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 الثانية والستني حمضر اجللسة
 
 م(.6197 دجنرب62) 9341 ه ربيع الثاين 7 الثالاثء: التاريخ
  رئيس جملس النواب. احلبيب املالكي السيد: الرائسة

 ةلثالثاابتداء من الساعة  ةقدقيون وعشر ة ساعتان وست :التوقيت
 .الرابعة عشروالدقيقة  مساء

ة ملناقشة التقرير الذي أعدته جلن خمصصةجلسة  األعمال:جدول 
  .مراقبة املالية العامة حول صندوق التجهيز اجلماعي

 

 :لسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسةا

أشرف  الصالة والسالم علىو  ،ن الرحيمبسم هللا الرمح
 .املرسلني

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

ملادة اطبقا ملقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب، أساسا    
كذلك على إثر قرار مكتب اجمللس بعقد جلسة عامة منه، و  612

ختصص ملناقشة التقرير الذي أعدته جلنة مراقبة املالية العامة حول 
صندوق التجهيز اجلماعي، نعقد هذه اجللسة وفق املسطرة اآلتية 

 ويف إطار احرتام مقتضيات النظام الداخلي. 

 ؛ملخص عن تقرير جلنة مراقبة املالية العامة تقدمي-أوال

 الفرق واجملموعة النيابية؛ تدخالت-اثنيا

احلكومة للرد على التعقيبات أو تدخالت الفرق  تدخل-اثلثا
 .واجملموعة النيابية، وخنتم بتعقيب الفرق واجملموعة النيابية

امسحوا يل قبل الشروع يف املناقشة أن أذكر أبمهية دراسة     
ة قارير املنجزة من طرف جلنة مراقبة املالية العامة، واملتعلقة مبراقبالت

وتتبع اإلنفاق العمومي، مبا سيساهم بدون شك يف تطبيق جملس 
النواب منهجية جديدة متطورة تعتمد مراقبة النجاعة املالية 
وأسلوب احلكامة املعتمدة يف تدبري الربامج واملشاريع، وأذكركم 

لنواب أن هذه اجللسة هي اثين جلسة يعقدها السيدات والسادة ا
 .اجمللس لدراسة هاذ النوع من التقارير

اجللسة األوىل متت يف إطار الوالية السابقة منذ إحداث جلنة    
مراقبة املالية العامة، فما ينبغي أن نؤكد عليه مجيعا، األمهية اخلاصة 

وكذلك ة ماليت حتظى هبا هذه التقارير كوهنا تستمد مصادر املعلو 
آراء اجمللس األعلى للحساابت ومداوالت أعضاء اللجنة  التحليل

ورأي احلكومة، إضافة إىل أمهية التنصيص وهذا جانب أساسي، 
ق أمهية التنصيص على التوصيات اليت التزمت احلكومة بتفعيلها وف

 .مدة زمنية حمددة

 السيدات والسادة النواب،

عامة، أشكر جلنة مراقبة املالية القبل الشروع يف املناقشة أود أن    
أن أشكرها رئيسا وأعضاءا على اجملهودات املستمرة اليت يقومون 
هبا وكذلك للمجلس األعلى للحساابت على مساعدته وجتاوبه 
الدائم مع طلبات اجمللس، كما ينبغي تقدمي الشكر كذلك 
للحكومة على حضورها املنتظم وجتاوهبا الفعال يف أشغال هذه 

نة، مما يكرس ويؤسس لثقافة جديدة يف مراقبة العمل اللج
احلكومي، ثقافة مبنية على النتائج، كما أغتنم هذه املناسبة ألشيد 

 .جبودة التقرير الذي أعدته اللجنة

واآلن أعطى الكلمة ملقرر اللجنة لتقدمي عرض مركز يضم أهم     
 مالعناصر مع الرتكيز قدر اإلمكان على أمهية التوصيات، لك

 .الكلمة السيد املقرر، السيد النائب شفيق أمني هاشم
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 :النائب السيد شفيق أمني هاشم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

من الدستور،  931و 937هنا تقدمي التقرير بناء على الفصلني 
مبدونة احملاكم  املتعلق 26.11من القانون  77بناء على املادة 

من النظام الداخلي جمللس  617و 19املالية، وبناء على املادتني 
النواب، أعدت جلنة مراقبة املالية العامة الربانمج السنوي 

ا املتعلق بدراسة التقارير املوضوعاتية اليت ينجزه 6197-6191
اجمللس األعلى للحساابت واليت مشلت جمموعة من املواضيع، من 

ق التجهيز اجلماعي، صندوق التنمية القروية واملناطق بينها صندو 
اجلبلية، صندوق التماسك اإلجتماعي، إىل غري ذلك. برجمت 
اللجنة دراسة موضوع صندوق التجهيز اجلماعي وهو تقرير خاص 
صادر عن اجمللس األعلى للحساابت بناء على طلب من جملس 

هذا  مالنواب. سعى به اجمللس األعلى للحساابت إىل تقيي
الصندوق من حيث مدى بلوغه لألهداف احملددة والنتائج 
احملققة. وذلك ابإلجابة على األسئلة واالستشارات املقدمة من 

 4سؤاال متحورت حول  91طرف جلنة مراقبة املالية، وقد بلغت 
 .مواضيع أساسية

 صندوق التجهيز اجلماعي من احملور األول: إسرتاتيجية 
حيث رؤيته للتنمية اجملالية وطبيعته وأهدافه وطابعه 

 .اإلحتكاري وموقعه املؤسسايت
  احملور الثاين: تدبري القروض، ويشمل نوعية الربامج

 والعمليات املمولة وتقييم وتتبع تنفيذ املشاريع ومعايري
اإلستفادة من متويالت الصندوق ومدى إستجابته 

 .التمويل وتوزيعها اجملايل لطلبات

  احملور الثالث: تسيري الصندوق، ويهم النجاعة املالية
وحكامة الصندوق وإدارة املخاطر والنظام املعلومايت 

 .وتدبري امليزانية واملوارد وتقييم احلساابت

وهلذه الغاية عقدت جلنة مراقبة املالية أربعة لقاءات، ثالث    
منهم ترأسهم السيد إدريس الصقلي عدوي، رئيس اللجنة. ولقاء 
واحد ترأسه السيد حممد بن عطية، النائب األول للرئيس. 
اإلجتماع األول كان مبعية السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

لإلستماع إىل ، خصص 6197ماي  64للحساابت بتاريخ 
عرضه الذي تطرق فيه ألهم مضامني وتوصيات التقرير. وعقدت 
اللجنة لقاءين مع السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية. األول  

، قدم خالله عرضا حول تعقيبات 6197يونيو  7كان بتاريخ 
صندوق التجهيز اجلماعي خبصوص املالحظات والتوصيات 

لثاين على احلساابت املذكور. واللقاء ااملضمنة يف تقرير اجمللس األ
يوليوز خصص لإلستماع لرد احلكومة على توصيات  62يوم 

اللجنة واملصادقة على التقرير. وقبل ذلك عقدت اللجنة بتاريخ 
اجتماعا خصص للمصادقة على التوصيات  6197يوليوز  91

 .املتعلقة ابلصندوق موضوع النقاش

عة من املالحظات متحورت حول  وقد تضمن هذا التقرير جممو     
كون صندوق التجهيز اجلماعي يتموقع يف متويل مشاريع تنمية 
اجلماعات الرتابية. ورغم ذلك، فإن أداءه ال زال ضعيفا من خالل 

. وضعية %7نسبة التمويل عن طريق القروض اليت ال تتجاوز 
اإلحتكار غريمستغلة بشكل جيد. تغطية حمدودة جلماعات ترابية 

ة مجاعة ترابية. ضعف يف تتبع املشاريع املمولة وغياب وظيف 261
التقييم البعدي. نظام معلومايت غري مندمج. كما انبثقت عن 

توصية مهت  92النقاش الذي دار يف جمموع اجتماعات اللجنة 
احملاور اخلمسة اليت اعتمدت عليها تقرير اجمللس األعلى 

 :للحساابت على الشكل التايل
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  مهت حمور احلكامة، مت قبوهلا كلها من ثالث توصيات
 .طرف احلكومة

 توصية واحدة هتم مستوى سعر الفائدة قبلتها احلكومة. 
  أربع توصيات مهت حمور التمويل قبلت احلكومة ثالث

 .منها
 ثالث توصيات ختص املواكبة والدعم والتقومي والتتبع، مت 

 .احلكومةقبول توصية واحدة منها من طرف 

 ة للمحور األخري املتعلق بتدبري القروض، فقد قدمتأما ابلنسب   
مخسة توصيات، سحبت اللجنة واحدة منها بعد اإلضطالع على 
رأي السيد الوزيراملنتدب لدى وزير الداخلية، ومت قبول أربع 
توصيات الباقية من طرف احلكومة، كما نود اإلشارة أن هذا 

نونرب  1يخ التقرير أرسل إىل السيد رئيس جملس النواب بتار 
6197. 

ويف األخري نتوجه ابلشكر لكل من السيد الرئيس األول     
للمجلس األعلى للحساابت على تعاونه املستمر والبناء مع جلنة 
مراقبة املالية العامة، ونشكر كذلك السيدات والسادة قضاة 
اجمللس األعلى للحساابت على اجملهودات اليت يقومون هبا من 

ان يف أداء مهامه الرقابية، كما نتقدم ابلشكر أجل مساعدة الربمل
ألعضاء وإدارة اللجنة على اجملهودات الكبرية اليت يقومون هبا 

 .إلجناح هذا الورش الكبري املتعلق مبراقبة املالية العامة

إن إهتمام جلنة مراقبة املالية ووقوفها على نقط القوة ومكامن     
اتيجيا ي يعترب ورشا إسرت الضعف ملؤسسة صندوق التجهيز اجلماع

مرتبطا أساسا مبراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي وفق منهجية النجاعة 
املالية القائمة على الثالثي االقتصاد، النجاعة، والفعالية، ألن 

 .إصالح الدولة مير عرب إصالح املالية العمومية، وشكرا

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد املقرر، نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد 
 .النائب بلعيد أعلوالل إبسم فريق العدالة والتنمية

 :أعلواللالنائب السيد بلعيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة    
تقرير جلنة مراقبة املالية العامة حول صندوق التجهيز اجلماعي، مت 

واكتسب صفة بنك سنة  9171إحداث هذا الصندوق سنة 
، يقوم بتمويل املشاريع يف شىت اجملاالت، هدفه هو دعم 9112

الية اذ الصندوق للمراقبة املوتنمية اجلماعات الرتابية، خيضع ه
للدولة وملراقبة املستمرة لبنك املغرب وملراقبة اجمللس األعلى 
للحساابت ومراقبة جلنة مراقبة املالية العامة، أصدر هاذ اجمللس 

 :تقريرين

 6114وكان يهم الفرتة املمتدة من  6199األول سنة     
سنة  صدر توصية، والتقرير الثاين 16وتضمن التقرير  6111إىل

 6193و 6191وتضّمن الفرتة املمتدة ما بني  6197
 19توصية، الحظواأن عدد التوصيات نزلت من  36وتضمنت 

هي من  %79مبثابة النصف، لكن املالحظ أن نسبة  36إىل 
من التوصيات  %31التوصيات اليت مت األخذ هبا، يف حني أن 

 .يماعتوصية مل أتخذ هبا صندوق التجهيز اجل 34مبا معدله 

سنتناول كلمتنا هذه حول هاذ الصندوق اعتمادا على ما جاء     
 :يف تقرير اجمللس األعلى للحساابت يف احملاور التالية
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 .حول إسرتاتيجية الصندوق التمويلية :احملور األول

حمدودية مسامهة الصندوق يف متويل استثمارات اجلماعات  :أوال
الرتابية، لوحظ أن مسامهته يف متويل اجلماعات الرتابية ظلت 

من التمويل احمللي  %7ضئيلة، حبيث ال تتعدى نسبة القرض 
، مير متويل اجلماعات الرتابية بعدة 6194حسب معطيات 

ح يف حزب نقرت مراحل ويتميز بتعقد املساطر وتعدد املتدخلني، و 
   العدالة والتنمية ما يلي:

تبسيط املساطر لتسهيل حصول اجلماعات الرتابية على التمويل  -
 يف آجال معقولة؛

وضع معايري مضبوطة وحمددة لإلستفادة من القروض حىت ال   -
 يتهم الصندوق ابلتوظيف السياسي؛

 ابتكار صيغ جديدة للقروض أواملنح اليت ميكن أن تتالءم مع -
وضعية اجلماعات الرتابية ذات املوارد احملدودة، وخاصة القروية 

 .والنائية منها

مراعاة متويل ديون اجلماعات الفقرية أثناء التحضري ومراجعة  -
 الضريبة على القيمة املضافة؛

مساعدة اجلماعات الرتابية على استثمار ما يتيحه ورش اجلهوية  -
 ت املرصودة للجهات؛املتقدمة من فرص، وخاصة مع التمويال

دعم اقرتاض اجلماعات الرتابية عرب تغطية املستحقات السنوية  -
 بفضل إمدادات مباشرة مليزانيتها بتوافق مع احلكومة؛

العمل على أن تصل املسامهة، مسامهة الصندوق يف متويل  -
 ؛%7بدل  %61 اإلستثمار العمومي إىل

مويل جماالت التالعمل على خلق تدابري جديدة يف توسيع  -
  ة من املنافسة البنكية واملالية؛واستفادة اجلماعات الرتابي

للمشاريع التجارية ذات املردودية  %911 التمويل بنسبة -
 .للجماعات الرتابية

إعالن غري حمني للسياسة العمومية، ما زالت مع كامل  :اثنيا
إبعالن السياسة العامة  األسف، ما زال تدخالت الصندوق مؤطرة

ظام ، حبيث أنه مل يتم حتيينها لتأخذ بعني اإلعتبار الن9114لسنة 
وكذا مستلزمات  9112األساسي للصندوق، ابعتباره بنكا منذ 

 .التنمية احمللية

نقص على مستوى مواكبة اجلماعات الرتابية، نالحظ أبن  :اثلثا
من الرتاب الوطين يف الفرتة اليت متت تغطيتها ما بني  % 24

بعمليات التواصل اليت قام هبا الصندوق  6193و 6191
لتوضيح مساطر اجلماعات هي اليت متت، أحدث الصندوق سنة 

لنتائج ا، صندوقا ملواكبة اجلماعات الرتابية، لكن تبينت 6113
، أبن النتائج املتوخاة ما زالت ضعيفة وحتقيق 6193عند هناية 

جزئي لألهداف، أحدث الصندوق مديريتني يف جمال املواكبة 
نية، األوىل تتعلق ابلتنمية املستدامة، والثانية تتعلق ابملساعدة التق

ولكن عدم تزويد هاتني اللجنتني ابألطر الكافية حال دون حتقيق 
وبشراكة مع البنك الدويل  6111ع الصندوق سنة أهدافها، وض

برانجما حتت اسم متويل الكاربون، هبدف احلد من إنبعات غازات 
اإلحتباس احلراري على مستوى املطارح العمومية، وتعميم حجم 
القروض اليت ميكن تداوهلا يف السوق الدولية بواسطة آلية التنمية 

تكن  احملصل عليها مل النظيفة، غري أن النتائج مع كامل األسف
مرضية، حيث أنه بعد مرور مثان سنوات، بعد مرور مثان سنوات، 
مل تنطلق سوى عملية واحدة مهت مطرح أم عزة ابلرابط، واليت مل 
يتم التوقيع على العقد املتعلق هبا حسب تقرير اجمللس األعلى 
للحساابت بعد، ولكن رد السيد الوزير، أثناء رده أن هذا العقد 

تبني النتائج أن الصندوق كان ال يتوفر  .6193-16-64 مت
مع كان األسف على رؤية واضحة ملواكبة اجلماعات الرتابية تقنيا 
وماليا، هناك عدة خدمات كان يقوم هبا الصندوق ولكن رؤساء 
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اجلماعات ال يعرفون عنها شيئا بسبب ضعف التواصل والبعد 
 .اجلغرايف

عدة ة إعداد رؤية واضحة ملواكبة ومسانقرتح يف العدالة والتنمي    
 :اجلماعات الرتابية من خالل

تنظيم لقاءات لفائدة اجلماعات الرتابية من أجل التوعية بدور  -
 الصندوق؛

تكليف وتكوين شخص يف كل عمالة وإقليم ليكون خمتصا  -
ضابطا ملهام الصندوق واإلجراءات والتدابري واإلرشاد وتتبع 

 .امللفات

الت الفائدة مرتفعة رغم الغياب النسيب ملخاطر معد -رابعا
القرض، ورغم حتسن شروط متويل الصندوق، ورغم غياب املنافسة 
يف التعامل مع اجلماعات الرتابية، فإن نسب الفائدة لدى 
الصندوق ظلت مرتفعة مقارنة مع النسب البنكية، إن نسب 

نوعية  رالفائدة املطبقة من طرف الصندوق، ال أتخذ بعني اإلعتبا
اجلماعة الرتابية وحجمها والقطاع املعين ابإلستثمار وطبيعة 
املشاريع املستثمرة، أصبح الصندوق حيقق نتائج بنكية مهمة 

املليون  714جعلته يدفع جزءا من أرابحه للدولة، حبيث أنه دفع 
، ولكن 6197-6193-6194دايل الدرهم خالل سنوات 

ابحه، دة اجلماعة الرتابية من أر مل يرافق هذا األمر تصور إىل استفا
إن إسرتاتيجية اخلفض املرحلي لسعر الفائدة من شأنه أن يشجع 
اجلماعات الرتابية على مزيد من اإلقرتاض، وابلتايل املزيد من 

