما خيص التدبيري دايل املوارد البشريةللمديرايت األكادميي
فيما خيص التعيني دايل املديرين وال فيما خيص التنقيط دايل 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

37 

األساتذة وال غريها، كل شي غادي يكون حملي ومديرايت 
 األكادميية عندهم الصالحيات الكاملة يف هذا اخلصوص.

كان جاء يف التقرير كذلك واحد املادة خذات واحد 
 م هو املسائل املتعلقة بتدبري العتاد الديداكتيكي واملواداحليز مه

الكيماوية، هاذي كان فيها مشكل ميكن كاع راه وصل اآلن يف 
األحباث ويف القضاء. اللي ميكن نقول لكم، على أن توضعات 

يكون عندو واحد  materielمسطرة جديدة ابش ابش هاذ 
ني عمليات حتسدفاتر التحمالت معينة وتدقيق احلاجيات وضبط و 

االقتناء إىل آخره، هاذ الشي كله اآلن معمول به ابش نتفاداو 
 نطيحو يف نفس املشاكل يف املستقبل.

كما مت يف هاذ النطاق هذا إحداث جلنة وطنية للسهر 
على مواكبة وتتبع والتقييم املستمر دايل هاذ دايل هاذ القضية، 

خصنا نبقاو ، كيألن كاين عتاد كثري كيتشرى ومواد كثرية تتشرى
 دائما يف انضباط فيما خيص هاذ هاذ املسائل.

وأذكر هنا، أبن اختذت إجراءات أتديبية يف حق بعض 
األشخاص اللي كانوا يعين التقارير الداخلية دايل الوزارة أعطت 
على أن كان عندهم نقص كبري فيما خيص التتبع دايل هاذ املسائل 

اآلن  يف جهات أخرى فهمهاذي، ورمبا يكون حىت متابعني حىت 
حىت نشوفو املسائل القضائية  ils sont susponduيعين 

فني غادي متشي، فّضلت شخصيا هاذ القضية هاذي، ألن ما 
ميكنش خنلي شي واحد اللي هو التقارير عطات على أنه كان 
هناك إخالل واضح يف املهمة، واش هاذ اإلخالل متعمد وال اّل؟ 

 شكل آخر خنّليو القضاء حيسم فيه.واش يستحق الزجر ؟ هذا م

فيما يتعلق ابلتكوين املهين، فاملالحظة األساسية هو 
يتعلق بتخطيط عرض التكوين، فهناك االشتغال اآلن لوضع 

منظومة كاملة للتخطيط، ماشي كتهم فقط مكتب التكوين املهين 
ألن هو عندو التخطيط دايلو والسي بن الشيخ هنا، التخطيط 

لكن ابلنسبة رمبا لبعض القطاعات األخرى  دايلو مضبوط، 
كالسياحة والصناعة التقليدية وال قطاعات أخرى رمبا كيخص 

 واحد املواكبة أكثر من ما هو موجود اآلن.

 

 

 

 

 

 
 

النقط املهمة اللي جات يف يف التقرير ما غاديش نطول،  
ما زال اللي بغيت أنكد عليه يف اخلتام، هو أن الوزارة عازمة على 

كل اإلقرتاحات والتوصيات الصادرة عن خمتلف اإللتزام ب
املؤسسات الدستورية للمملكة. وأنوه هبذا اخلصوص من طبيعة 
احلال، ابجملهودات والعمل الذي ينجزه اجمللس األعلى للحساابت 
 وابلعمل الذي تقوم به املؤسسة الربملانية يف جمال املساءلة والتقييم

يس مبادئ لعمومية وتكر يف أفق ترسيخ ثقافة تقييم السياسات ا
 الشفافية والفعالية والنجاعة داخل اإلدارة وشكرا لكم.
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