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هسبريس  :جطو :قرارات إنشاء عشرات المؤسسات والمقاوالت العمومية "منعزلة"
لكم  :مجلس الحسابات  :المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية تقارب  07في المائة
 : Le 360هذا ما كشفه تقرير مجلس جطو حول المقاوالت العمومية
أسرار األسبوع :
 "المجلس األعلى للحسابات" يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المقاوالت تقرير جديد للمجلس األعلى للحسابات يب ّين طرق تسيير المؤسسات العمومية : 2Mالمجلس األعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية
كازا  : 42هذه «وصايا» مجلس الحسابات لترشيد المؤسسات العمومية في المغرب
منارة  :المجلس األعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية لترشيد قطاع المؤسسات
الصباح  :جطو يفضح  047مؤسسة  :مديونية  6منها تصل إلى  227مليار درهم ووجود وزراء
بمجالسها اإلدارية يعرقل تدبيرها
العلم  :مجلس جطو يدقق في المؤسسات العمومية ويؤكد أن خمسا منها تحت الخطر
األخبار  :جطو يصدر تقريرا صادما ويحذر من إفالس مؤسسات استراتيجية  :مؤسسات كبرى تحت
وصاية اعمارة ورباح تغرق الديون
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االتحاد االشتراكي  :جطو يحذر من تفاقم مديونية المؤسسات العمومية التي تناهز % 66
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08/05/2018- EEP : Jettou au Parlement ce mardi

Driss Jettou, le premier président de la Cour des comptes sera au Parlement ce mardi. Il
présentera un exposé sur le rapport "Le secteur des établissements et entreprises publics au
Maroc : Ancrage stratégique et gouvernance". Ce rapport, pour rappel, avait été publié en juin
2016. Il mettait l'accent sur l'importance de ces EEP dans le développement économique
avec notamment 71,6 milliards de DH d'investissements en 2015, soit 24,6% de la formation
brute du capital fixe, et plus de 50% du total de l’investissement public.

La Cour des comptes pointait toutefois du doigt plusieurs anomalies dans la gestion des EEP,
notamment la rémunération des dirigeants, les manquements dans les processus de
nomination et les niveaux de rémunération fixés sans rapports avec les résultats et
performances.
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08/05/2018- Commission de contrôle des finances publiques au sein de
la Chambre des représentants
Le premier président de la Cour des comptes expose les grandes lignes
d’un rapport sur la gouvernance et l’ancrage stratégique des
établissements et entreprises publics

Le premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a exposé hier devant la
commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants le rapport de
la Cour relatif à la mission d’évaluation menée auprès des établissements et entreprises
publics nationaux.
Intitulé «Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc : ancrage stratégique
et gouvernance», le rapport de la Cour des comptes met en avant les traits saillants de ce
secteur et son importance dans l’économie nationale. Il s’intéresse également aux relations
financières entre l’État et les entreprises publiques, au rôle de l’État stratège et au pilotage
stratégique des grands groupes où se concentre la majorité du portefeuille public.
Selon le rapport de la Cour, le secteur des établissements et entreprises publics (EEP) joue
un rôle de levier important de développement économique et social et constitue un instrument
privilégié pour l’exécution des politiques publiques. Mais le secteur reste globalement
dépendant du budget de l’État et l’essentiel de ses performances est réalisé par quelques
organismes. Le rapport note par ailleurs la progression constante de l’endettement des EEP
qui enregistrent un crédit de TVA important et structurel.
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Concernant l’ancrage stratégique, le rapport de la Cour met l’accent sur la nécessité de revoir
le processus de création des EEP et leur filialisation et de l’amélioration du pilotage
stratégique à travers l’élévation des organes de gouvernance en espaces de dialogue
stratégique et le renforcement de la contractualisation. Il s’agit aussi de clarifier davantage le
rôle de l’État actionnaire et de le rendre plus visible.
Par ailleurs, le rapport émet une série de recommandations. Structurées autour de
thématiques portant sur les véritables enjeux du secteur des EEP, ces recommandations
visent notamment l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la présence dans la
chaîne de l’investissement national. Ainsi, la Cour des comptes a proposé plusieurs pistes de
réforme articulées autour des quatre axes principaux. Il s’agit dans un premier temps du
renforcement de l’orientation stratégique du secteur, notamment en ce qui concerne
l'efficacité d'utilisation des ressources budgétaires à travers l'optimisation de leur allocation et
l'amélioration de la qualité du service.