 .املشاريع التنموية

 نقرتح يف العدالة والتنمية تقدمي صندوق لتمييز إجيايب لصاحل    
فائدة، ساسية عرب ختفيض نسبة الاملشاريع اخلاصة ابلبنيات األ

مقارنة مع الربامج التجارية أو التكميلية للجماعات، نقرتح دراسة 
إمكانية اإلعتماد على ودائع اجلماعات الرتابية وفق مباحثات هبذا 

 الشأن مع اخلزينة العامة من أجل التخفيض من نسب الفائدة؛

 ؛ضعف تتبع إجناز املشاريع وغياب التقييم البعدي -5

غياب إطار حيدد العالقة بني الصندوق وبني املديرية العامة  -6
للجماعات احمللية الوصية عليه، وبني األقسام احمللية وحيدد 

 مسؤولية األطراف واملساطر اليت جيب اتباعها؛

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 قروض املمنوحةاحملور الثاين: ال

 لوحظ هيمنة مشاريع التهيئة احلضرية على بنية املشاريع املقرتحة،
جلوء اجلماعات القروية إىل خطوط القرض ظل حمدودا، حيث 
اقتصرت على إبرام القروض الكالسيكية مببالغ ضعيفة، وذلك 
نتيجة ضعف قدرهتا على اإلستدانة وقلة مداخيلها وحمدودية 

من القروض اليت مت إبرامها بني  %21ثر من براجمها التنموية، أك
سنة، متركز  97، قروض طويلة األمد تتجاوز 6193و 6114

من  %91.7، 6193و 6114القروض خالل الفرتة ما بني 
من  %11.7مليار درهم، يف حني أن  93اجلماعات اقرتضت 
املليار، تغطية حمدودة للجماعات بلغت  7اجلماعات اقرتضت 

اجلماعات اللي استفادت من  6193و 6114خالل الفرتة 
، اجلماعات القروية %39.37أي بنسبة  264القروض 

مبعىن الثلث،  %46.29استافدت من القروض بتغطية تقدر ب
يف حني عدم تغطية ثلثي اجلماعات القروية يطرح التساؤل، حول 
الشروط التقليدية للحصول على القروض اللي كانت يف اإلعالن 

لعامة واللي كانت كتعين عدم جتاوز املديونية دايل السياسة ا
 .%61والتمويل يكون الذايت يف  31%

 .تقييم طلبات القروض احملور الثالث،

 عدم التحكم يف الوضعية العقارية للمشاريع؛ -
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 ضعف منوذج حتليل الوضعية املالية اجلماعات؛ -

نقرتح و قصور يف املساطر املتعلقة بتتبع معاجلة طلبات القروض،  -
يف العدالة وتنمية اعتماد نظام معلومايت مندمج يسجل مراحل 

 معاجلة القروض؛

 غياب مؤشرات الفعالية يف معاجلة امللفات؛ -

تفاوت، تفاوت يف آجال معاجلة ملفات القروض، وامسحوا يل  -
 .هنيهة أن أتوقف حو هذه النقطة

 6193و 6191توصل الصندوق خالل هذه الفرتة ما بني     
منها، ولكن بلغ معدل  741طلب قرض، مت قبول  279ب 

معاجلة طلبات القروض بني اتريخ اإلحالة الرمسية من طرف املديرية 
أربعة أشهر  العامة للجماعات الرتابية واتريخ اجتماع جلنة القرض

حوايل  %72ني أن ، يف احل%72املعدل املتوسط، مبعىن حوايل 
قرض من القروض أجنزت يف أقل من شهرين هاذي فيها  472

إن، تبني من خالل مقارنة طلبات القروض الرمسية وامللفات اللي 
ملف قرض متت املوافقة عليه قبل  46تعاجلات آش كانلقاو؟ 

إحالته الرمسية من طرف املديرية العامة للجماعات الرتابية هاذي 
لب قرض متت إحالته من املديرية العامة ط 76فيها إن وإن، 

أايم قبل انعقاد جلنة القرض هادي فيها إن  7للجماعات الرتابية 
د طلبات القروض متت إحالتها يف نفس اليوم فيها  3وإن وإن، و

إن وإن وإن إن، وهاد إن ابللغة الشلحة هي مي، وطبعا كتجي 
بال  ا كيبقاشواحد الكالم ابلدارجة عندان اللي عندو مو العرس م

أشهر  2قرض ملدة تفوق  11عشا، وابملقابل أتخرت معاجلة 
قرض ملفا استغرقت معاجلتها أكثر من سنة، هذه  37منها 

مل تؤخذ بعني  6199املالحظة اليت سجلها اجمللس يف تقريره 
االعتبار من طرف الصندوق، تؤكد وجود حلقة موازية للمعاجلة 

ه يف الصندوق الذي يقوم مبعاجلتتقوم إبحالة الطلب مباشرة على 
انتظار اإلحالة الرمسية من اجلهة الوصية، إن هذه األمثلة الناطقة 

دليل ساطع لكل من قد يتهم الصندوق من خالل 
، سواء ابحملسوبية أوالزبونية أوالتوظيف 6193-6191 الفرتة

 ...السياسي أو غريه، سأجتاوز مسيتو

اور أان جتاوزت جوج د احمل-لة ويف األخري نؤكد أن إصالح الدو     
نؤكد على أن إصالح الدولة مير عرب إصالح املالية  -ألن الوقت..

العامة، وعرب مراقبة تتبع اإلنفاق العمومي، ولذلك نطالب من 
السيد رئيس جملس النواب، ومن احلكومة التجاوب مع التوصيات 

نواب لالصادرة على جلنة مراقبة املالية العامة، وموافاة جملس ا
حبصيلة تنفيذها لكي نعطي أمهية ابلغة لعمل هذه اللجنة على 
غرار ما هو معمول به يف الدول املتقدمة، هنينء السيد الوزير على 

طر جتاوبه اإلجيايب والسريع مع اللجنة، وحنييه على انفتاحه وننوه أب
صندوق التجهيز اجلماعي ملصاحل هذا الوطن، والسالم عليكم 

 .اىل وبركاتهورمحة هللا تع

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب حممد احجرية ابسم فريق 
 .األصالة واملعاصرة

 :احجرية حممدالنائب السيد 

 .ن الرحيمبسم هللا الرمح

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

ناقشة ميشرفين ابسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل يف إطار    
تقرير اجمللس األعلى للحساابت حول صندوق التجهيز اجلماعي، 

 :وسوف نقسم مداخلتنا إىل حمورين
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احملور األول: سنتكلم فيه عن النقائص اليت تشوب تدخالت 
 .الصندوق

 .واحملور الثاين: االقرتاحات لتجويد التدابري يف هذا اجملال

 :خبصوص النقائص، نسجل يف الفريق ما يلي

البد من إعادة النظر يف إعالن السياسة العامة للصندوق  :أوال
املؤسسة والذي يعود اتريخ إصداره إىل سنة  الذي يؤطر نشاط

. حتيني هذه الوثيقة ضروري ملواكبة اجلهوية املتقدمة، 9114
خاصة يف الشق املايل ابلنظر لضعف اإلمكانيات املالية لغالبية 

 اجلماعات الرتابية؛

عدم جلوء الصندوق إىل التمويالت األجنبية مبا فيها األبناك  :اثنيا
الدولية املتعددة األطراف، كالبنك الدويل والبنك االفريقي للتنمية 
والصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية، علما أن كلفة 
التمويالت األجنبية منخفضة مقارنة مع التمويالت الوطنية، 

يف السوق الوطين.  %2مقابل  %4ة حوايل حبيث تبلغ هاذ النسب
إن ولوج الصندوق لألسواق املالية الدولية يتطلب املرور مسبقا 
بوكاالت التنقيط الدولية لتقييم مدى جناعة وحسن تدبري شؤون 
الصندوق، لذا جيب على املؤسسة أن تعرض ابنتظام حماسبتها 

و على أومساطرها ونظم تسيريها على وكاالت دولية معرتف هبا 
 وكالة وطنية أو التماس ضمان الدولة القرتاضاهتا األجنبية؛

غياب سياسة تؤطر قروض الصندوق، يتجلى غياب هذه  :اثلثا
السياسة يف عدم وضوح أولوايت الصندوق، كما أن هناك توازن 
بني القطاعات املستفيدة وليس هناك أهداف للحد من الفوارق 

ية مع متويالت وزارة الداخلاجملالية، فضال عن غياب التنسيق 
لفائدة اجلماعة الرتابية وعدم اللجوء لنهج سياسة الصندوق 
للقروض قصرية املدى لتمويل حاجيات اخلزينة للجماعات أو 
للمؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية. عالوة على ذلك، مل 
يعوض الصندوق املعين وزارة املالية يف الدور الذي كانت تقوم به 

، واملتمثل يف احلصول على قروض من املاحنني األجانب سابقا
والقيام إبعادة منحها لوكاالت توزيع املاء والكهرابء أو املؤسسات 
املختصة يف حماربة دور الصفيح، دور الوسيط هذا الذي كانت 
تقوم به يف املاضي وزارة املالية، مرده لعدم ثقة املاحنني األجانب 

يتها. ب العجوزات اليت تعاين منها ماليف املؤسسات العمومية بسب
وبعد انقطاع وزارة املالية على القيام هبذا الدور يف التسعينات من 
القرن املاضي، فإن الصندوق مل يعوض وزارة املالية يف القيام هبذه 

 les rétrocessions des prix املهمة املعروفة ب
étrangers؛ 

مليون درهم من  714جزء من أرابح الصندوق، حوايل : رابعا
مت حتويله لفائدة اخلزينة العمومية، يف حني   6197إىل  6194

كان األجدر ابلصندوق أن خيفض نسبة الفائدة ألن منني كتجي 
األرابح؟ كتجي من الفائدة املرتفعة، خنفض نسبة الفائدة اليت 

ابلنسبة لسعر  % 1,67يفرضها على اجلماعات الرتابية واليت هي 
فيما خيص نسبة الفائدة املتغرية.  %2,7الفائدة الثابت، وحوايل 

حتويل أرابح الصندوق إىل الدولة جيد تربيره أبن املؤسسات 
العمومية ال جيوز هلا أن حتقق أرابحا وإذا حصل ذلك جيب حتويل 
األرابح إىل اخلزينة العمومية، ولكن كان األوىل أن يقوم الصندوق 

ض سعر الفائدة على قروضه لتفادي حتقيق األرابح على خبف
حساب اجلماعات الرتابية خاصة منها الفقرية. وهنا أتذكر أن 
جمموعات كبرية من اجلماعات الفقرية، القروض اليت أخذهتا من 
صندوق التجهيز اجلماعي أصبح عالة عليها وفرملة التنمية 

ها التنموية لقيام أبدوار االقتصادية واالجتماعية هبا وال يسمح هلا اب
 واألمثلة كثرية يف هذا الباب؛

جيب على الصندوق وضع سياسة إرادية لتسويق منتجاته : خامسا
خاصة يف اجلماعات القروية ذات احلاجيات الضخمة واحتياجاهتا 
ألدوار الصندوق لسد اخلصاص يف البنيات التحتية وغريها من 

 القطاعات؛
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ضرورة معاجلة اختالل التوازن يف التوزيع اجملايل لقروض : سادسا
الصندوق، ألن اجلماعات احلضرية استحوذت على أكثر من 

، أي أكثر 6193و 6194من القروض املمنوحة ما بني  76%
لصاحل اجلماعات القروية أي  %94مليار درهم مقابل  97من 

، فكيف لنا هبذه الطريقة أن حند أو خنفف من 6,7%
 تالالت املتواجدة على مستوى اجملال؟؛اإلخ

، ضرورة التفكري يف حتويل نظام الصندوق إىل شركة الإمسية: سابعا
لفتح   société anonymeيعين شركة جمهولة اإلسم، 

رأمساله على اهليئات اخلارجية على املستوى الوطين وملا ال أجنبية 
 ية؛بقصد الرفع من موارد الصندوق واإلقتداء ابلتجارة األجن

قروض الصندوق تتسم ابلطابع النمطي، قروض الصندوق  :اثمنا
 les crédits يف غالبيتها تتسم ابلطابع النمطي

standarisés ال تقبل التغيري أو املرونة، كما أنه ليس هناك ،
إمكانية احلصول على تسبيقات ابلنسبة للمقاوالت املكلفة إبجناز 

 عدم وجود قروض ممولة الصفقات العمومية احمللية، كما نالحظ
ما   le cofinancement بشراكة مع األبناك التجارية

 كاينش؛

استنادا إىل هياكل الصندوق وحكامته احلالية ومساطره  :اتسعا
وكيفية اختاذه لقراراته، ميكن اعتبار الصندوق وكالة حكومية وليس 
بنك، وكالة حكومية وليس بنك يف خدمة اجلماعة الرتابية ألن 

 اإلداري يطغى عليه كثريا، هذا الشق املتعلق ابلنقائص اليت الطابع
 .سجلناها ابلفريق

على مستوى الشق الثاين املتعلق ابالقرتاحات، اإلقرتاحات       
البديلة لتدبري الصندوق، يف الوقت الذي نثمن فيه التوصيات 

 :الصادرة عن اللجنة، فإننا نؤكد من جهتنا على ما يلي

حذف الرتخيص املسبق لوزارة الداخلية كشرط  جيب -أوال      
قبلي، أي، أي قرض لتسهيل مسطرة احلصول على القروض 

والعمل على ربطها مبردوديتها اإلقتصادية واإلجتماعية وتلبيتها 
 حلاجيات املواطنني األساسية؛

جيب على الصندوق يف نظران : تبين تقييم أو تقسيم  -اثنيا      
ارده؛ ب نوعية املشاريع املزمع متويلها مبو وإختالف يف قروضه حس

تنويع آليات التمويل للتكيف مع مجيع احلاالت وخصوصية كل 
مشروع؛ تطوير كفاءة أطره يف األدوات املالية مبا فيها تلك املتداولة 
بسوق الرساميل قصد تسنيد قروضه إن اقتضى احلال، 

titrisation des actifs   جيبألهنا مضمونة التسديد؛ كما 
على الصندوق تطوير مساعدة اجلماعات على إعداد مشاريع 
متكاملة وقابلة للتمويل؛ اعتماد التدرج يف أسعار الفائدة حسب 
مدد القروض ونوعية العملية، ماشي نفس السعر، نفس املدة، 
نفس.. مبعىن نقرتح هنا اعتماد التدرج يف أسعار الفائدة حسب 

لى وف وتتبع إجناز املشاريع عمدد القروض ونوعية العملية؛ الوق
أرض الواقع وطبقا للمواصفات املتعاقد بشأهنا؛ خلق مصاحل 
واقتناء منظومات معلوماتية لتتبع خماطر السوق واملخاطر املتعلقة 
مبديونية الصندوق نفسه؛ عرض على اجلماعات الرتابية حساابت 
جارية وحساابت االدخار، أو حساابت لربط االدخار 

 لرتابية ابقرتاضها القرتاضاهتا املستقبلية، كل هذهللجماعات ا
احلساابت من شأهنا تعزيز موارد الصندوق جماان؛ ضرورة توفر 
الصندوق على حماسبة حتليلية للتحكم يف كلفة قروضه خاصة 
التكاليف اإلدارية من أجور وغريها؛ توسيع نطاق تدخالت 

سوق من ال %31الصندوق قطاعيا وجماليا ألنه يغطي فقط 
املخصص له؛ التفكري يف سبل توطيد العالقات املالية بني 
الصندوق وبورصة الدار البيضاء لتعبئة اإلدخار الوطين إبصدار 

 اء عن طريق دعم الصندوقمثال سندات حملية لبورصة البيض
 ؛ومساندته
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ة ورش يؤكد فيه على مواكب لباب اإلقرتاحات احملور الثالث      
اجلهوية املتقدمة، وهنا نقرتح إلصالح جذري للصندوق يقوم أو 

 :إصالحا جذراي للصندوق يقوم على الركائز التالية

مه حتويل الصندوق إىل بنك للتنمية اجلهوية يقضي يف تنظي-      
من نظام البنك الشعيب إىل نظام بنك التنمية اجلهوية املقرتح 

ث أن هذا نظام البنك اجلهوية املقرتح سيكون مركزه سيكون، حي
ابلرابط ورأمساله مكون من مسامهة الدولة وأيضا صندوق احلسن 
الثاين للتنمية، والبنوك التجارية، واملؤسسات املالية الوطنية  
كصندوق اإليداع والتدبري، ومسامهني أجانب هلم دراية بتمويل 

رتح أنه يتوفر ركزي املعين الذي نقاجلماعات الرتابية، بتوفر البنك امل
، وبتكوين رأمسال كل فرع من مسامهة 96على فروع ابجلهات 

البنك املركزي ومسامهات أخرى متأتية من اجلماعات الرتابية 
للجهة اليت يتواجد هبا الفرع املذكور، كما ميكن للبنوك أن تساهم 

كونة امل 96يف رأمسال أي فرع من الفروع املتواجدة يف اجلهات 
 للمملكة املغربية؛

مهمة البنك املركزي هي احلصول على الودائع سواء كانت -     
أو حىت القروض سواء داخلية أو أجنبية لتعزيز موارده قصد وضعها 
رهن إشارة الفروع، وأيضا مد الفروع ابخلربة الالزمة والتكوين 