Le deuxième axe concerne la clarification des relations financières avec l’État et la révision
de son contrôle financier sur les entreprises publiques afin de l’ériger en instrument de
conseil et d’accompagnement de ces organismes. La Cour a fait de l’amélioration de la
gouvernance le troisième axe de ses recommandations. Elle met ainsi l'accent sur le
renforcement de l'efficacité et du professionnalisme des organes de gouvernance ainsi que
sur l'amélioration du fonctionnement de ces organes, notamment en limitant leur taille, le
nombre et la durée des mandats des administrateurs qui y exercent. Dans le même sens, la
Cour recommande la réalisation de l'évaluation de ces organes. Quant au quatrième et
dernier axe des recommandations, il est relatif à la révision du système de pilotage et
surveillance du portefeuille public.
À ce sujet, et pour une meilleure gestion du portefeuille de l’État, la Cour recommande la
décomposition des EEP en quatre ensembles homogènes dont chacun obéit à des règles de
gestion et des normes comptables propres. Il s’agit des établissements publics non
marchands, des établissements publics marchands et des sociétés agissant dans les
secteurs marchands, des institutions financières publiques et leurs filiales opérant dans le
secteur financier ainsi que les organismes gestionnaires des régimes de retraite et de
prévoyance sociale.
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09/05/2018- Entreprises et établissements publics: la recette de driss
Jettou

, président de la Cour des comptes.
C’est le dossier épineux du fonctionnement des entreprises et établissements publics qui a
été passé au crible par la Cour des comptes, qui a présenté les résultats de son rapport le 8
mai, devant la Commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des
représentants. Le point.
Le fonctionnement des entreprises et établissements publics (EEP), un sujet qui préoccupe
les pouvoirs publics et a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes. Intitulé «Le secteur
des établissements et entreprises publics au Maroc: ancrage stratégique et gouvernance», ce
rapport a été présenté au Parlement ce 8 mai, en présence du premier président de la Cour,
Driss Jettou. Et, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 10 mai, cette
préoccupation s’est concrétisée par des réformes. «La mise en œuvre de certaines actions
publiques s’est heurtée à des contraintes ayant trait à l’environnement des EEP et à d’autres
difficultés d’ordre interne à ces entreprises», relève d'ailleurs le rapport.
Pour la Cour des comptes, il faut agir en adoptant une vision stratégique pour rationaliser le
secteur, au vu de son rôle de levier dans la mise en œuvre des politiques publiques et donc
dans l’économie nationale. Autres recommandations: la mise en place d’une politique
volontariste avec des objectifs clairs et explicites, ainsi que le redimensionnement du secteur
selon une orientation stratégique obéissant à plusieurs principes, comme le désengagement
de l’Etat des activités susceptibles d’être prises en charge par le secteur privé, rapporte le
quotidien. D'ailleurs, pour ce qui est de l’Etat, la Cour des comptes suggère son retrait des
activités traditionnelles du secteur tertiaire (commercialisation, négoce, gestion hôtelière,
promotion immobilière), ainsi qu’une révision des mécanismes d’extension du portefeuille
public. Pour le département de Jettou, «un plan d’affaires devrait accompagner tout projet de
création d’entreprise publique en faisant ressortir la valeur ajoutée créée», que ce soit la
rentabilité économique et financière du projet ou ses impacts sociaux.

7

10/05/2018- Etablissements publics : Le diagnostic de Jettou

La Cour des comptes a présenté les résultats d’un rapport devant les parlementaires
Le fonctionnement des entreprises et établissements publics (EEP) décortiqué devant les
parlementaires. Ces derniers avaient, en effet, rendez-vous mardi dernier avec la
présentation d’un rapport de la Cour des comptes sur «le secteur des établissements et
entreprises publics au Maroc : ancrage stratégique et gouvernance». Le premier président de
la Cour, Driss Jettou, a donc fait le déplacement à la Chambre des représentants puisque le
rapport a été présenté devant la commission de contrôle des finances publiques même si la
présentation a été effectuée par Mohammed Bastaoui, président de la 2ème chambre de la
Cour des comptes.
Dans les détails, ces établissements sont aujourd’hui au coeur des préoccupations des
pouvoirs publics en raison de leur poids et de leur importance dans l’économie nationale, et
du rôle central qu’ils jouent dans le processus de développement économique et social du
pays. Selon le rapport de la Cour, cette préoccupation s’est concrétisée par des réformes
ayant touché aussi bien l’environnement dans lequel évolue le secteur que certains EEP en
particulier qui ont fait l’objet d’opérations de restructuration. «Même si la plupart des réformes
a été implémentée, la mise en œuvre de certaines actions publiques s’est heurtée à des
contraintes ayant trait à l’environnement des EEP et à d’autres difficultés d’ordre interne à ces
entreprises», précise la même source. Il faut dire que «les EEP jouent un rôle central dans la
mise en œuvre des politiques publiques.
Dans plusieurs secteurs d’activité économique, leurs plans de développement ont été érigés
en stratégies sectorielles. Cette situation résulte essentiellement de l’importance des moyens
dont disposent les grands EEP, du savoir-faire qu’ils ont développé et de leur ouverture sur
l’international». En raison de leur importance, la Cour des comptes appelle aujourd’hui à
l’adoption d’une vision stratégique pour rationaliser le secteur. Ce n’est pas tout. Afin de doter
les EEP de la visibilité nécessaire, la Cour des comptes recommande au gouvernement de
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définir une politique volontariste avec des objectifs clairs et explicites, à même de permettre
au secteur de jouer pleinement le rôle qui lui est imparti dans le développement économique
et social du pays.
Il est également question de redimensionner le secteur selon une orientation stratégique
constante obéissant à plusieurs principes directeurs, notamment le désengagement de l’Etat
des activités susceptibles d’être prises en charge par le secteur privé chaque fois que
possible ainsi que le développement des stratégies sectorielles selon une démarche reposant
sur un traitement différencié et spécifique en fonction des enjeux et des particularités de
chaque secteur sans oublier de favoriser les mécanismes de concurrence en mettant fin,
autant que possible, aux monopoles et aux situations dominantes de certaines entreprises
publiques dans des activités marchandes.
Par ailleurs, la Cour pense que l’Etat devrait, dans cette configuration, se retirer des activités
traditionnelles du secteur tertiaire comme la commercialisation, le négoce, la gestion
hôtelière, la promotion immobilière dans lesquelles on recense encore plusieurs sociétés à
participation publique directe et/ou indirecte. Il est question, en outre, de revoir les
mécanismes d’extension du portefeuille public. «Toute création d’EEP devrait être précédée
d’études préalables démontrant que le recours à l’opérateur public est incontournable du fait
de la carence du secteur privé pour prendre en charge les activités envisagées ou que la
gestion publique s’avèrerait plus efficace et opportune», lit-on dans le rapport. «Un plan
d’affaires devrait accompagner tout projet de création d’entreprise publique faisant ressortir la
valeur ajoutée créée, notamment en termes de rémunération du capital humain, d’allocation
optimale des ressources publiques, d’amélioration du rendement du portefeuille public ainsi
que la rentabilité économique et financière du projet et ses impacts sociaux», conclut la
même source.