 يف الكايف وحتديد أهداف للفروع ومدهم ابلوسائل اليت حيتاجوهنا
مجيع امليادين. مهمة الفروع تتجلى يف إبداء الرأي واملسامهة يف 
إعداد الربامج التنموية احمللية والتحقق من نفعها ومتويلها وتتبع 
إجنازها، علما أن اجمللس اإلداري لكل فرع سيتضمن مسؤولني من 
البنك ابإلضافة إىل مسؤولني عن اجلماعات الرتابية، كل فرع 

 رع املايل واخلبري اإلقتصادي للجهة اليت يتواجدسيقوم بدور الد
 هبا؛

كما نقرتح فتح مفاوضات مع وزارة املالية لتحويل كل -      
خزينات اجلماعات الرتابية لفائدة الفروع املعنية بتعزيز وتقوية 

 .مواردها املالية

ويف األخري، أريد أن أؤكد على أن عدد التوصيات، إذا      
توصيات اليت مت قبوهلا من عدمه نالحظ أبن الحظنا أن عدد ال

هناك ال زالت هناك مقاومة من أجل أن ال يستمر البنك بنفس 
املنهجية حبيث أنه جمموعة من اجلماعات على املستوى الوطين مل 
يسبق هلا أن تعاملت مع هذه املؤسسة، أيضا رغم اخلرجات 

يم لاملتوالية ملسؤويل صندوق التجهيز اجلماعي لبعض األقا
واجلهات إال أن التجاوب يكون حمدودا. أيضا جزء من اجلماعات 
الرتابية اليت اهتدت إىل أخذ قروض من هذه املؤسسة جزء كبري 
منها، هناك مناذج انجحة أكيد ما ميكنش نقولو كلشي أسود، 
ولكن جزء من هذه اجلماعات أصبحت يعين هذا القرض الذي 

رمل بح يعين عائق ومفأخذته من صندوق التجهيز اجلماعي أص
لكل العمليات التنموية اليت ميكن أن تقوم هبا خصوصا أن 
املشاريع اليت فشلت فيها اجلماعات هي اليت تتحمل مسؤوليتها 

يف حني، نتمىن أن يتحول البنك  .لوحدها والبنك يبقى يف حل
إىل شريك حقيقي على املستوى منذ بداية فكرة املشروع يف تصور 

ىل مواكبته على األقل سنة أو سنتني، حىت منكن هذا املشروع إ
اجلماعة من أن يقف املشروع الذي تريد أو الذي مولته من طرف 
قروض صندوق التجهيز اجلماعي أن يكون ذا مردودية وخصوصا 

 .يف املشاريع التجارية

 يف الشق املتعلق ابملشاريع اليت ترتبط ابحلقوق األساسية،      
ن ربامج األخرى اليت تقوم هبا وزارة الداخلية، أنود ابإلضافة إىل ال

البنك هو الذي ميول بيعين فوائد ضعيفة أو قليلة من الفوائد اليت 
تعطى للمدن الكبرية اليت هلا من اإلمكانيات املتوفرة مقارنة مع 
نظرياهتا رغم االحتياجات الزائدة اليت عندها، رغم االحتياجات 

ها لكربى ولكن اجلماعات القروية فيالزائدة اليت عندها للعواصم ا
 .إشكاالت جيب أن خنفض من هذا السعر، شكرا السيد الرئيس
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب حممد عبو       
 .إبسم فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد حممد عبو

رسلني خري املبسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 
 .وعلى آله وصحبه

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إننا نقدر يف فريق التجمع الدستوري، متيز هاته اجللسة       
النيابية الرقابية، اليت جتسد حبق ممارسة جملس النواب لوظيفته 

ا مستجدات العمومية اليت دعمته الرقابية يف جمال تقييم السياسات
يف هذا الباب. ولعل تقديران خلصوصية هاته  6199دستور 

اجللسة الرقابية حول موضوع صندوق التجهيز اجلماعي، الذي 
 يعترب أداة متويلية متخصصة يف خدمة التنمية الرتابية يرتكز على

 :اعتبارين اثنني

ة ة مراقبة املالييتأسس على جودة عمل جلن االعتبار األول،      
العامة الفتية ذات الطبيعة اخلاصة اليت تقارب مسألة إصالح املرفق 
العمومي عرب بوابة إصالح املالية العمومية وعرب مراقبة وتتبع 
اإلنفاق العمومي. وقد برهنت هذه اللجنة املوقرة، على أهنا تشكل 

 ةقيمة مضافة متميزة للعمل الربملاين من خالل ممارستها اجليد
لإلختصاصات املوكولة إليها مبوجب النظام الداخلي، وكذا يف 
معاجلتها للملفات املطروحة مبنهجية دميقراطية وتشاركية وكذا 
مبهنية أكيدة، وهذا ما جيسده التقرير اجليد للجنة الذي نناقشه 
اليوم يف موضوع صندوق التجهيز اجلماعي، وما متخض عنه من 

ا املوقر من اإلجيايب واملثمر بني جملسنخمرجات تبلورت عرب التعاون 

جهة، واجمللس األعلى للحساابت من جهة اثنية، ومع احلكومة 
 عرب الوزارة الوصية على الصندوق من جهة اثلثة؛

، يتأسس على ارتباط موضوع التجهيز اإلعتبار الثاين      
اجلماعي ومسألة متويل التنمية الرتابية بدينامية مسلسل الالمركزية 
الرتابية اليت كانت وال زالت وستبقى أحد املرتكزات األساسية يف 

 .فلسفة وبرامج وأعمال األحزاب املشكلة لفريقنا

ويف هذا الصدد، البد لنا أن نستحضر ابعتزاز كبري امليثاق     
 9172الفعلي لالمركزية الرتابية، وأعين به امليثاق اجلماعي لسنة 

ابية نامية اجلديدة لالمركزية الرت الذي شكل انطالقة أتسيسية للدي
ببالدان، برعاية وتوجيه من جاللة امللك املغفور هللا احلسن الثاين 
طيب هللا تراه، وما تال ذلك من إصالحات جوهرية عميقة 
دستورية وتشريعية لتأسيس جهوية متقدمة فاعلة ببالدان برعاية 

للذكرى، و  وتوجيه من جاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده.
وللذكرى الرمزية الدالة واملتوهجة فإن امليثاق اجلماعي لسنة 

اك: األخ جتمعيني آنذ ثالثة قيادينيجاء حيمل توقيعات  9172
الرئيس املؤسس األستاذ أمحد عصمان بصفته وزيرا أوال، واألخ 
حممد حدو الشيكر ابعتباره وزيرا للداخلية والألخ عبد الكامل 

 .ابعتباره وزيرا للمالية آنذاك، أطال يف عمرهم مجيعا الرغاي

 ،السيد الرئيس

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

إن جممل األفكار واملالحظات واملواقف والتوصيات املعرب       
عنها أثناء املناقشات داخل اللجنة، سواء من طرف السيد الرئيس 

دى لسيد الوزير املنتدب لاألول للمجلس األعلى للحساابت، أو ا
وزير الداخلية، أو من طرف األخوات واإلخوة النواب من خمتلف 

ن الفرق واجملموعات النيابية قد مت تضمينها ابلتقرير، بل لقد تضم
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التقرير كذلك إجاابت حمددة وإجيابية ومعللة على خمتلف 
 .املالحظات والتوصيات

 اليت أظهر القضااي وقبل أن أبدي وجهة نظر فريقي يف بعض      
التقرير أهنا يف حاجة ملزيد من التوضيح، أو تبني أنه البد من 
إعطائها أولوية ضمن دينامية تطوير عمل الصندوق وجناعة آدائه. 
امسحوا يل، أن أؤكد مرة أخرى على الدور املتميز الذي لعبه 
الصندوق أي صندوق التجهيز اجلماعي يف جمال تلبية حاجيات 

بالدان، منذ أن كان جمرد مصلحة إدارية اتبعة لدى التنمية ب
صندوق اإليداع والتدبري يف أواخر اخلمسينيات وبداية الستينيات 
من القرن املاضي إىل أن أصبح بنكا نشيطا قائم الذات مبوارد 
بشرية مؤهلة ومبسؤولني حمنكني تعاقبوا على إدارة الصندوق، 

 لبقاء رمحهم هللا، ولوالهمومنهم كفاءات عالية غادروان إىل دار ا
ما وصل الصندوق إىل ما هو عليه من إشعاع يف جمال تفعيل 
التنمية الرتابية. وسأتناول اآلن ثالث نقط ال أكثر نظرا لضيق 

 :الوقت

وتتعلق مبسألة العدالة التمويلية كمدخل  :النقطة األوىل      
ملعايري ا للعدالة اجملالية، لقد طرح نقاش متكرر داخل اللجنة حول

املطبقة لالستفادة من اخلدمات اإلقرتاضية اليت مينحها الصندوق، 
حيث لوحظ استفادة أكثر للجماعات احلضرية على حساب 
اجلماعات القروية، ال سيما اجلماعات البعيدة واملهمشة واهلشة 
اليت تفتقر إىل أدىن املرافق األساسية. طبعا إن الصندوق يرتكز 

حلر واملساواة يف حتديد املعايري إزاء مجيع على مبدأ التدبري ا
اجلماعات، لكن وكما قال السيد الوزير املنتدب لدى وزير 
الداخلية: "فإن الصندوق مطالب بتتبع سياسة الدولة ومواكبتها 
الفعالة ألنه هو املؤهل، وهو مؤسسة بنكية له القدرة على تسريع 

 . لذلك فإناإلجراءات بفعالية"، انتهى كالم السيد الوزير
الصندوق مطالب ابخنراط إرادي قوي يف إطار السياسة اجلديدة 
 للدولة حملاربة اإلختالالت اجملالية الكربى والغري املقبولة يف مغرب

، ال سيما وأن هناك دينامية تشريعية 6199ما بعد دستور 
وتنظيمية ذات الصلة بتفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة 

 .ةابجلهوية املتقدم

يف بلورة معايري تندرج ضمن هذا  إذن ال بد من اإلجتهاد      
املنظور التوازين اجملايل، ومن هنا ملاذا ال يتم وضع تصنيفات 
للجماعات الرتابية تتجاوز التقسيم التقليدي بني اجلماعات 
احلضرية والقروية لرتاعي معطيات ومؤشرات أقرب إىل الواقع 
وتساند على إدماج اجلماعات البعيدة، والفقرية، واملهمشة، 

املتأخرة النمو ضمن استهدافات الصندوق؟ كما أن وزارة و 
الداخلية مطالبة أكثر عرب املديرية العامة للجماعات احمللية للعمل 
مع الصندوق من أجل وضع نظام عادل وعقالين وشفاف 
لإلمدادات األكثر التصاقا بواقع اجلماعات الرتابية، من شأنه أن 

ماعات احمللية للج يستجيب أيضا وبفعالية أكثر للحاجيات
الرتابية الفقرية واملهمشة يف اإلقرتاض لسد حاجياهتا ال سيما يف 
 جمال جتهيزات البنية التحتية وتلبية اخلدمات اإلجتماعية األساسية

ومن هذا املنطلق، على الصندوق أن يراجع   .واحليوية ملرتفقيها
يف أقرب وقت ممكن إعالن السياسة العامة اليت بلورها سنة 

، أخذا بعني اإلعتبار التوجهات اجلديدة للدولة كما عرب 6194
عنها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، يف خطبه 
السامية، وكذا توجهات احلكومة السياسية والتشريعية والتنظيمية 

هلا  واملؤسسية يف جمال تطوير التنمية الرتابية وتوفري التمويل الالزم
 دالة اجملالية املنشودة؛من منظور حتقيق الع

فهي تتصل بتطوير حكامة  النقطة الثانية، خبصوص      
الصندوق وجناعة أدائه، نعم لقد تداول اجمللس اإلداري للصندوق 

، اإلسرتاتيجية اجلديدة 6197ماي  62يف اجتماعه بتاريخ 
س الرامية إىل حتقيق جناعته التدبريية وحنن نتطلع إىل جتسيد ملمو 

رتاتيجية على أرض الواقع ال سيما فيما خيص بناء هلذه اإلس
منظومة معلوماتية مندجمة وشفافة على أرض الواقع متكن من التتبع 
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السلس للملفات من طرف اجلماعات الرتابية املعنية، مع احلرص 
أيضا على تطوير املوقع اإللكرتوين للصندوق ليتضمن كشفا 

الرقمية  دات النهضةأقصى للمعلومات والبياانت متاشيا مع مستج
اليت تعرفها بالدان بعد إحداث وكالة التنمية الرقمية وأخذا بعني 
اإلعتبار املصادقة الوشيكة للربملان على مشروع قانون رقم 

 .املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات 49.94

ومن جهة أخرى، البد من احلرص على تبسيط املساطر     
ابية انقصة التأهيل لتمويالت تسهيال لولوج اجلماعات الرت 

الصندوق والعمل على تقليص آجال البت يف امللفات، يضاف 
إىل ذلك ضرورة اإلسراع بتوفري خماطبني مؤهلني ملمني بعمل 
الصندوق ومساطره على مستوى كل عمالة أو إقليم حتقيقا ملطلب 

 تواصل القرب؛

ة خمتصة يفتهم مسألة إحداث آل النقطة الثالثة أما خبصوص      
به،  يف مواكبة وتتبع املشاريع املمولة ومسألة التقييم البعدي املتعلق

فهذه املالحظة آاثرها اجمللس األعلى للحساابت، وأصدرت 
توصية بشأهنا، كما أهنا أثريت يف نقاشات اللجنة وصدرت توصية 
بشأهنا. لكن احلكومة رأت أبن هذا اإلقرتاح ال عالقة له 

للصندوق، بل من اختصاص رؤساء  ابإلختصاص املوكول
اجلماعات الرتابية فضال عن أنه ميس مبدأ التدبري احلر. وحنن 
 نعتقد يف فريقنا، السيد الوزير، أن هاته املمارسة ليست غريبة على
الصندوق فقد مارسها من قبل وهي ال متس مببدأ التدبري احلر بل 

لجماعات ل على العكس هي مواكبة لتعزيز التدبري احلر والناجع
الرتابية، وهلا فائدة مشرتكة للصندوق لضمان جناعة متويالته، 
واإلستناد عليها يف وضع وتكييف خمططاته التمويلية إزاء 
اجلماعات الرتابية، كما أهنا من جهة أخرى تفيد اجلماعات الرتابية 
ابخلربة التقنية للصندوق، على أن عددا من اجلماعات الرتابية هي 

ة إليها، لذلك نرجو أن حتصل قناعة لدى احلكومة يف حاجة ماس

والصندوق جبدوى وأمهية التتبع وتقييم مشاريع التمويالت املقدمة 
 .للجماعات الرتابية

ويف األخري، فإننا ننوه مرة أخرى جبودة النقاش وخمرجاته       
داخل اللجنة، وننتظر أن جند له جتسيدا ملموسا يف مشروع 

ل لصندوق قيد التحضري، وكذا اسرتاتيجية عمالقانون املتعلق اب
الصندوق. إن رهان التنمية الرتابية مدخل أساسي للتنمية الشاملة 
واملستدامة، وصندوق التجهيز اجلماعي واجلماعات الرتابية 
شريكان أساسيان يف رفع حتدايهتا. شكرا على انتباهكم، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :يسالسيد الرئ

شكرا، شكرا للسيد النائب. ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .سية الكلمة للسيد النائب حممد بودوالتعادل

 :سالنائب السيد حممد بود

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

دة للوح يسعدين أن أتدخل ابسم الفريق اإلستقاليل      
والتعادلية، يف مناقشة التقرير الذي أعده اجمللس األعلى 
للحساابت حول صندوق التجهيز اجلماعي، والذي مت تقدمي 
ودراسته داخل جلنة مراقبة املالية العامة ابجمللس، تفعيال للعالقة 
الدستورية اليت جتمع جملس النواب ابجمللس األعلى للحساابت. 