Poids économique

Le portefeuille public des EEP se compose de 212 établissements publics, 44 entreprises
publiques à participation directe du Trésor et 442 filiales et participations publiques. Le
secteur des EEP se caractérise par une grande diversité des organismes qui le composent.
Cette diversité se manifeste à différents niveaux, notamment le statut juridique, le niveau de
la participation publique au capital, les secteurs d’activité, les domaines de service public ou
activités purement marchandes, l’intervention en milieu concurrentiel ou en situation de
monopole ainsi que le degré de dépendance du budget de l’Etat sans oublier la taille des
organismes et le système de gestion et style de management.
Depuis 2000, les EEP sont présents dans la majorité des secteurs d’activité économique et
sont devenus initiateurs de plusieurs projets structurants. Les stratégies sectorielles
engagées par l’Etat et fortement prises en charge par les EEP couvrent pratiquement tous les
secteurs clés de l’économie : énergie, infrastructure, agriculture, pêche maritime, tourisme,
industrie, promotion des exportations, logistique, formation professionnelle …
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Dépendance à l’Etat

Les relations financières entre l’Etat et les EEP se matérialisent par des transferts
réciproques. L’Etat verse aux EEP des subventions d’équipement et/ou de fonctionnement,
des dotations pour des prises de participation ou des opérations de restructuration ponctuelle
nécessitant une recapitalisation.
Les ressources d’origine publique transférées aux EEP revêtent plusieurs formes, en
l’occurrence les transferts directs du budget général de l’Etat, les transferts des comptes
spéciaux du Trésor ainsi que les recettes fiscales ou parafiscales collectées par l’Etat ou par
d’autres organismes publics et reversées à certains EEP.
Quant aux transferts des EEP vers l’Etat, ils comprennent les produits provenant des
organismes financiers, les produits de monopole, les parts de bénéfices et contributions des
établissements publics, les dividendes provenant des sociétés à participation publique, les
redevances pour occupation du domaine public et d’autres produits.
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 - 8002/00/09جطو :قرارات إنشاء عشرات المؤسسات والمقاوالت العمومية "منعزلة"

فجّ ر إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف،
أمس الثالثاء بمجلس النواب ،أن العشرات من مؤسسات الدولة تم إنشاؤها دون جدوى.
وقال جطو ،ضمن عرض له حول "قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب ..العمق
اإلستراتيجي والحكامة" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة األولى ،إن "قرارات إحداث بعض
المقاوالت العمومية تتخذ بشكل منعزل وليس بعد دراسة جدوى معمقة" ،منبها إلى "غياب رؤية شاملة
ومنسجمة مع مجموع القطاع العام ،ودون مراجع االختصاصات الممنوحة للوزارات المعنية".
وتتكون الحقيبة العمومية للدولة المغربية من  527مؤسسة ،منها  212مؤسسات عمومية ،تضم 22
تجارية و 181غير تجارية ،و 1مالية و 4لالحتياط االجتماعي ،و 41مقاولة عمومية بمساهمة مباشرة
من الخزينة ،تتضمن  28تجارية و 9غير تجارية و 6مالية ،و 452فرعا ومساهمة مالية منها 242
مساهمة بـ 72في المائة أو أكثر.
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وطالب جطو ،وهو يكشف األعطاب التي تعتري تدبير مؤسسات الدولة العمومية ،نواب األمة بعدم
تحويل تقارير المجلس إلى حبر على ورق؛ وهو ما يقتضي تفعيل ما تتضمن تلك التقارير من
توصيات ،مؤكدا أن " هناك تداخل االختصاصات بين الدولة وبعض المؤسسات العمومية".
وضمن عرض للمجلس حول مؤسسات الدولة ،قدمه رئيس الغرفة الثانية بالمجلس األعلى للحسابات،
فقد أوضح أن ست مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع مديونيتها الداخلية التي بلغت
 261مليار و 222مليون درهم ،مشيرا إلى أن مديونيتها الخارجية تجاوزت  159مليار و 288مليون
درهم .وتتمثل تلك المؤسسات الست في كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
والمكتب الشريف للفوسفاط ،والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ،والمكتب الوطني للسكك
الحديدية ،والمكتب الوطني للمطارات ،والخطوط الملكية المغربية.
وأكدت المعطيات الرسمية أن المؤسسات والمقاوالت العمومية تعرف مؤشرات نمو بطيء منذ سنة
 2212إلى حدود اليوم ،موضحا أن ذلك انعكس سلبا على مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق التنمية،
كما أن هذه المؤسسات والمقاوالت ،أصبحت تراهن كثيرا على الموارد المالية التي يتم تحويلها سنويا
من الدولة لفائدتها.
محمد بلقاسم
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 - 8002/00/02مجلس الحسابات  :المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية تقارب  07في
المائة
أوصى المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي حول “قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة” ،بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ودعا المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات ،محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس ادريس
جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في آليات
توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،أوصى التقرير بتصفية
الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه
المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه
الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة
العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر ب  232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع ب 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وبخصوص مديونية القطاع ،أوضح التقرير أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع
 2882في المئة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى
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الدين الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة
الصعبة ،بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
وفي ما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه
المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام ،سجل التقرير مالحظات همت على الخصوص،
غياب استراتيجية واضحة للقطاع ،إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة ،فضال عن غياب رؤية
شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.
ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط
عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية لضمان االنسجام في القطاع العام ،مبرزا ان مساهمة هذه
المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة يتطلب توضيح العالقات التي تربطها بالمؤسسات والمقاوالت
العمومية وهو ما يؤكد حسب التقرير أهمية التعاقد.

14

 - 4700/77/70هذا ما كشفه تقرير مجلس جطو حول المقاوالت العمومية
أوصى المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي حول "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة" ،بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ودعا المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات ،محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس ادريس
جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في آليات
توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،أوصى التقرير بتصفية
الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه
المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه
الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة
العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر بـ 232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع بـ 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وبخصوص مديونية القطاع ،أوضح التقرير أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع
 28,2في المئة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع
وعلى الدين الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من
العملة الصعبة ،بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
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وفي ما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه
المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام ،سجل التقرير مالحظات همت على الخصوص،
غياب استراتيجية واضحة للقطاع ،إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة ،فضال عن غياب رؤية
شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.
ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط
عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية لضمان االنسجام في القطاع العام ،مبرزا ان مساهمة هذه
المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة يتطلب توضيح العالقات التي تربطها بالمؤسسات والمقاوالت
العمومية وهو ما يؤكد حسب التقرير أهمية التعاقد.
عادل كدروز
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" - 4700/77/70المجلس األعلى للحسابات" يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد
قطاع المقاوالت
أوصى المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي بشأن "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة" ،بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ودعا المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء ،أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس ادريس جطو،
إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في آليات توسيع
نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وأوصى التقرير بشأن العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،بتصفية الوضعية
المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات،
ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة ،إضافة إلى
ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وهمت توصيات المجلس في ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر ب  232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع ب 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وأوضح التقرير بشأن مديونية القطاع ،أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع 2882
في المائة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى الدين
الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة الصعبة،
بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
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وسجل التقرير فيما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات
واستراتيجيات هذه المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام ،مالحظات همت على
الخصوص ،غياب استراتيجية واضحة للقطاع ،إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة ،فضال عن
غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.
ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط
عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية لضمان االنسجام في القطاع العام ،مبرزا ان مساهمة هذه
المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة يتطلب توضيح العالقات التي تربطها بالمؤسسات والمقاوالت
العمومية وهو ما يؤكد وف ًقا للتقرير أهمية التعاقد.
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 - 4700/77/70تقرير جديد للمجلس األعلى للحسابات يب ّين طرق تسيير المؤسسات العمومية
أماط تقرير جديد للمجلس األعلى للحسابات ،اللثام عن طرق تسيير بعض المؤسسات العمومية .وتكمن
خصوصية هذا التقرير ،في التحديد الدقيق لنمط تدبير مؤسسات الحماية االجتماعية وكشف التقرير
الذي صدر مساء أمس الثالثاء ،عن عدد من النقائص السيما تلك المرتبطة بقدرة االستقبال ،ونقص
الموارد البشرية والمالية ،وجودة الخدمات المقدمة واحترام الشروط التقنية الالزمة المتعلقة بالتجهيزات
والبنيات
وأفاد التقرير الموضوعاتي للمجلس األعلى للحسابات بشأن مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تعني