اسية يف ها يف الفريق اإلستقاليل، لبنة أسهذه املناقشة اليت نعترب 
 التفعيل السليم للدستور روحا ومنطوقا، يف أفق بناء دعائم التدبري

اجليد للسياسات العمومية يف خمتلف اجلماعات يف إطار ربط 
 .املسؤولية ابحملاسبة
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 السيد الرئيس،

إذا كان تقرير اجمللس األعلى للحساابت، قد شدد من جهة       
ها ور هذا الصندوق وأمهيته يف تعزيز املشاريع والربامج ومتويلعلى د

وفق جماالت تدخالته، فإنه أكد من جهة أخرى على أن هاذ 
ية الصندوق يفتقد إلسرتاتيجية تقوم على رؤية واضحة لتعزيز التنم

اجملالية، رؤية تراعي اخلصوصية احمللية وتضمن العدالة اجملالية مبا 
 للصندوق يف متويل اجلماعات الرتابية،يؤسس من متوقع جديد 

ابعتبارها الدعامة األساسية للتنمية على املستوى احمللي واإلقليمي 
واجلهوي، حبيث ميكن هلذه اآللية التمويلية أن تشكل رافعة 
أساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وأداة حقيقية للدميقراطية 

ة ى اجلماعة الرتابياحمللية، وذلك من خالل اإلنفتاح أكثر عل
والتجاوب مع حاجياهتا يف التمويل، مع توسيع قاعدة املسامهة يف 
املشاريع التنموية هلذه املؤسسات املنتخبة، ووضع تدابري جديدة 

دين من املستفي لتوسيع جماالت متويل الصندوق من أجل حصول
خدماته على موارد مالية بشروط تفضيلية، وذلك يف إطار 

املنافسة البنكية واملالية حىت تتمكن املؤسسات  اإلستفادة من
املنتخبة من القيام ابملهام املنوطة هبا واملسامهة يف ترسيخ النموذج 
التنموي اجلديد الذي يتطلع إليه املغاربة انسجاما مع التوجيهات 

 .امللكية السامية الواردة يف خطاب افتتاح السنة التشريعية اجلارية

 السيد الرئيس،

يف هذا السياق، ال بد من التأكيد أبن إحداث هذا الصندوق       
أملته متطلبات التنمية احمللية مبا حتمله من إكراهات وحتدايت 
ورهاانت، يبقى عليه التجاوب معها خاصة بعدما أصبحت 

ة اجلماعة الرتابية يف قلب سياسة القرب مبا تقتضيه من ضرورة ترمج
ري اجليد لواقع امللموس، وكذا التدبتطلعات وانتظارات املواطنني يف ا

للشأن احمللي يف إطار المركزية حقيقية جتعل املؤسسات املنتخبة 
احمللية منها واإلقليمية واجلهوية رافعة أساسية للتنمية البشرية 

املستدامة، وهذا ما يتطلب العمل على جتسيد هذه التوجهات 
 اجلديدة حىت يكون الصندوق يف مستوى هذه التطلعات

 :والتحدايت وربح رهاانت التنمية احمللية وذلك من خالل

إسرتاتيجية تنسجم مع السياسات العمومية  إعداد-أوال
 وتستهدف حتسني خدمات هذا الصندوق؛

ة تدابري جديدة لتكييف السياسة املتعلقة بسعر الفائد وضع-اثنيا
بيعة ط تراعي التوزيع اجملايل للجماعات وأتخذ بعني اإلعتبار

 املشاريع املمولة؛

ه دور الصندوق يف تنزيل اجلهوية املوسعة وما تتطلب تفعيل-اثلثا
 من تدابري لتوفري شروط جناح املمارسة الدميقراطية احمللية؛

النظر يف نسبة الفائدة املطبقة على القروض ال سيما  إعادة-رابعا
 ما يتعلق ابجلماعات اليت ال تتوفر على موارد كافية؛

جماالت تدخل الصندوق وطرق مواكبته ملا من  توسيع-ساخام
 شأنه جتاوز إكراهات وحتدايت التنمية ابجلماعات الرتابية؛

النظر يف حصول اجلماعات على قروض من طرف  إعادة-سادسا
الصندوق وأال يبقى شرط اإلستفادة رهينا بقدرة املقرتض على 

 حتقيق فائض ميكنه من تسديد الدين؛

توفر الصندوق على متثيليات جهوية مبا من شأنه  ضرورة-سابعا
 ترسيخ سياسة القرب وتفعيل الالتركيز؛

آليات جديدة لتطوير مسامهة الصندوق ابعتباره  وضع-اثمنا
 مؤسسة عمومية تساهم يف التنمية احمللية؛

 إجراءات عملية فيما يتعلق إبعداد املشاريع؛ وضع-اتسعا

آليات تتيح للصندوق إمكانية القيام بتقييم دقيق  وضع-عاشرا
لنتائج القروض املقدمة ومدى إستجابتها لألهداف املتوخاة منها. 

 .وشكرا
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيد       
 .النائب عبد الرمحان العمري

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

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

 وبعد،

 السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي، ملناقشة تقرير       
ذا ويف همراقبة املالية حول صندوق التجهيز اجلماعي.  جلنة

السياق نثمن العرض الذي تقدم به السيد الوزير املنتدب املكلف 
ابلداخلية، والذي محل معطيات واقعية وحقيقية، مل تكتف 
 ابلتشخيص فقط بوضع معامل املستقبل يف إطار رؤية تشاركية بني
ا خمتلف املتدخلني واملنتخبني وخمتلف هيئات املراقبة، وعلى رأسه

للحساابت. وال تفوتين كذلك املناسبة،  رئيس اجمللس األعلى
ابلشكر اجلزيل للسيد املدير العام وأطر هذه املؤسسة على 

 .اجملهودات املبذولة واملواكبة لطموحات اجلماعات الرتابية

 السيد الرئيس،

حنن اليوم يف حمطة دستورية من خالهلا سيتمكن ممثلو األمة من  
نا الدستور. ال سيما أن إضفاء ذلك الدور الرقايب الذي خوله له

نناقش اليوم مؤسسة ذات أمهية ابلغة، ولعبت دورا طالئعيا عرب 
. وقبل أوان االنتخاابت 9171التاريخ أي منذ أتسيسه سنة 

يف العديد من االستثمارات التنموية  9121احمللية عرفها سنة 

حتققت بفضل القروض اليت منحها الصندوق للجماعات احمللية. 
ه اعتباره هواآللية الوحيدة اليت تواكب استثمارات هذحبيث ميكن 

اجلماعات احمللية. وابلتايل ميكن اعتبار اجلماعات والصندوق 
شريكان أساسيان يف جمهود التنمية اجلماعية. واملطلوب منا اليوم، 
هو الرفع من مستوى مردودية هذه املواكبة وجودهتا بوضع خمتلف 

عات إىل خدمات هذا الصندوق، التسهيالت املمكنة لولوج اجلما
مما نؤكد يف الفريق احلركي على ضرورة تتبع اإلجنازات واملشاريع 

نه اليت يتم متويلها، بغاية إجناز تقييم بعدي هلذه املشاريع، مما ميك
نكا ابعتبارها ب من التأكد من حتقيق األهداف هلذه املشاريع،

 .للتنمية احمللية

 السيد الرئيس،

حنن نتفهم أبن اهلدف من اإلقرتاض، هو ليس تعزيز املوارد املالية 
للجماعات الرتابية. فالذي يهم هو نسبة مسامهة هذه القروض 

قة يف متويل اإلستثمارات األجنبية للجماعات الرتابية. فالنسبة احملق
حاليا هلذا التمويل ال ترقى إىل التطلعات، مع العلم أن العديد من 

رتابية تعاين من خصاص مهول على مستوى بنياهتا اجلماعات ال
التحتية. ومن املفارقات أن اجلماعات الرتابية ذات اخلصاص ال 
تلجأ إىل متويالت هاذ الصندوق إال بنسبة ضئيلة ال تتعدى 

من نسيج  %71من النسيج اجلماعي القروي، مقابل  41%
ماعات جلاجلماعات احلضرية. هذا ال يعين السيد الوزير، أن هذه ا

فقرية وذات اخلصاص الكبري، ال ترغب يف التمويل على طريق 
اإلقرتاض، ولكن ألن الشروط املطلوبة ال متكنها من اإلنفتاح على 

،  %31هذا الصندوق. حيث ال ميكن أن تتجاوز نسبة املديونية 
. فهذا %61كما أن شرط املسامهة الذاتية لكل مجاعة يصل إىل 

اعات حمدودة املوارد، وهذا فضال عن عائق كبري ابلنسبة للجم
نسبة الفائدة اليت تبدو مرتفعة على الرغم من اجلدول اجلديد لسعر 

، والذي صادق 6192الفائدة الذي طبق ابتداء من يوليوز سنة 
. 6192عليه اجمللس اإلداري هلذا الصندوق خالل دورة ماي 
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ايري توزيع عوارتباطا هبذا املوضوع، فإننا نطالب احلكومة مبراجعة م
الضريبة على القيمة املضافة لضمان عدالة جمالية وعدالة بني 
اجلماعات نفسها. فنحن نعلم أبن احلكومة ال ميكن أن تلزم هذه 
املؤسسة على منح القروض للزبون الفقري الذي ليست له قدرة 
على الوفاء. ولكن دوراحلكومة يتمثل يف املواكبة املستمرة هلذه 

ة بغاية اإلرتقاء هبا. وحنن نتطلع إىل مشروع اجلماعات الفقري 
القانون الذي وعدمت إبعداده ليعمل على تطوير خدمات هاذ 
الصندوق، وتوسيع تغطيته ليشمل أكرب عدد من اجلماعات 
الرتابية، وال سيما اجلماعات الفقرية جدا والبعيدة واجلماعات ذات 

عيل ة تفاالمتياز اجلبلي. ومن هذا املنطلق نؤكد على ضرور 
التوصيات الصادرة عن اجمللس األعلى للحساابت يف تقريره سنة 

اجعة بعض ذا نؤكد على مر ، فيما يتعلق بتفعيل املواكبة. ل6191
كما أسلفنا سابقا، فألننا نركز أساسا على اخلصاص  الشروط،

ة فهناك البنيوي والتنموي. وابلتايل يتعني التفريق بني املشاريع املمول
وهناك مشاريع أخرى تتعلق ابلبنيات  مردودية مشاريع ذات

األساسية واحليوية املرتبطة ابحلياة العامة للمواطنني. وعلى سبيل 
املثال كاملاء الصاحل للشرب وتطهري السائل إىل آخره. مث هناك 
مشاريع أقل أمهية هتم الكماليات كالتزيني والرتفيه إىل آخره، 

ألساسية ل ابلنسبة للبنيات اإبعطاء التمييز اإلجيايب، على األق
الضرورية يف منح القروض أو ختفيض نسبة الفائدة. فهذا هو 

 .التضامن احلقيقي الذي تضمنته روح الدستور

 السيد الرئيس،

نؤكد أبن هاذ الصندوق مدعو إىل هنج سياسة تواصلية ميدانية 
من أجل اإلنفتاح على اجلماعات. كما جيب تفعيل دور الصندوق 

صة، كبة والتأطري بتزويد اجلماعات الرتابية أبطر عليا متخصيف املوا 
إبمكاهنا القيام ابلدراسات الالزمة والتغطية الالزمة كذلك أيضا. 
مقرتحني أتسيس الفروع اجلهوية هلذا الصندوق، من شأهنا التأطري 
والتكوين ودراسة املشاريع واإلنكباب على التقييم املايل البعدي. 

ئيس، نقدر من جديد اجملهودات العالية هلذا وأخريا السيد الر 
الصندوق، ونتمىن من خالل هذا النقاش العام أن نضع تصورات 
مشرتكة، كفيلة جبعل هذا الصندوق بنكا للتنمية احلقيقية بشكل 
تضامين عادل على مستوى خمتلف اجلماعات الرتابية، اليت نعتربها 

ومسامها فعليا يف  مية،يف الفريق احلركي منبتا حقيقيا ملشاريع التن
أقول قويل  ،اجملهود العمومي للدولة يف إطار سياستها التنموية ..

 .هذا وأستغفر هللا العظيم، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ائبة إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة الن ،شكرا للسيد النائب
 .فتيحة سداس

 :فتيحة سداسالنائبة السيدة 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الكبري واملهم  ، التنويه ابلعملأود يف البداية ابسم الفريق اإلشرتاكي
الذي يقوم به اجمللس األعلى للحساابت، من خالل قضاته وأطره، 
لتزويد مؤسستنا التشريعية مبعطيات ومالحظات وتوصيات، 
 تساعدان على القيام بدوران الرقايب يف تدبري املالية العمومية. إمياان

بتدئ ة يمنا يف الفريق اإلشرتاكي، أبن أي إصالح داخل الدول
 أوال إبصالح ماليتها.

حنن اليوم بصدد مناقشة تدبري صندوق التجهيز اجلماعي،  
املؤسسة البنكية اليت يعترب اهلدف منها دعم ومتويل مشاريع 
اجلماعات الرتابية لتحقيق للعدالة اجملالية، عرب التدبري احلر 
للجماعات الرتابية وتسيري شؤوهنا وفق اختصاصات ذاتية موسعة، 

نعرف أن  فنحن ،ؤهلها لتحقيق انتظارات املواطنات واملواطننيت
مالية صندوق التجهيز اجلماعي تدبر وفق القوانني اليت تنظم 
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القطاع البنكي. مما يستدعي وضع مؤشرات واضحة لتقييم ومراقبة 
مدى جناعة وحكامة هذا الصندوق. فعلى الرغم من تسجيل 

بتقرير اجمللس  املتعلقةحتسن كبري على مستوى تنفيذ التوصيات 
األعلى للحساابت، واملرتبطة أساسا بتدبري موارده البشرية ونظامه 
املعلومايت فإنه البد من الوقوف على تتبع وتنفيذ ابقي 

على اعتبار أن صندوق التجهيز اجلماعي يعترب  التوصيات،
 عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل حتت مؤسسة
دولة، مما يستدعي وضع مؤشرات واضحة لتقييم ومراقبة وصاية ال

  .ومدى جناعة وحسن تدبريه

إن أمهية صندوق التجهيز اجلماعي يف املسامهة، ولو بشكل يسري، 
ومتويل املشاريع التنموية داخل اجلماعات الرتابية جيعلنا نؤكد ونلح 
 على ضرورة حل كل اإلختالالت املرتبطة بسعر الفائدة. رغم أننا

السيد الوزير، يف آخر اجتماع للجنة مراقبة املالية، تعهد خبفض 
، لتتمكن اجلماعات الرتابية اليت تعاين من %7سعر الفائدة إىل 

هشاشة كبرية من إمكانية اإلستفادة من موارده، وحىت يتسىن هلذا 
الصندوق القيام ابألدوار اليت خلق من أجلها. فالنظام املعلومايت 

صندوق التجهيز اجلماعي غري مندمج وال  املعتمد من طرف
يسهل اختاذ القرار، كما ال يوضح ابلشكل الكايف مراحل عملية 
منح القروض ابتداء من التوصل مبلف طلب، إىل التسديد التام 
للقرض، مما جيعل مسطرة اإلستفادة والتسديد تطول وتعيق تقدم 

م املايل يمشاريع اجلماعات الرتابية، وال تسمح تلقائيا ابلتقي
للجماعات الرتابية اليت استفادت أو طلبت اإلستفادة من 
القروض، إذ يتم القيام به بواسطة برامج حتليل النصوص العادية. 
حنن يف الفريق اإلشرتاكي نطالبكم السيد الوزير، إبعادة النظر يف 
اإلطار اإلسرتاتيجي للصندوق، حىت يتمكن من األخذ بعني 

ديد يد للدولة املغربية إلرساء منوذج تنموي جاإلعتبار التوجه اجلد
يستجيب ملختلف حاجيات ومتطلبات املواطنات واملواطنني، 

وذلك عرب تقوية وتوسيع مواكبة مشاريع اجلماعات الرتابية ذات 
 .اإلمكانيات احملدودة ومتكينها من متويل مشاريعها

 :السيد الرئيس

اكية، اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرت  شكرا للسيدة النائبة. إبسم
 .النميليالكلمة للسيد النائب سعيد 

 :النميليالنائب السيد سعيد 

 السالم عليكم،

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

 يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
يف هذه اجللسة العامة املخصصة ملناقشة تقرير جلنة مراقبة املالية 
العامة، حول صندوق التجهيز اجلماعي، يف إطار تنفيذ مضمون 
دستوريي يرسي قواعد التعاون والتفاعل بني املؤسسات، وعلى 
رأسها مؤسستنا التشريعية يف تفاعلها مع اجمللس األعلى 

يم عيم ومحاية مبادئ وقللحساابت بوصفه جهازا خمتصا بتد
احلكامة. نود أن نثمن التفاعل اإلجيايب للسيد الوزير مع ما يزيد 

توصية، واليت أبدى بشأهنا السيد الوزير، رأاي إجيابيا  96على 
 هبدف جتويد آداء الصندوق. 

بري جمموعتنا النيابية تبدي رأيها املتواضع يف كيفية وسبل إجناح تد
لزمين املخصص لنا على أساس أن الصندوق يف حدود احليز ا

 مالحظاتنا وتوصياتنا متضمنة بتقرير اللجنة.

نؤكد على ضرورة توجيه وإعطاء أولوية للقروض اليت مينحها  
الصندوق للجماعات الرتابية خاصة الفقرية منها، مع األخذ بعني 

 اإلعتبار التوازن اجملايل يف تقدمي هذه القروض. 
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 لم مجيعاتركيب املشاريع التنموية، ألننا نعتقدمي املساعدة التقنية و 
ة حمدودية املوارد املالية والتقنية والبشرية للعديد من اجلماعات الرتابي

خاصة الفقرية ابملناطق القروية واجلبلية، يتوجب إعادة النظر يف 
شروط تقدمي القروض، خاصة نسبة املديونية اليت جيب أال تتجاوز 

 يد وحتسني شرط املسامهة كتمويل ذايتاحلدود املعقولة وكذا جتد
للمشروع يف أفق تقليص هذه النسبة العمل على جتاوز نسبة 
حمدودية تدخل صندوق التجهيز اجلماعي يف متويل اجلماعات 

 .%7الرتابية وهي النسبة اليت ال ترتاوح 

لنا اليقني السيد الوزير، يف عزمكم على اإلستجابة خلفض       
ق على قروض اجلماعات، وهذا شيء إجيايب سعر الفائدة املطب

حيسب لكم، ونسعى أن تسري هذه املراجعة حنو التخفيض 
وتوحيدها بغض النظر على مدة القرض، ألن القرض يتعلق بقرض 
عمومي موجه خلدمة عمومية، يف إطار االلتزام مببادئ وقيم 
احلكامة يتعني اليوم العمل على نشر مجيع املشاريع املودعة لدى 

لصندوق واإلعالن عنها سواء اليت مت قبول متويلها أو اليت مت ا
رفضها مع وضع آليات للتتبع وتقييم هذه املشاريع ومدى 
إستجابتها للتنمية احمللية وآاثرها على املعيش اليومي للمواطنات 
واملواطنني. املطالبة إبحداث ملحقات للصندوق ابجلماعات على 

للجماعة، إحداث شباك وحيد األقل ابجلهات لتقريب اخلدمة 
وخماطب وحيد، تبسيط املساطر للحصول على القرض، إعطاء 
الفرص ملؤسسات عمومية وأبناك أخرى حىت يتحقق مبدأ 

 .التنافسية، والسالم عليكم مجيعا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفرج      

 :جيالنائب السيد عمر بالفر 

 السالم عليكم،

 حتية للجميع،

حقيقة شكرا على التمرين الدميقراطي، شكرا للمجلس       
األعلى للحساابت الذي قام بدوره املؤسسايت، شكرا للجنة مراقبة 
املالية على عملها، شكرا الرائسة لربجمة هذه اجللسة، شكرا للسيد 

را كالوزير حلضوره وجتاوبه مع جملس النواب يف هاذ املوضوع، ش
دقيقة اليوم حيث كنتمىن  93للسيد النائب أعلوالل اللي زادين 

مائة يف املائة ذاك الشي اللي قليت السيد النائب، ولكن إيال بغينا 
نزيدو وجنحو فهاذ التمرين الدميقراطي متاما وال كليا خصنا من 
جهة نقدمو توصيات إلصالح هاذ الصندوق أكيد ولكن كذلك 

 على سوء تدبري إن مل نقل أكثر خصنا حناسبو املسؤولني
واإلختالالت اللي كاينة، هذا إيال بغينا نردو الثقة للمواطنني يف 
السياسة، إيال بغينا نصلحو هاذ البالد راه خاص الثقة، راه بدون 

 .ثقة ما ميكّناش نصلحو

قلت إختالالت سأركز حيث بقات يل غري دقيقة واحدة       
 :ىات يف تقرير اجمللس األعلعلى نقطتني مالحظتني اللي ج

جبدها  97هي اللي تتعلق ابلتوصية رقم  النقطة األوىل      
السي أعلوالل أبن هناك وجود حلقات مزاوية ملعاجلة طلبات 
القروض، هذا كيتبني أبن كاين إختالل حقيقي ما نكرتش 

ما جتبداتش، النظام املعلومايت للصندوق  47فهاذي، التوصية رقم 
شركة  "SAB" ماشي ساب ابألملانية "SAB" اقتناء برانمجفتم 

د املليون دايل  7عن طريق الصفقات ب 6117لبنانية يف سنة 
هذاك ما عمرو ما خدم. الناس جا يف التقرير  6199الدرهم، ويف 

 excel et  دايل اجمللس األعلى للحساابت كيستعملو
word عملهذا عار بنك من احلجم دايل هاذ الصندوق يست 

excel et word فهذا ابلتايل زعما كيتبني أبن كاين ،
 اختالل؛

نقطة أخرية ابش خنتم هي تتعلق ابحلكامة دايل الصندوق،       
هذا ماشي إختالل وال سوء تدبري وال نقص أقول دايل الشفافية، 
جاء يف التقرير دايل جملس إداري، ألن اجمللس اإلداري فيه السيد 
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أعضاء ولكن ما   CDG ملدير العام دايلوايل بنك املغرب وا
كيحضروش، هذا كنظن أبن خص خترج توصية أبن هاذ املسؤولني 
الكبار اللي عندهم الكفاءة دايهلم خصهم حيضرو فهاذ اجمللس 
 اإلداري ابش يعطيو ابلكفاءة دايهلم هلاذ اجمللس. فبالتايل أان كنعترب

نا ندخلو كن خصأبن ابش نكونو إجيابيني هذا مترين دميقراطي ول
فواحد املنطق أفضل دايل كفى من "عفى عن ما سلف" خصنا 

 .نزيدو لقدام، حناسبو املسؤولني ونقدمو.. شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير للرد عن 
 .التدخالت، ال خطأ، شوف السيد الوزير مجع وضرب وقسم

 :ليةملنتدب لدى وزير الداخالسيد نور الدين بوطيب، الوزير ا

 ال غري ابش نعرف ساعة ونصف،

 حلمد هلل والصالة والسالم على موالان رسول هللا وآله وصحبه،ا

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أتواجد اليوم مبجلسكم املوقر من أجل مناقشة    
 التوصيات املنبثقة عن جلنة مراقبة املالية العامة واملتعلقة بصندوق

التجهيز اجلماعي، ويف هذا الصدد أود أن أسجل أمهية التوصيات 
د آداء اليت مت بلورهتا يف هذا التقرير واليت ستساهم ال حمالة يف جتوي

 اجلماعي والرفع من مردوديته وفعاليته، وذلك يفصندوق التجهيز 
قدمة سياق اجلهود احلثيثة املبذولة يف سبيل تفعيل ورش اجلهوية املت

والذي يهدف ابألساس إىل تعزيز دور اجلماعات الرتابية كفاعل 
ية متميز للنهوض ابلتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئ

 .لبالدان

 السيد الرئيس،

 يدات والسادة النواب احملرتمني،الس

بداية أود أن أنوه ابملقاربة التفاعلية اليت سادت خمتلف        
االجتماعات واللقاءات اليت مت عقدها يف إطار جلنة مراقبة املالية 
العامة حول هذا املوضوع، وكذا ابلتفاعل اإلجيايب للسيدات 

هبذا  م الكبريوالسادة النواب احملرتمني، والذي ينم عن إهتمامه
الصندوق وابلدور اهلام الذي يلعبه يف دعم جهود اجلماعات 

 .الرتابية يف اإلستثمار وحتريك عجلة التنمية

ويف هذا السياق، فقد خلص تقرير مراقبة املالية العامة إىل     
 7توصية تتوزع على  96توصية مت قبول جمملها أي  92إصدار 

 :حماور كالتايل

نة ور األول والذي يهم احلكامة، فقد اقرتحت اللجفيما يتعلق ابحمل
 :التوصيات الثالثية اآلتية

 حتيني اإلطار القانوين واإلسرتاتيجي للصندوق؛-

اعتماد تسمية جديدة للصندوق كمؤسسة بنكية متخصصة يف -
 التنمية الرتابية؛

 .تطوير وتوسيع تغطية خدمات الصندوق على صعيد كل جهة-

ه، منه لتسريع وثرية اإلصالحات املنوطة بوهبذا اخلصوص وسعيا 
فإن صندوق التجهيز اجلماعي بصدد إجناز دراسة إلعداد خمطط 

ية، إسرتاتيجي للتنمية وذلك هبدف تعزيز دوره يف جمال التنمية الرتاب
ويتوخى الصندوق من هذا املخطط اإلسرتاتيجي حتقيق األهداف 

 :األساسية التالية

 .صندوق إىل بنك للتنمية الرتابيةاإلرتقاء بدور ال :أوال -

إعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية  :اثنيا -
 .جديدة للمؤسسة
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 .إصالح مساطر عمل الصندوق من أجل تبسيطها :اثلثا -

التحكم يف كلفة تعبئة املوارد املالية للصندوق وتنويع  :رابعا -
 .مصادرها

ابية التقنية لفائدة اجلماعات الرت وأخريا: تعزيز املساعدة  خامسا -
 .من أجل إعداد مشاريعها التنموية

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

خبصوص احملور الثاين املتعلق خبفض سعر الفائدة، فتجدر     
اإلشارة إىل أن الصندوق حيرس على خفض سعر الفائدة املطبقة 

طبقها ا أن نسب الفائدة اليت يعلى قروض اجلماعات الرتابية، علم
تبطة بشكل  واليت تبقى كلفتها مر  تظل رهينة بشروط تعبئة موارده

 .كبري بشروط السوق املايل

وابلرغم من هذه اإلكراهات، فقد عرفت معدالت الفائدة خالل 
العشر سنوات األخرية، اخنفاضا ملموسا حبيث انتقلت من 

. 6197يوليوز ابتداء من فاتح 7.11إىل  6112سنة  1.7%
 .6197منذ فاتح يوليوز  7حنا راه يف %

 أما احملور الثالث املتعلق ابلتمويل، فقد اقرتحت اللجنة املوقرة أربع
 توصيات مت التحفظ بشأن واحدة متعلقة ابلبنوك التشاركية يف ما

مت اعتماد الثالثة املتبقية واملرتبطة مبراجعة إعالن السياسة العامة 
للصندوق، واحلرص على التدبري النشيط خلزينة الصندوق مع 
حتسني مردودية توظيف فائضه، وتنويع وتوسيع ولوج الصندوق 

 .ملوارد مالية أخرى مبا فيها التمويالت اخلارجية

م مقتضيات على تقيي وتفعيال هلذه التوصيات سيعمل الصندوق
إعالن سياسته العامة، وذلك من أجل حتينها ومراجعة معايري منح 

 .القروض يف اجتاه تبسيطها

وأما فيما يتعلق ابملوارد املالية، فسيعمل الصندوق على تنويع 
مصادرها واخلفض من كلفتها، وكذا العمل على تعزيز آلياته 

 .للتدبري النشيط خلزينته

ن الصندوق قد اخنرط يف مفاوضات مع ويف هذا الصدد فإ
مؤسسات مالية دولية من أجل جلب متويالت ذات كلفة 

 .منخفضة

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

تبع، فيما يتعلق ابحملور الرابع املتعلق ابملواكبة والدعم والتقييم والت
اثنتني  ىفقد اقرتحت اللجنة املوقرة ثالث توصيات، مت التحفظ عل

متعلقتني بتقدمي املساعدة التقنية لفائدة اجلماعات الرتابية، 
وإحداث آلية خمتصة يف مواكبة وتتبع املشاريع، يف ما مت اعتماد 
 توصية متعلقة بتكثيف اللقاءات التحسيسية للتعريف ابخلدمات

 .اليت يقدمها الصندوق

 ويف هذا الصدد يعمل الصندوق وابستمرار، من خالل تنظيم
لقاءات دراسية وورشات عمل مبختلف جهات اململكة على 
التعريف بدور الصندوق لدى اجلماعات الرتابية، مع التقدمي وشرح 
مساطر منح القروض، تعزيز القدرات التقنية والقانونية واملالية 
للجماعات الرتابية، منح املساعدة التقنية للجماعات الرتابية من 

 .ها من متويل الصندوقأجل إعداد مشاريعها ومتكين

وأما خبصوص احملور اخلامس واملتعلق بتدبري القروض، فقد اقرتحت 
 :اللجنة املوقرة أربع توصيات هتم

وضع مسطرة واضحة ومبسطة ملعاجلة طلبات القروض يف آجال -
 معقولة؛

مطالبة اجلماعات املعنية بتقدمي وضعيات تنفيذ املشاريع، -
 مدعومة بكشوفات احلساابت؛
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 وضع مسطرة رمسية للجوء إىل العقود امللحقة ابلقروض؛-

تطوير النظام املعلومايت املتخصص يف النشاط البنكي، حىت -
 .يكون مالئما ملهام الصندوق

ويف هذا الصدد يعمل الصندوق حاليا على دراسة مجيع املساطر 
املعمول هبا من أجل حتيينها وتبسيطها وحتديد آجال معقولة 

ت، كما حيرص على مطالبة اجلماعات املعنية بتقدمي لدراسة امللفا
وضعيات تنفيذ املشاريع، مدعومة بكشوفات احلساابت، مؤرخة 
وموقعة من طرف اآلمر ابلصرف واملتدخلني اآلخرين يف إجناز 
وتتبع الصفقة املتعلقة ابملشروع، وذلك طبقا للمقتضيات 

 .التعاقدية

لحقة ء إىل العقود املوأما فيما يتعلق بوضع مسطرة رمسية للجو 
ابلقروض، فيتعني التذكري أبن الصندوق يتوفر على هذه املسطرة 

 .وهي نفس املسطرة املخصصة ملنح القروض

ق وخبصوص التوصية املتعلقة بتطوير النظام املعلومايت، فإن الصندو 
بصدد إعطاء انطالق إلجناز دراسة إلعداد املخطط املديري 

أهدافه  تطويره ومالءمته معلنظامه املعلومايت من أجل 
 .اإلسرتاتيجية

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت سحب توصية واحدة إبمجاع أعضاء    
اللجنة، ويتعلق األمر إبحداث صندوق للضمان املركزي لفائدة 

ة طصندوق التجهيز اجلماعي خيصص لضمان اسرتجاع ديونه املرتب
ابجلماعات واليت جتد صعوابت للوفاء بديوهنا، بينما مت التحفظ 

 : بشأن ثالث توصيات وهي كاآليت

املتعلقة ابنفتاح الصندوق على منتوجات  :7التوصية رقم  -
 متويلية أخرى على شاكلة منتوجات البنوك التشاركية وابلنسبة هلذه

 .التوصية، فإهنا ال تدخل ضمن أولوايت الصندوق

املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية لتحديد  :01توصية رقم ال -
وإحداث مشاريع اجلماعات الرتابية، خبصوص هذه التوصية فإن 
اجلماعات الرتابية إبمكاهنا متويل الدراسات وأتطري إجناز مشاريع 

 .% 4التنموية بنسبة تفضيلية تقدر ب

رتابية لويف هذا الصدد، فإن الصندوق مستعد ملؤازرة اجلماعات ا
 ماليا

 املتعلقة إبحداث آلية خمتصة يف مواكبة تتبع :00التوصية رقم  -
 املشاريع خالل مرحلة تنفيذ وتقييم املشاريع املمولة، ففيما يتعلق

التوصية فإن تفعيلها يبقى من اختصاص رؤساء جمالس  هباته
اجلماعات الرتابية، وذلك عمال أبحكام القوانني التنظيمية املتعلقة 
هبا، واليت تدخل يف إطار قواعد احلكامة املتعلقة حبسن تطبيق 

 .مبدأ التدبري احلر

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

ال يسعين يف األخري، إال أن أتوجه جمددا بعبارات الشكر إىل    
السيدات والسادة النواب احملرتمني على اهتمامهم البالغ هبذا 
املوضوع ابعتباره آلية فعالة ملواكبة جهود اجلماعات الرتابية يف 
الرفع من وثرية اإلستثمار وحتريك عجلة التنمية ببالدان، وأجدد 

يت من لعملية اليت مت بلورهتا هبذا اخلصوص والاإلشادة ابلتوصيات ا
شأهنا املسامهة يف النهوض ابلدور املنوط هبذا الصندوق والرفع من 

 .جناعته وفعاليته

كما ال تفوتين الفرصة هنا دون أن أؤكد لكم على اخنراطنا التام 
يف اعتماد املقاربة التشاركية والفلسفة التفاعلية للتجاوب مع 
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آلراء، وعزمنا الراسخ على مواصلة إعمال مبدئ خمتلف الرؤى وا
احلوار اجلاد والتشاور املثمر حول كافة املواضيع اليت من شأهنا 
املسامهة يف النهوض أبوضاع بالدان والرقي هبا إىل مصاف الدول 

 .الرائدة

امسحوا يل السيد الرئيس، بعد تالوة هذا اخلطاب أن أتفاعل مع 
ى لسان بعض السادة النواب بعض املالحظات اللي جاءت عل

احملرتمني، فيما خيص القروض قيل أنه أن اجلماعات احلضرية 
استحوذت على القروض مقارنة مع اجلماعات القروية وأن هناك 

 DGCL قروض منطية وأنه جيب حذف الشرط القبلي ل
املديرية العامة للجماعات احمللية، أريد هنا أن أؤكد أن بالدان إذا 

وجود اجلماعات الرتابية يف مأزق مايل كما كان  متكنت من عدم
احلال يف أورواب، فهذا راجع ألنه هناك مراقبة، كان هناك بنك  
كبري أكرب بكثري من صندوق التجهيز اجلماعي يسمى دكسيا، 
وكان يغامر ومل تكن هناك مراقبة ألنه اليوم كنقولوا التدبري احلر  

نت بلي إيال اجلماعة كاكاين ولكن إيال مشينا وحيدان الشرط الق
يف املشكل الدولة هي الضامنة. إذن خصنا نضمنوا هذاك وال 

لقدرة ا ميكن للدولة أن تضمن قروضا بدون مراقبة أن اجلماعة هلا
لإلقرتاض، هذا التدبري احلر، نعم ميكن جلماعة أن تستثمر يف أي 
مشروع يهمها ولكن إذا كانت هناك ضمانة للدولة، الدولة 

من عرب صندوق حصة اجلماعات الرتابية من القيمة خاصها تض
املضافة، ال ميكن تبقى غادية األمور على هواها، هذاك الشي 
عالش هذا من الشروط الضرورية ابش يكون هناك تدبري حمكم 
هلاذ القضية هاذي، استحواذها للقروض ما كاينش هناك واحد 

جلماعات و ااملبلغ معني واجلماعات احلضرية اليوم ما بقاش نقول
احلضرية والقروية حبال حبال، جات واستحوذت على هذاك وبقى 
غري واحد الشوية للجماعات القروية، أي مجاعة مجاعة عندها 
مشروع ميكن هلا جتي وتقدم والصندوق هو اللي كيحاول يوازي 
بني الطلبات واإلمكانيات دايلو، إيال كانت مليار غادي يقلب 

دايل  6دايل املليار غادي يقلب على  6على مليار، إيال كانت 
دايل املليار،  2دايل املليار غادي يقلب على  2املليار، كانت 

ولكن إيال ما كانش هناك طلب وإمكانية وقدرة لإلقرتاض ما، 
هو بنك وجا يف التدخل دايل يف التوصيات أبنكم بغيتو يكون 

ك املغرب نمسيتو بنك التنمية الرتابية ألنه راه هو مراقب من طرف ب
ألنه بنك، هاذيك التسمية دايل الصندوق شوية كتدخل واحد 
الفهم رمبا شوي مغلوط تنسحابو صندوق غادي يبدا يعطي ويبدا 
هذا هذا بنك ومراقب. إذن واليوم احنا كنفتخرو أبنه كيما تيقولو 