باألشخاص في وضعية صعبة ،بأن  77في المائة من بنيات بعض هذه المؤسسات توجد في وضعية
غير مالئمة ،األمر الذي ينعكس سلبًا على جودة خدمات اإليواء المقدمة للمستفيدين ،كما أن  23في
المائة من المؤسسات توجد في مواقع ال تتالءم مع طبيعة الخدمات التي تقدمها خصوصا في ما يتعلق
بتمركزها قرب بعض األنشطة التي تحدث ضوضاء أو في مناطق يصعب الولوج إليها داخل المدن
العتيقة أو تكون بعيدة عن الساكنة المستهدفة
وسجل قضاة المجلس خالل الزيارة الميدانية بأن  77في المائة من هذه المؤسسات ال تحترم الشروط
والمعايير المحددة في دفاتر التحمالت ،وكان المجلس األعلى للحسابات ،أوصى في تقرير
موضوعاتي بشأن "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة"،
بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية
ودعا أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب ،رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات،
السيد محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس السيد إدريس جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية
تبعً ا لرؤية استراتيجية محددة سل ًفا ،وإعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على
استقاللية المقاولة العمومية ،وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة،
أوصى التقرير بتصفية الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على
مديونية هذه المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات
العمومية تجاه الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية
المحفظة العمومية.
جميلة عمر
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 - 4700/77/76المجلس األعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع
المؤسسات والمقاوالت العمومية
أوصى المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي حول "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة" ،بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ودعا المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات ،السيد محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس السيد
ادريس جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في
آليات توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،أوصى التقرير بتصفية
الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه
المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه
الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة
العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر ب  232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع ب 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وبخصوص مديونية القطاع ،أوضح التقرير أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع
 2882في المئة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى
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الدين الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة
الصعبة ،بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
وفي ما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه
المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام ،سجل التقرير مالحظات همت على الخصوص،
غياب استراتيجية واضحة للقطاع ،إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة ،فضال عن غياب رؤية
شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.
ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط
عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية لضمان االنسجام في القطاع العام ،مبرزا ان مساهمة هذه
المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة يتطلب توضيح العالقات التي تربطها بالمؤسسات والمقاوالت
العمومية وهو ما يؤكد حسب التقرير أهمية التعاقد.
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 - 4700/77/70هذه «وصايا» مجلس الحسابات لترشيد المؤسسات العمومية في المغرب
دعا المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي حول «قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة» ،الى التزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
وأوصى المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات ،محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس ادريس
جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في آليات
توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،أوصى التقرير بتصفية
الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه
المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه
الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة
العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر ب  232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع ب 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وبخصوص مديونية القطاع ،أوضح التقرير أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع
 2882في المئة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى
الدين الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة
الصعبة ،بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