مجيع  tous les indicateurs sont ouverts الفرنسيني
للون األخضر، عامل اإلستغالل املؤشرات دايل الصندوق مها ا

من العوامل على الصعيد البنكي اللي مها اللي أقل نسبة، إذن 
ابش ما يكونش الكلفة دايل الصندوق الكلفة دايل املوارد البشرية  

 %7من املوارد،  %7كلفة ضئيلة جدا ابلنسبة لرقم املعامالت، 
 بية،من املوارد دايل اجلماعات الرتا %7القروض قلتو هي نسبة 

ولكن احنا ما خصناش نشوفو النسبة ابلنسبة للموارد خصنا 
نشوفو ابلنسبة للمبالغ املرصودة لإلستثمار ذيك الساعة خصنا 
نوزولو مسيتو التكلفة دايل املوظفني ودايل النفقات العادية وهذا 
ونشوفو غرياإلستثمار هاذيك الساعة النسبة غادي تطلع، طلب 

ي حىت هي نفس اإلشكالية ألنه  يكون هناك فروع جهوية هاذ
 كنقولو أبنه إيال بقينا نديرو فروع جهوية غتكون تكلفة والتكلفة

غطلع وهذاك النسبة دايل الفائدة اللي بغيناه هنبطوها غادي 
مباشرة غادي تطلع ألنه صندوق التجهيز اجلماعي ماشي حبال 

 واألبناك األخرى ما عندوش ودائع، ما عندوش الناس كيجيو كينزل
فيه الفلوس، هو كيقرتض وتيمشي ايخذ السندات حملية..، ابش  
كاي اليوم راه احنا تقريبا وصلنا لواحد اإلتفاق مع بنك دويل 
ابش يكون عندان ابش نستافدو من ذيك النسبة دايل القروض 
اللي هابطة انزلة ولكن خصكم تعرفو السيدات والسادة النواب 

د مهمة نسبة اللي هي نسبة جاحملرتمني، خصنا نزيدو على ذيك ال
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ابلنسبة لنا، خصنا نزيدو عليها خماطر دايل الصرف، اّل ما 
ونقولو نفرحو ونقولو  %1.7ميكناش منشيو انخذو نسبة دايل 

 % 7و 2و7.. ألنه خماطر دايل الصرف ميكن تردهاان  عندان
 pakage وذيك الساعة نصدقو فإذن خص يكون عندان واحد

يبا وصلنا لواحد احلل مع واحد البنك ابش دااب اليوم احنا تقر 
كتبقى نسبة  pakigé يكون عندان نسبة الفائدة اللي كتكون

أقل من السوق يف املغرب هذا هو اللي خصنا نقلبوا  معقولة ونسبة
عليه، إيال لقينا نسبة اللي كتظم املخاطر دايل الصرف وتكون 

نة، نسبة قل من دوك النسب اللي كيعطينا السوق هذه مزاي
والسوق راه األبناك ماشي ابلضرورة كتساعدان، األبناك كتفاهم 
بيناهتا وكيعطيك واحد النسبة وتيقول لك خذها وال خليها، 
ماشي الدور دايلنا، احنا هذاك جملس املنافسة هو اللي خصه 

 يدير شغاالته، فني هو؟

تتبع سياسات الدولة، احنا متفقني احنا إيال الدولة قامت خذات 
د السياسة وقالت لنا أبنه خصنا نواكبوا مجاعات فقرية ونديروا واح

واحد النسبة ل ولكن خص الدولة هي اللي تكفل هبداك اهلامش 
اللي كاين بني النسبة دالفائدة اللي الصندوق كيتحملها ألنه هو 
خص يكون عنده توازن مايل وابلنسبة اللي ميكن ميشي للدولة، 

ا واحد السياسة احنا كنخارطوا فيها، احنا إيال كانت الدولة عنده
احنا أداة دايل الدولة كنهضر هنا إبسم صندوق التجهيز 

 .اجلماعي

القضية األخرى اللي بغيت نقول هي التقييم البعدي وتتبع كل 
مشروع هذا جد املكلف ألنه إيال كان خاص على الصندوق ابش 

 ،يتم يتبع كل مشروع مشروع خصه واحد الفريق كبري دايل..
وهذا راه كلفة وهاذ الكلفة غادي تزاد يف نسبة الفائدة، احنا 
تنقولوا إيال كان واحد التقييم بعدي دايل واحد العدد داملشاريع 
نقدروا نطلبوا واحد مكتب دراسات ابش ميشي يدير لنا هاد 

التقييم البعدي ونشوفو آشنا هي النجاعة؟ هذه ماشي مشكلة 
 .روع هذه شوية صعيبةولكن ابش يكون تتبع مشروع مبش

القضية األخرية اللي بغيت نطرق هلا هي القضية 
جا يف التدخل أبنه الصندوق كان عنده هناك  dividend دايل

ربح وإيال ما كانش كريبح الصندوق غيكون مشكل، هاد الربح 
 le repport a هذا لسنوات اش كان؟ كيدخل يف

nouveau  ال حد الرأمسابش الرأمسال دايل الصندوق يكرب وما
دايل الصندوق كرب وهو كيكون كيويل عنده إمكانية ابش يقرتض 
أكثر، ألنه إيال كاين هناك خاص يكون واحد التوازن املوازنة بني 
الرأمسال دايل الصندوق وبني احلجم دايل اإلقرتاضات، ما ميكن 

مليار حىت  61مليون وغيقتارض  911شي هو رأمسال دايله 
يعطيه الفلوس، لذلك مت خالل سنوات ضخ واحد ما غادي يبغي 

وكتعرفوا  6194هذاك الربح يف رأمسال الصندوق، إال أنه يف سنة 
الوضعية اللي كانت فيها البالد، مت كطلب للصندوق وكجميع 
املؤسسات العمومية ابش يساعدوا الدولة يسامهوا بواحد النسبة 

للي لطلب امن داك الربح كمسامهة الدولة، ومت التفاعل مع هاد ا
ويف  6192ما جتاوبناش معه يف  6197و  6193بقى يف 
دخالت  6197ألنه ما جتاوبناش لسبب رئيسي ألنه  6197

اجلهوية املتقدمة، تكلمتوا السيدات والسادة النواب احملرتمني على 
اجلماعات الفقرية، ولكن نسيتوا واحد القضية اجلهات غادي 

يات لكبار ألهنم عندهم إمكاناليوم هم اللي غيوليوا املقرتضني ا
اقرتاضية مهمة وعندهم واحد املهمة دايل التنمية االقتصادية 
واالجتماعية اللي مهمة، إذن خاص الصندوق يكون قادر ابش 
يواكب اجلهات يف اإلقرتاضات دايهلا وابش يواكبها خص الرأمسال 
 ادايله يزيد يكرب، اليوم رمبا إيال ما قمناش بداك الشي اللي خصن

السقف دايل  نقوموا به ميكن غادي نلقاوا راسنا عندان واحد
القروض اللي..، وحنا خدامني اليوم ابش كنشوفو كيفاش ميكن 

 les لينا نتجاوزو هاذ القضية هاذي. ولذلك ف
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dividendes .. ولكن اليوم 97-93دازت املرحلة دايل ،
ي اللي هحنا تنقولو للدولة أبنه خصنا نرفعو من رأس املال، ألنه 

غتمكنا ابش نعطيو القروض للجهات. وإن شاء هللا ابلقانون 
املقبل اجلديد ابش ندخلو حىت يف اإلطار دايل العمل دايل 
اجلماعات، دايل الصندوق التجهيز اجلماعي لشركات التنمية 
احمللية، اللي حىت هي خصها تويل تستفد من هاذ الصندوق، 

ات ة للجماعات واتبعة للجهواحد العدد دايل اهليئات اللي اتبع
خصها يكون عندها استفادة هلاد..، أمتىن أان كنت جد سعيد 

 97ابلتفاعل مع جلنة مراقبة املال العام، وكيف ما شفتو من أصل 
ألنه مت السحب دايهلا، تفاعلنا مع  92توصية، إيال زولنا هديك 

، واآلخرين وحدة ألنه كتبان لينا ماشي ضرورية، األبناك 96
شاركية أظن أبنه خاصنا حىت نشوفها كيفاش غتعامل مع هذا، الت

وما كتبانش يل أشنو هي العالقة مع التجهيز اجلماعي، اآلخرين 
هادوك ألنه فيهم كلفة عالية وغادي نتناقضو مع الطلب  6ب

دايل ختفيض الكلفة، وشكرا جزيال على انتباهكم والسالم عليكم 
 .ورمحة هللا تعاىل

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير على كل هذه التوضيحات، اآلن منر إىل النقطة 
األخرية من جدول األعمال واملتعلقة بتعقيبات بعض الفرق فيما 
تبقى من الوقت، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة. هل هناك 

 متدخل أو متدخلة من السيدات والسادة النواب للفريق؟

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 ا السيد الرئيس،شكر 

 السيد الوزير،

 السادة النواب،

يف احلقيقة غري ما صرحتم به، تيطرح بزاف د اإلشكاالت. أوال 
حتويل الصندوق إىل بنك والبحث عن رؤوس أموال دولية أو بنك 
دويل، كيطرح لنا إشكال، ألنه كتعرفو صندق التجهيز اجلماعي  

إىل  السنداتكيعتمد كثري على الرأمسال الوطين كذلك، وضع 
آخره. فتنتسائلو يف إطار هاد القروض واش الرأمسال الوطين ما 
ميكنش تفتح له الفرصة ابش حىت هو يدخل للصندوق، ألن فيه 
فوائد، فيه أرابح، يدخل للصندوق إما على شكل بيع سندات، 
إما على شكل مباشر، وطرحنا هاد اإلشكال هذا، ألنه حنا بغينا 

ماشي غري نقرتضو، ألنه إيال اقرتضنا من  نطورو األمسال الوطين
اخلارج وجبنا الفلوس غادي نديو الفوائد اللي يف اخلارج مع 

 .الرأمسال

بغينا كذلك على املستوى الوطين تكون عندهم..، املشكل اللي  
كاين إيال حولناه من صندوق إىل بنك، ألن البنك يسعى إىل 

نا خنلقو صلوها، خصالربح أوال، ديك املساعدات التقنية خصنا نف
واحد املؤسسة دايل املساعدة التقنية اللي غيكون الدور دايهلا هو 
هتيئ مساعدة للجماعات، أما البنك تكون املسألة دايلتو هو 
 قضية حسابية وقضية تقدمي األموال والتتبع دايهلا واملراقبة دايهلا

 عإىل حني التنفيذ دايهلا، وميكن هنا غادي يوقع لنا واحد النو 
دايل االصطدام بني اجمللس األعلى للحساابت اللي غرياقب، هو 
اللي غرياقب فلوسو، ألن هو غادي يراقب فلوسو خصو يعرفها 
فني مشات واجمللس االعلى للحساابت غادي يراقب سري وإدارة 
هاد األموال من طرف اجلماعات، خصنا نفكرو كيفاش غيكون 

 .هتمهاد التنسيق ابش ما توقعش مشادات بينا

اثنيا أنه قد خنتلف، املشكل فني كاين؟ دااب اآلن الصندوق يقدم 
واحد جمموعة د األموال للجماعات مزاين، ولكن غدا غنجيب 
مشروع لواحد املؤسسة ماشي حبال صندوق هي فاحلقيقة بنك، 
ألنه حىت اآلن راه بنك، بنك كجميع البنوك. ولكن ديك الساعة 

؟ لو..، اإلشكال اللي كاينغيكون بنك بشكلو املضبوط، بشك
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أان ملي كنجي بواحد مشروع دايل طريق وال كندير واحد 
املشروع، ابلنسبة يل املشروع كيهمين إما يف جمايل االنتخايب إما 
يف جمايل السياسي. البنك بصح خصاتو النجاعة واجلودة إىل 
آخره، غادي يوقع واحد االصطدام، غتقول يل نديرو الطريق يف 

هاديك الطريق ما غاديش تعطي شي منتوج اقتصادي،  ةهاد القري
وبناء عليه غادي يكون مشكل دايل املبالغ اللي غادي متشي متا، 
غادي يقولك ال ابلنسبة يل هادي خدمة مرفق عام، خدمة كذا، 
غادي نصطدمو، واش خاص واحد اإلطار اللي يكون فيه نقاش 

نك الشعيب ارهتا البيف هاذ املوضوع؟ وهنا كفكر يف العملية اللي د
بني قوسني ما يسمى ابلفروع اإلقليمية اللي دار فيها جملس إدارة 
إقليمي وكيذاكرو رجال أعمال ما بينتهم، وكيشوفوا اجملال فني 
غادي متشي واش ميشيو يف هاذ اإلجتاه، وهكذا غادي يكون 
واحد النقاش حتت إشراف اجلهة والبنك واجلماعات ويديرو واحد 

ت مشرتكة، ألن املشكل شكون اللي كاين، حنا كنديرو اإلختيارا
تتجي اجلماعة كتدير واحد املشاريع، تتجي اجلهة تدير واحد 
املشاريع، كل واحد كيدير اللي بغا، كتجي اجلهة كتدير واحد 
الطريق طويلة على مستوى اجلهة، وكتجي واحد اجلماعة كتدير 

خرى ما  واحد الطرق ما عندها عالقة هباديك الطريق األ
كتخرجكش كاع ليها، هاد التنسيق هذا طرح واحد اإلشكال  
كبري، واش خاصنا خنرجو األموال، تيخرج بواحد النسق عام 

ية، لتنمية أو خنليوا اجلهة الدير اللي بغات، ونبقاو نعطيو املبالغ املال
أان كنتمىن أنكم متشيو يف هاد اإلجتاه تطوير هاد البنك، كيفما  

الصندوق خاصنا حنافظو عليه، اإلشكال اللي كان احلال هاد 
عندان عالش بعض اجلماعات كتستافد، نكونو واضحني  
كتستافد، وكل مرحلة سياسية وكتستافد شي مجاعات معينة 
عندها انتماءات سياسية معينة، كان هذا إشكال قبل وأتخر 
وصبح اإلشكال عندان حنا مث من بعد كان عند اآلخرين اهتمنا 

اآلن كنتهموا به اآلخرين، وغاداي األمور هاكا، خاص به حنا مث 

نديروا معايري، خاص كل واحد ونوبتو، خاص نديرو معايري، رمبا 
ما كاينش هاد الشيء ولكن عندان ختوف، عالش منتافقو على 
معايري اللي تكون مضبوطة وملزم هبا اجلميع، ألنه هذا هو 

ك هاذ ي كيقولاإلشكال اللي كاين، التخوفات اللي كاين تتمش
الصندوق كيستقبل فالن من احلزب فالين وما كيستقبلش احلزب 
الفالين، ولكن راه امسعناه وتقالينا شحال من مرة، واآلن أان  
كنعتقد خاصنا نتافقو على معايري، وخاص يكون عندان واحد 

 .اإلتفاق مشرتك بني اجلميع

القضية األخرى أان ما عمرين عرفت أبن هاد الصندوق ميكن 
تكون عندو مشكل، ألن منني تتجي الفلوس دايل اجلماعة أول 
حاجة كيديرها اآلمر ابلصرف كيمشي كياخد دوك الفلوس  
كيسيفطهم للصندوق مع الفوائد ابش كل سنة حبسب امليزانيات  

حيث  ،كلهم، شحال غيجي الصندوق غتعطيوه داك احلق كذلك
غيجي البنك غتديرو هاد احلق، مبعىن أنه حيت نعطي ميزانية 
للجماعة نقوليه تسنا راه داك البنك هو مثلو مثل مجيع األبناك 
غيقلب على رأس املال غادي يكون عندو واحد اإلمتياز على 
البنوك اآلخرين، وهاد اإلمتياز أشنو هو؟ أن ديونه مضمونة من 

املبدأ العام ولكن كذلك على طرف الدولة ليس على مستوى 
مستوى املمارسة، البنك الشعيب، السؤال األخري، امسح يل السيد 

 .الرئيس إيال طولت

  :السيد الرئيس

 .ال تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

حنا تنقولو أبن القطاع اخلاص خاصو يتعاون مع اجلماعات يف 
قطاع  ميول مشاريعإطار املشاريع، واش غادي يقبل هاد البنك أنه 

عام قطاع خاص، واش يقبل هاد الصندوق ألنه الرأمسال الوطين 
غادي نلزموه جييب الرأمسال دايلو ابش غادي يساهم إما من 
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عندو إما من األبناك العادية، والدولة أي اجلماعات واجلهات 
جتيب الرأمسال دايهلا من هاد البنك، واش كاينة هاد اإلمكانية، 

ة ابش هي إجيابية غادي تكون وسيلة ابش يشاركو هاد اإلمكاني
بنوك القطاع اخلاص مع البنك اللي يف القطاع العام، واللي 
غيتحول شيئا فشيئا إىل قطاع خاص يف املستقبل حيث دخلوه 
رؤوس أموال وطنية ودولية، كنتمىن أنكم تفتحو هذا الباب 
للرأمسال الوطين، كنتمىن كذلك أنكم تنفتحوا على مجيع 
املؤسسات القطاع اخلاص اللي غشتغلو مع القطاع العام، وكي 
غتديرو تراقبوها من جديد، اجمللس األعلى للحساابت غادي 
يراقب غري اجلزء دايل اجلماعات، ما ميكن لو يراقب اجلوء دايل 
القطاع اخلاص، مرتبطني ميكن نلقاو شي تعديل قانوين، 

ة هاد أنه كاينفاختصاصات اجمللس األعلى للحساابت أعتقد 
 .اإلمكانية كنتمىن لكم التوفيق، وشكرا

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب أمحد ادراق إبسم فريق 
 .العدالة والتنمية، فيما تبقى من الوقت

 :النائب السيد أمحد أدراق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

لس على جتاوبه الكبري مع الربملان ومع جمشكرا أوال السيد الوزير 
النواب سواء يف مناقشة هذا املوضوع، صندوق التجهيز اجلماعي 
وكذلك مع جلنة مراقبة املالية العامة وأعتقد كذلك مع ابقي 
اللجن، وهاذ التنويه بطبيعة احلال اللي بديت به ألنه غري مسبوق 

 املرحلة سلفكم يف السيد الوزير، كنا فعال وجدان بعض املشاكل مع
السابقة يف برجمة بعض اللقاءات، وابلتايل البد ما أنوه هباذ 
احلضور الدائم واملستمر للسيد وزير الداخلية واملنتدب يف الداخلية 

 .يف الربملان

النقطة الثانية البد ما نوهو مرة أخرى إبسم فريق العدالة والتنمية 
م وجودة ير اليت تقدابجمللس األعلى للحساابت، أوال يف التقار 

التقارير اليت تقدم من طرف اجمللس سواء تلك اليت يعين يطلبها 
الربملان اللي على رأسها الصندوق اللي تناقشوه اليوم أو التقارير 
اليت يعدها من تلقاء نفسه، كذلك ننوه بلجنة مراقبة املالية العامة 

ي كما ه رئيسا ومكتبا وأعضاء وننوه هبذه التجربة التجربة اللي
مساها بعض اإلخوان جتربة انشئة ابلنسبة للربملان ولكنها األايم 
والشهور والسنوات تبني أهنا مهمة جدا، وأن املواضيع اليت يعين 
 تناقشها وتثريها تستحق العناية، هاذ التفاعل بطبيعة احلال بني
احلكومة والربملان من خالل مناقشة مضامني تقرير جلنة مراقبة 

من  612لعامة هو غري مسبوق هو تنزيل ملقتضيات املادة املالية ا
النظام الداخلي جمللسنا املوقر. وابلتايل السيد الوزير ال بد من من 

لبنك، تثمني ما أشرمت إليه فيما يتعلق إبسرتاتيجية التنمية املقبلة ل
ونتمناو أنه هاذ احملاور كلها أن ترى النور قريبا وعلى رأسها 

مشروع القانون الذي وعدمتوان يف اللجنة أنه  املوضوع دايل أو
سريى النور قريبا وسيتم عرضه على هذه الدورة أو الدورة املقبلة، 
اللي بطبيعة احلال تعديل اختصاصات الصندوق مث كذلك 
اإلرتقاء هبذه املؤسسة العمومية اللي هي صندوق التجهيز 

 .اجلماعي إىل يعين بنك للتنمية على مستوى اجلهة

 6السيد الوزير، البد أن نؤكد مرة أخرى رغم رفضكم ل لكن
دايل التوصيات املتعلقة ابملواكبة أن نؤكد عليها مرة أخرى كما 
أكدان يف اللجنة ألهنا من اختصاصات الصندوق، وهذه املؤسسة 
وأعتقد أن املادة الثالثة من القانون املنظم للصندوق يعين واضحة، 

يد اجلماعات احمللية يف حتدحبيث تقول بشكل صريح مؤازرة 
ابلتايل مشاريعها وتقييمها وتتبع تنفيذها وتقييمها وتتبع تنفيذها، و 

احنا كنعاودو نؤكد يف اجللسة العامة أن هاذ النقطة دايل مواكبة 
مهمة جدا عالش كنطرحوها؟ ألن لو كانت هاذ املوضوع دايل 

ليت تقرتض، ا املواكبة لوصلنا إىل نسبة كبرية من اجلماعات الرتابية
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مادام صرحتم كذلك السيد الوزير أن هاذ اإلختصاص دايل 
اإلقرتاض أوال فيه قرار أو مقرر دايل اجملالس املنتخبة، فيه كذلك 
القدرة على اإلرجاع هاذ القرض، فيه يعين نسبة التمويل دايل 
اجلماعات الرتابية وابلتايل هذا املوضوع دايل املواكبة كنعاودو 

وكنعاودو نطرحوه، صحيح طرحنا يف اللجنة أنه نديرو نؤكدو عليه 
وحدات جهوية هلذا الصندوق، أجبتم أنه ميكن يطرح إشكاالت 

دايل  912فيما يتعلق ابلرفع من ميزانية التسيري، اليوم عندان 
املوظفني، ميكن نزيدو يعين مصاريف إضافية من ميزانية التسيري 

ندوق، تفهمنا ذلك من ميزانية الص %77اللي كتشكل تقريبا 
 أو يعين موظفني مكلفني على مستوى أنوية وقلنا تّدار يعين

العماالت واألقاليم، ولكن تدار إسرتاتيجية للمواكبة من خالل 
الصندوق على املستوى املركزي هاذ الشي كنعاودو أنكدو عليه 

ألن عندان  264من جديد، ما فيه نقاش وإال غنبقاو فهاذيك 
دون احتساب جمالس  9714على األقل  مجاعة من أصل 264

 .العماالت واألقاليم وكذلك اجلهات

ما يتعلق بسعر الفائدة لألسف الشديد كنت أمتىن أنه انقشنا 
واحد النقطة مهمة جدا يف اللجنة تتعلق بودائع اجلماعات الرتابية 
اللي اليوم هي موجودة يف اخلزينة دايل الدولة، كيف ميكن إذا من 

ن اللي غتجيبو أو من خالل التنسيق مع وزارة خالل القانو 
للي ا اإلقتصاد واملالية أن يصبح هذا البنك ألنه البنك الوحيد

؟  %911عندان، صحيح هو مؤسسة عمومية مملوك للدولة بنسبة 
كيف ميكن هلاذ الصندوق أنه يتلقى ودائع اجلماعات الرتابية؟ 

ودائع ايل الإيال عندان الفلوس فهاذ الصندوق هبذه الطريقة د
اجلماعات الرتابية اللي هي اآلن كاينة، كما قلت يف اخلزينة دايل 

. إيال %4حىت ل  9الدولة، ميكن أن خنفض نسبة الفائدة بني 
خفضنا هاد النسبة هادي، وهذا هو املطلب الرئيسي واملعقول، 
إيال خفضنا هاذ النسبة هاذي كنظن غنسامهو يف تنمية واحد 

 شاريع على الصعيد الوطين، ولكن ما حد الفائدةالعدد كبري من امل

مرتفعة، صحيح عرفت اخنفاض يف السنوات املاضية، ولكن 
بغيناها تنخفض أكثر ابش منكنو اجلماعات خصوصا منها 

 .الضعيفة من، يعين، هذه القروض

املوضوع دايل ما غنرجعش ليه نعتقد أنه أشرمت السيد الوزير إىل 
ة للسياسة العامة اللي تقريبا حوايل أنكم غتبناو مراجعة واضح

 .وابلتايل سأجتاوزها 9114سنة والصندوق اعتمد منذ  66

بقات نقطة أخرى مرتبطة هبذا املوضوع دايل املشاريع، أشرمت وكما 
أشارت كلمة الفريق يف السابق إىل أن نسبة كبرية من املشاريع 

لوزير، ا مرتبطة ابلتهيئة احلضرية، راه واضح يف التقرير، السيد
مشروع من أصل  744كيأكد أبن التهيئة احلضرية   1جدول رقم 

 66،49، 11،1،611، فيما ابقي اجملاالت، يعين، 9617
إىل آخره، إذن كنعاودو انكدو أبنه جماالت أخرى ينبغي أن يتوجه 

 .إليها الصندوق فيما يتعلق ابلدعم دايلو

ملا طرحنا هاذ املوضوع دايل الصندوق ونؤكد أنه  السيد الوزير،
كان ضمن الفرق النيابية اللي طرحت   6197فريق العدالة يف 

هاذ املوضوع، ضمن الربانمج السنوي للمراقبة، طرحناه ألن بغينا 
فيه حنا اللي حقق تنمية حقيقية على مستوى اجلماعات الرتابية 

موعة لثالث، وطرحنا جمجهة كانت أو إقليم أو مجاعة يف املستوى ا
من األسئلة، لألسف الشديد أنه ما زال ما لقيناش اجلواب دايهلا، 
ما يتعلق ابحملور األول املتعلق ابالسرتاتيجية، خصوصا ما يتعلق 
ابلرؤية التنموية للمجال اجلغرايف الوطين ابلنسبة للصندوق، وأظن 

كذلك   ،أن هناك تكامل كبري بني خمتلف الصناديق يف هذا اإلطار
ن التقييم، هادي أشرت إليها، تقييم وتتبع تنفيذ املشاريع أان كنظ

هاذي نقطة أساسية ومهمة، ما ميكنش لصندوق فقط يعطي 
الفلوس ابخلصوص أنه مت التصريح يف اللجنة أن هناك مشاريع 
متوقفة لإلشكاالت إما ألن مرتبطة ابلعقار، أو مرتبطة بضعف 

ع ال بد أن نظن هاذ املوضوع دايل التتبالتتبع أو غريها، وابلتايل ك
 .نعود إليه مرة أخرى
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القضية اللي كتطرحوا دائما دايل، أان أعتقد أنه هاذ النفقات،  
 les كما أشار سي وهيب قبلي، النفقات دايل أو القروض يعين

annuitées  املبالغ املالية املخصصة للصندوق هي نفقات
 .يةدايل اجلماعات الرتابإجبارية، ترصد ضرورة يف امليزانيات 

املوضوع دايل النظام املعلومايت، ركز التقرير، وأشرت إىل ذلك يف 
برانمج، ولكنها غري  41اللجنة، أكد التقرير على أن هناك 

مندجمة، يعين كل مصلحة، كل قسم داخل هاذ الصندوق عندو 
برانمج دايلو، ولكن كيف ميكن هلذه الربامج أن جنمعها وتصبح 

فيما بينها هاذ التساؤل ما زال، يعين، أثري يف إحدى مندجمة 
 .التعقيبات ما زال ما لقيناش عليه، يعين، اجلواب

يف األخري، يف األخري كنعاود نثمن اجملهود اللي تبدل احلر أوال من 
طرف جلنة مراقبة املالية العامة، من طرف أطر اللجنة، من طرفكم 

اود للحساابت، ولكن كنعالسيد الوزير، من طرف اجمللس األعلى 
نذكر السيد رئيس جملس النواب، أن صحيح كما قال يف البداية 
هذا هو التقرير الثاين اللي غيتعرض، يتعرض على اجللسة العامة،  
كنذكرو أبنه الربانمج السنوي للمراقبة دايل هاذ السنة هاذي راه 
ما زال أعتقد ما مشاش للمجلس األعلى للحساابت، عندان اليوم 
التقرير الرابع كندرسوه يف اللجنة اللي هو صندوق التماسك 

بعدما دوزان الطرق التنمية القروية وكذلك  اإلجتماعي
التجهيزاجلماعي كندرسو صندوق التماسك اإلجتماعي، بغينا 
هاذ اإلسراع السيد الرئيس اإلسراع إبرسال أو اختاذ القرار املناسب 

 وع إن شاء هللا يفخبصوص هذا الربانمج السنوي قصد الشر 
 .املدراسة دايلو، شكرا لكم والسالم عليكم ورمحو هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، فريق التجمع الدستوري هل هناك تعقيب 
 فيما تبقى من الوقت؟

 

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

 السيد الوزير أوال على حقيقة هاذ التدابري اللي جبتوها تنشكركم
ميكن غادي تعطي واحد الدفعة واحد القيمة مضافة هلاذ 
الصندوق، يف احلقيقة الصندوق احنا يف التجمع الدستوري احنا 
مع استقاللية دايل املؤسسات املالية ألن ال ميكن احلكومة ابش 

ية ابش حد الصبغة سياستدّخل يف مؤسسة مالية وغتويل عندها وا
ترضي هذا واآلخر، الصندوق كنوهو ابإلجنازات دايلو الصندوق 

، واحنا تنعرفو 9112واّل بنك يف  9171تقريبا ختلق يف ظهري 
املنجزات اللي دارت على مستوى املدن الكربى على مستوى 
اجلماعات القروية وصلنا لواحد املستوى صحيح أن جيب أن نغري 

ة لتدبري والتسيري، ألن خصنا النجاعة، كاينة منافسالطريقة دايل ا
وابش ميكن لينا  %7عاملية ما ميكن شي احنا كنطمحو ألقل من 

خاص الوسائل واآلليات اللي تيعمل  %7السيد الوزير نزلو على 
هبا الصندوق خصها تطور، ألن هناك مصاريف ميكن نقصو منها 

خاص املراقبة دايل ، كذلك %7وإيال نقصنا منها ميكنا نزلو على 
اجمللس األعلى للحساابت واملراقبة دايل الوزارة الوصية ابش يكون 

 .واحد التدبري انجع

النقطة األخرى اللي غندّخل فيها اللي تطرقو هلا بعض النواب هو 
اجلماعات القروية واملناطق اجلبلية، هاذ اجلماعات القروية بذيك 

ن واحد النسبة مئوية مالقيود دايل أن اجلماعة خاص توفر على 
التمويل، أغلبية اجلماعات القروية ياله تدابز ابش ختلص املوظفني 
دايهلا السيد الوزير، البد من الوزارة أهنا حتّمل هاذ النصيب فيما 
خيص ابألخص املناطق اجلبلية اللي تتعاين وتعاين صحيح أن كاين 
جمهودات من طرف وزارة الداخلية ومن طرف قطاعات أخرى 
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ولكن إيال بغينا هاذ اجلماعات حىت مها ايخذو النصيب دايهلم 
اللي تتهضروعليها تنطلبو منكم السيد الوزير حتّملها  %61هاذ 

ابلنسبة للمناطق اجلبلية  %61وزارة الداخلية، على األقل هاذ 
 .وابلنسبة للجماعات القروية

يف احلقيقة اللي هو كان صندوق التجهيز اجلماعي وغادي يويل 
بنكا، احنا كنوهو هباذ التوصيات اللي هي مهمة جدا وغتقوي 
الصندوق وغتعطيه واحد الفعالية أكثر ولكن تنطلبو منكم املزيد 
من املراقبة واملواكبة والتتبع، ابش تكون النتيجة أحسن ألننا داب 

نافسة واحنا معكم يف القضية دايل األموال احنا مع العوملة ومع امل
وحىت دايل بعض األبناك ودايل اخلارج ولكن جيب كيما قلنا 

 .املردودية والنجاعة واملواكبة والتدبري الناجع، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 .السيد النائب يوسف حدهم

 :النائب السيد يوسف حدهم

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل السيد الوزير، إننا 
نشكركم على هذه التوضيحات اليت من شأهنا تنوير الرأي العام 

 حة، ولكننا كنا نود يفوخبصوص بعض التساؤالت ظلت مطرو 
الفريق اإلستقاليل أن تقدم لنا احلكومة على ضوء تقرير اجمللس 
األعلى للحساابت، إسرتاتيجية حمددة تشكل خارطة الطريق 
لعمل الصندوق كمؤسسة عمومية، موكول إليها مهمة متويل 
الربامج واملشاريع اإلمنائية للجماعات الرتابية، يف ظل اإلختيارات 

ية اليت جاءت هبا الوثيقة الدستورية لصاحل املؤسسات الرتاباجلديدة 
املنتخبة، حىت تتمكن من ممارسة املهام املنوط هبا يف تدبري الشأن 
احمللي على الوجه املطلوب يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية 

 .واإلجتماعية والثقافية والبيئية

تدابري لكنا نود أن أتيت احلكومة هبذه املناسبة، بتصور واضح ل
الكفيلة خبلق جسور التعاون املثمر بني الصندوق كمؤسسة متويلية 
واجلماعات الرتابية كمؤسسات منتخبة، مادام الصندوق يعتربمرفقا 
عموميا ينبغي اإلستفادة من خدماته على أساس املساواة وتكافؤ 

ة، الفرص بني خمتلف اجلماعات الرتابية، مبا فيها النائية منها والفقري 
إطار معايريموضوعية حترتم فيها مبادئ احلكامة اجليدة، بعيدا يف 

 .عن أي شكل من أشكال التمييز واحملسوبية والزبونية

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 وجود سياسات عمومية بديلة يف علينا أن أنخذ بعني اإلعتبار
جمال التنمية احمللية، أصبحت تتجاوز صالحيات صندوق التجهيز 
اجلماعي، حبيث أضحى هذا الصندوق أكثر من أي وقت مضى 
مطالبا ابلتجاوب مع التحوالت العميقة اليت يعرفها املغرب يف 
جمال التأهيل احلضري للجماعات الرتابية، وأن يكون مواكبا 

ص ت املعرب عنها يف إطار التفعيل السليم للدستور فيما خيللتطلعا
اجلهوية املتقدمة، مبا جيعل اجلماعات الرتابية يف قلب دينامية 
التنمية وتفعيل الربامج اإلستثمارات احمللية، وهذا يفرض على 
صندوق التجهيز اجلماعي اخلروج من من مقاربة الالمركزية 

ع اجلماعات ية واملالية والتفاعل ماحلضرية يف تقدمي املساعدة التقن
القروية األكثر فقرا وهشاشة، واألكثر حاجة للقروض املوجهة 

 .للتنمية احمللية
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إن دور الصندوق ال يقتصر فقط على متويل مشاريع وبرامج 
اجلماعات الرتابية بقدر ما يهم مواكبة تنفيذ هذه املشاريع 

التمويالت  ة تدبريومواكبتها لتجاوز اإلختالالت املرتبطة حبكام
املقدمة ومنظومة الشفافية واألشكال احملاسباتية ومهنية املتدخلني، 
وهذا ما يتطلب إعادة النظر يف طريقة عمل هذا الصندوق 
وجماالت تدخالته مبا ينسجم مع مبادئ احلكامة اجليدة، فيما 
يتعلق بتحديد جماالت التدخل وطبيعة املشاريع، وذلك يف إطار 

لية ابحملاسبة حىت يكون هذا الصندوق يف قلب ربط املسؤو 
السياسة العمومية، وينعكس اإلختيارات اليت يتطلبها النموذج 
التنموي اجلديد الذي استهدف أغراضه ومل يعد يستجيب 
لتطلعات املواطنات واملواطنني يف حتقيق العدالة اإلجتماعية 

 .والتوازن اجملايل

كتسبات اليت دون التذكري ابمل زيروال تفوتين هذه املناسبة السيد الو 
راكمها الصندوق منذ إحداثه ابعتبارها رصيدا وطنيا ينبغي تثمينه 
واستثماره وتطويره ملا فيه خدمة التنمية احمللية، وذلك من خالل 
اخنراطه يف منظومة اإلدارة الرقمية اليت من شأهنا تبسيط املساطر 

فيف اعات الرتابية والتخاإلدارية وتقريب اإلدارة املركزية من اجلم
من البريوقراطية اإلدارية واملسامهة يف ختليق احلياة العامة ومكافآت 
الفساد اإلداري، وتشجيع التعامل اجملدي القائم على النجاعة 
والفعالية والتدبري اجليد للملفات املطروحة للدراسة بعيدا عن كل 

عمل م لما من شأنه أن يؤثر سلبا على السري العادي واملنتظ
الصندوق، مادام هذا األخري يشكل آلية لتحقيق األهداف اليت 
تتوخاها اجلماعات الرتابية من التمويالت الالزمة لتمكينها من 
املواطنني ممارسة املهام املنوطة هبا على الوجه الذي تتطلع إليه 

 .الساكنة يف التنمية املستدامة

هذا  زمة لدعموتبقى على احلكومة بدورها تقدمي الوسائل الال
الصندوق وحتسيس خدماته وتعزيز حضوره كمؤسسة متويلية كفيلة 
برتسيخ دعائم التعاون والتضامن والتكامل بني اجلماعات الرتابية 

الغنية منها والفقرية، يف أفق القضاء على التفاواتت اجملالية، 
والفوارق اإلجتماعية اليت رسختها سياسة املغرب النافع واملغرب 

النافع، ما دام الصندوق مطالبا لإلخنراط يف السياسة العمومية  الغري
واملشاريع والربامج املرتبطة ابجلماعات الرتابية املطالبة بدورها 

 .ابإلستجابة للساكنة يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حكيمة بل 
قساوي إبسم الفريق احلركي، السيدة النائبة فيما تبقى من الوقت 

 .أان آسف

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

 شكرا السيد الرئيس،

على التوضيحات القيمة، فمؤسسة الصندوق  شكرا السيد الوزير،
راكمت خربة كبرية من خالل عمل الصندوق كممول وحيد 
ملشاريع اجلماعات الرتابية، ولذا وجبت مواكبة اجلماعات إبجناز 
الدراسات وكذا يف التكوين والتأطري، خاصة ابلنسبة للجماعات 

وفة، لالفقرية، كما ال جيب أن ينحصر التمويل فقط للمشاريع املأ
فأيضا البد من متويل املشاريع التنموية اليت من شأهنا رفع 
املداخيل، مداخيل اجلماعة خاصة وأن الصندوق حيقق أرابح 
مهمة، ويبقى صندوق التجهيز اجلماعي مؤسسة عمومية قبل أن 
يكون مؤسسة بنكية، لذا البد من ختفيض نسبة الفائدة ابلنسبة 

ة والبد من اإلخنراط واملسامه للجماعات القروية، فاخلصاص مهول
يف تنميتها، كما ال جيب حرمان اجلماعات اليت ال حتقق الفائض، 
ألن كاين مشكل دايل الفائض دايل ثالث سنوات، ألننا بذلك  
كنحرموها من حتقيق التنمية، فأوىل ممكن نعطيوا مثال التمويل 
ويكون السداد دايل الدين يعين ما يكونش مباشرة يعين يكون 

طول، فال يعقل أن ننهج سياسة عندك نزيدك ما عندكش ما م
نعطيكش، أيضا شرط عشرين % دايل الشرط ابلنسبة للتمويل، 
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البد ما نتخالو عليه ابلنسبة للجماعات خاصة القروي واجلبلية، 
ألن خاصنا منشيوا مع سياسة احلكومة، أشنو راه حنا بغينا ننميوا 

يساهم يف هاذ األمر هذا،  هاذ املناطق إذن حىت الصندوق خاصو
نقطة أخرى وهي أن البد ما نفرقوا ما بني النسبة املطبقة على 
املشاريع اللي هي ابلنسبة للبنيات األساسية، واملشاريع اللي  
كتخص مثال التزيني دايل نديرو خصا يف واحد الشارع وال هذا 

 .مشاريع 6البد نفرقوا ما بني هاد النسب دايل هاد 

ويف إطار سياسة القرب نؤكد ألن تفضلتوا قلتو نقطة أخرية 
ميكنش ابش ما نزيدوش يف املصاريف دايل ميزانية التسيري،  ما

ولكن نؤكد على خلق ملحقات الصندوق بكل جهات اململكة، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة النائبة
 .فتيحة سداس

 :فتيحة سداس السيدة النائبة

 شكرا السيد الرئيس،

أوال قبل أن أتوجه السيد الوزير البد من شكر رائسة اجمللس على 
أهنا برجمة هذه اجللسة التشريعية ألنه حنا ليس لنا تقليد ملناقشة 
هذا النوع هبذا الشكل أنه جلنة مراقبة املالية تشتغل بشكل كبري 

مع  س األعلى للحساابتوأيضا هناك جتاوب للسيد رئيس اجملل
هذه اجللسة ومع السيد رئيسها الذي يبذل مشكورا جهدا كبريا 
يف هذا اجملال وهاد النوع من اجللسات لتقييم السياسة يف احلقيقة 
ملراقبة املالية العمومية ابلنسبة جمللس النواب هو شيء جيد، 
فالشكر للسيد رئيس جملس النواب ولكافة النواب والسيدات 

 ة النواب الذين يشتغلون معهم يف مكتب اجمللس،والساد

 leحنن نتحدث عن صندوق التجهيز اجلماعي،  السيد الوزير،
font هذا font  حنا يف املغرب اليوم ملا كنشوفوا جمموعة دايل

الصناديق، ها صندوق التماسك اإلجتماعي، ها صندوق 
ا دايلنلكن يف العقلية   c'est pas pareilالتجهيز اجلماعي، 

حنا كنواب وأيضا يف رغبتنا ألن هذا نقاش بيننا السيد الوزير يف 
اللجنة، قلنا أنه ما ميكنش املغرب حنا كلنا كناشدوا على أنه غدا 
هاد البلد بغيناها تكون بلد مستقر وآمن، ما ميكنش يكون هاد 
البلد مستقر وآمن بدون شروط العيش الكرمية، أبسط شروط 

ك، مسلك ابش يدوز اإلنسان، الطريق ابش العيش الطرمية مسل
يدوز اإلنسان، مدرسة فني يقرا، يعين هادي ماشي شي حاجة 
اللي كبرية، والشروط البسيطة، فإذن حنا ملا كنا كنقولوا للسيد 
الوزير مشكورا واللي أيضا ساعفنا يف جلنة مراقبة املالية العمومية 

نقولوا أ ك   لمو علىيف هاد اإلجتاه، ملا كنا كنتكلموا معاه كنتك
ودي حنا ماشي بلد متوازن قراه بني مدنه، بني املدينة واملدينة، 
وبني القرية والقرية، وبني املدشر واملدشر، وأنتم تعرفون بفعل 
موقعكم أكثر مين اهلشاشة اليت تعيشها جمموعة من القرى 

 .وجمموعة من اجلماعات الرتابية

خلق هاد الصندوق ما   السيد الوزير حىت األصل أو اهلدف من
كانش فقط هو اهلدف منو بنك، ألنه ملا حتدتوا كأنكم كتحدتوا 
على بنك، هو فعال بنك نتوما وصلتوا به لواحد البنك ولكن 
أيضا فيه شروط متعددة وهاد الشروط ال حترتم يف تنمية اجلماعات 
الرتابية، حنا السيد الوزير ماشي املناقشة دايلنا هلاد الصندوق 

دايل اجلماعات الرتابية  la promotion ف منها هواهلد
ابلشكل اللي خيلي أنه غدا ما نلقاوش الناس دايرة اإلضراابت 
على ود ما عندهاش منني تدوز، اليوم دااب كنا كنتكلمو البارح 
على تنمية التنمية القروية واجلبلية وكاين السيد رئيس احلكومة  

ت وكاين كذا وكاين كيتكلم كيقولك أودي حنا كاين اجلرافا
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احملالت السيد الوزير ما كاينش فيهم الطريق، منني كيطيح الثلج 
 .راه العزلة التامة

إذن هاذ الصندوق ابش نرجعوا لصندوق التنمية، كاين بعض 
اجلماعات السيد الوزير، بعض اجلماعات الرتابية اللي ما كتعرفوش 

جنة  م داخل اللكاينش؟ هلذا كنا يف النقاش معاكا  واش كاين وال م
كنطلبوكم ابلتحسيس وأنتما جيتو يف التقرير دايلكم أبنكم 
ستقومون بدورات تكوينية لتحسيس اجلماعات احمللية أن هناك 
صندوق التجهيز اجلماعي ممكن يستفيدوا ابلقروض منو إىل 

 ...آخره

الوقع، حنا دراسة الوقع ما زال تنطالبو هبا وغنبقاو تنطالبو       
غري كايف أنك كتقول ليا رصديت كذا ومشى كذا، ومشى  هبا، ألن 

كذا. شنو الوقع؟ شنو استفدان؟ هاذ دراسة الوقع اليوم يف املغرب 
والت مسألة ضرورية وأساسية. هلذا نشكركم السيد الوزير على 
استجابتكم وعلى ردكم، ونتمىن أن أتخذو بعني اإلعتبار 

 .مالحظاتنا وشكرا

 :السيد الرئيس

ة الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة، رئيس ،شكرا للسيدة النائبة      
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية عائشة البلق

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 شكرا السيد الرئيس،

 موبدوري وإبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، نشكرك      
السيد الوزير، على تفاعلكم اإلجيايب، على تعاونكم ال على 
مستوى األشغال دايل اللجنة وعلى مستوى تفاعلكم اإلجيايب مع 
املداخالت دايل السيدات والسادة النواب. ابلفعل ما ميكن لنا 

 96إال نقر ابجملهودات اللي بدلتوها السيد الوزير، خصوصا لتبين 

هود ما ميكن إال نعتارفو به ونقره وهذا جم 92توصية من أصل 
ويف إطار هاذ اجملهودات هاذي كنطلبو منكم، أكيد أنكم 
ستبذلون املزيد من اجملهودات لتفعيل وتنزيل هذه التوصيات، 
وعلى رأسها على سبيل املثال وال على سبيل احلصر مثال املسألة 
دايل التكثيف من احلمالت التواصلية والتحسيسية للتعريف 

ندوق وابخلدمات دايل الصندوق. املسألة دايل املعاجلة دايل ابلص
النظام املعلومايت للصندوق، واملسألة اللي هي أساسية أيضا من 

و بني التوصيات اللي كنحرصو حنا يف اجملموعة النيابية أبنكم حترص
على التفعيل دايهلا املسألة دايل وضع مساطر حمددة وتبسيط هذه 

ج للخدمات هلاذ الصندوق، ومن بني هاذ املساطر لتيسري الولو 
املسألة دايل هاذ املسألة إيال حرصتو عليها راه غادي جتاوب على 
اإلالت األربع أو اخلمس اللي ااثرها الفريق يف البداية دايل اجللسة 
ألن ما كانتش يف احلقيقة من بني اإلختالالت اللي ترصدات ما  

ي لتايل مّلي غادكانتش مساطر واضحة ملنح هذه القروض، واب
توضعو هاذ املسطرة وتكون واضحة وتكون بسيطة غادي تكون 
هاذ املسألة دايل الشفافية اللي حنا كلنا كنطالبو هبا واحلكامة 
اللي أكيد كل املكوانت اللي حاضرة فهاذ اجمللس املوقر كطالب 

 .هبا

ولكن السيد الوزير، عندان مالحظات يف بعض التوصيات       
عليها حتفظ، مثال حنا ما تنتكلمش على املسألة دايل  اللي كان

لى التتبع والتقييم ودراسة األثر، حنا يف اجملموعة النيابية كنهضرو ع
املسألة دايل الدراسة أي املساعدة التقنية اللي كتعطى عند 
اإلعداد للمشاريع. وهاذي حنا يف اإلعتقاد دايلنا وعلى حسب 

و مع للي هو مشكور يف التعاون دايلالتقرير دايل اجمللس األعلى ا
هاذ املؤسسة ومع اللجنة، اللي اعطاان أبهنا اعتربانها حتصيل 
حاصل وتدخل قد ما كتقدمو وكتقبلو الطلب دايل هذا داخلة 
حتصيل حاصل أن هاذ اخلدمة، وابلتايل كنتفاجأو يف إطار التدقيق 

ذ ادايلكم فهاذ التوصية أبهنا مشمولة ميكن للصندوق يقدم ه
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، وابلتايل % 4اخلدمة ولكن بقيمة تفضيلية بنسبة دايل فائدة 
حنا يف اجملموعة النيابية كنطلبو منكم التوضيح السيد الوزير، هاذ 

فاش كتدخل؟ واش كتزاد على ديك نسبة الفائدة؟ ابلتايل  % 4
واش هي خدمة ضمنية خصو يقدمها الصندوق؟ وابلتايل كنطلبو 

 .فهاذ النقطةتوضيح منكم السيد الوزير 

وحنا كنتكلمو على نسبة الفائدة، ما ميكن لنا إال فعال       
ة نسجلو إجيااب اجملهود اللي قمتو به السيد الوزير، لتخفيض النسب

، ولكن مع التخفيض 6192دايل الفائدة وخصوصا من سنة 
السيد الوزير، مع ختفيض كتبقى هاذ النسبة واش كيجاوبنا هاذ 

لة دايلت وضعية االحتكار؟ واخا ما  التخفيض على املسأ
كيأسسهاش القانون، ولكن حبكم الواقع واش هاذ النسبة دايل 
التخفيض كيبقى واخا كاين ختفيض كتبقى هي أعلى من النسبة 
دايل األبناك التجارية. ومع التخفيض، واش هاذ التخفيض غادي 

ن مميكن الثلثني دايل اجلماعات الرتابية اللي هي خارج التغطية 
اخلدمات دايل هاذ الصندوق؟ ألن فعال الصندوق ما كيستفدو 

من اجلماعات، وحنا كنعرفو هاذ اجلماعات  % 43منو تقريبا إال 
الثلثني شكون اللي معين هبم؟ اجلماعات اللي كاينني يف القرى 
ويف اجلبال... وابلتايل هي ما معنياش هباذ اخلدمات لسنوات ما  

 ل هاذ الصندوق، وحنا كنعرفو السيدكانتش معنية ابخلدمات داي
إيال زدان أكدان وعلى حسب التقرير دايل اجمللس األعلى  الوزير،

ودران الدراسة النوع دايل هاذ اخلدمات كلها كتمشي يف اخلدمات 
األساسية والبنيات التحتية، أعباد هللا هاذ الناس راه كيطلبو غري 

ابش ديرو ابش كيطلبو هاذ اإلستثمار وهاذ القروض غري 
اخلدمات، غري ابش جييب الطريق، غري ابش جييب املاء والضوء. 
وابلتايل حنا كنعرفو احلجم دايل.. وكاين السيد الوزير، من بني 
التحفظات دايلكم هي أبن التنويع مّلي كان الطلب دايل التنويع، 
حنا ما كنقولوش ليك األبناك التشاركية، حنا يف اجملموعة النيابية، 

ع دايل املنتوج. وقلنا خصو يكون واحد النسبة كرتاعي التنوي

احلاجيات دايل هاذ اجلماعات اللي ما عندهاش اإلمكانية دايل 
الولوج، حنا كنا كنقولو ضروري يكون التنويع، ابش ميكن لو 
جياوب على احلاجيات دايل هاذ اجلماعات اللي ما ميكنش ليها 

 .تتوفر فيها الشروط

أخرى.. نقطة أخرية أختم هبا، ابلفعل حنا  كاينة مسألة       
كنعرفو أبن كاينة إشكاليات متعددة املستوايت، ما كاينش غري 
الصندوق اللي خصو يدخل فيها مثال دايل التقطيع اإلداري، 
مثال دايل املراجعات املالية احمللية للتنمية، ولكن كاينة مسائل  

غتجيبوه  ن الليكتعين الصندوق، وحنا كنراهنو على مشروع القانو 
السيد الوزير، وستلقاان يف املوعد من أجل جتويد خدمات هذا 

 .الصندوق. وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات ،شكرا السيدة الرئيسة      
 .رفعت اجللسة، والسادة النواب

 

 

 

 