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وفي ما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه
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 - 4700/77/70المجلس األعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية لترشيد قطاع
المؤسسات
أوصى المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير موضوعاتي حول "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة
بالمغرب :العمق االستراتيجي والحكامة" ،بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ودعا المجلس في تقريره ،الذي قدمه اليوم الثالثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
رئيس الغرفة الثانية للمجلس األعلى للحسابات ،السيد محمد البسطاوي ،بحضور رئيس المجلس السيد
ادريس جطو ،إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا ،وإعادة النظر في
آليات توسيع نطاق المحفظة ،والحفاظ على استقاللية المقاولة العمومية.
وبخصوص العالقات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية مع الدولة ،أوصى التقرير بتصفية
الوضعية المالية للمقاوالت العمومية االستراتيجية ،وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه
المؤسسات ،ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه
الدولة ،إضافة إلى ترشيد التحويالت المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة
العمومية.
وعلى مستوى الحكامة ،دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاوالت العمومية ،وتشجيعها
على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجاالت التي تشتغل فيها.
وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية ،همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث
بنية مختصة لهذا الغرض ،وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة ،وإعادة تحديد أشكال
ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع ،مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات
والمنشآت العامة يصل إلى  527وحدة ،برقم معامالت يقدر ب  232مليار درهم ،وحجم استثمار بقيمة
 57مليار درهم ،فيما تقدر التحويالت من الدولة إلى القطاع ب 25مليار درهم واإليرادات  8مليار
درهم ،بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات  2مليار درهم.
وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة ،تهم تنوع الحقيبة
العمومية ،والطابع المركز للفروع والمساهمات ،وتمركز أداء القطاع ،مبرزا أنه يبقى أول مستثمر
عمومي بنسبة  77في المئة من االستثمار العمومي ،وأن الحقيبة العمومية ال تزال مهمة ،كما أن
القطاع ال يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصالحه وتطوير حكامته.
وبخصوص مديونية القطاع ،أوضح التقرير أنها في تزايد ،حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع
 2882في المئة سنة  ،2102معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى
الدين الخارجي بشكل عام ،لكن في الوقت ذاته ،كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة
الصعبة ،بفضل لجوء المؤسسات العامة لالقتراض الخارجي.
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وفي ما يتعلق بالعمق االستراتيجي للقطاع ،أي الربط االستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه
المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام ،سجل التقرير مالحظات همت على الخصوص،
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ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط
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 - 4700/77/07جطو يفضح  047مؤسسة  :مديونية  6منها تصل إلى  227مليار درهم
ووجود وزراء بمجالسها اإلدارية يعرقل تدبيرها
انتقد إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،طريقة تدبير  527مؤسسة عمومية تشغل
 031ألفا ،بكتلة أجور تصل إلى  37مليار درهم ،وبرقم معامالت يصل إلى  232مليار درهم.
وأكد جطو ،الذي كان يتحدث ،أمس (الثالثاء) ،في اجتماع لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب،
أن هناك إشكالية الحكامة في المغرب ،رغم وجود تحسن في مجال تدبيرها ،آخذا بعين االعتبار
توصيات مؤسسة الرقابة التي يعكف على االشتغال عليها فريق من القضاة واألطر العاملة بالمجلس
األعلى للحسابات ،مضيفا استمرار االختالالت ،لعدم وجود ربط بين السياسات العمومية للحكومة،
ولعمل المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية ،ولإلستراتيجيات التي وضعت.
وأكد جطو أن هناك مؤسسات أنشئت في  ،0621وتشتغل بنظام تقليدي غارق في البيروقراطية ،وال
يساير التحوالت الجارية على المستوى التكنولوجي ،بل وجد أن هناك مؤسسات لم تعد لها قيمة مضافة
ماليا ،واستمرت في العمل ،إذ لم تتم تصفية  56مؤسسة التي صدر قرار قانوني بحلها ،فوجدت
صعوبات في ذلك لسنوات ،لعدم انعقاد المجالس اإلدارية ،مقدما مثاال على شركة “سميت” بتاغازوت،
شمال أكادير ،المختصة في اقتناء وبيع أراض سياحية استهلكت كافة األراضي وانطلقت بـ  07تقنيا
ووصلت إلى  011مستخدم بينهم أطر ،وشركة “سي جي إ” المنبثقة من صندوق اإليداع والتدبير
تدخلت في قطاع السكن االجتماعي والفيالت ،وفشلت ،في إشارة إلى مشروع الحسيمة “باديس” ،فيما
مجموعة العمران هي المكلفة بذلك ،وأيضا مؤسسة “أو سي إ” المختصة في بيع المواد البيولوجية،
التي تحولت إلى محال “بقالة” تتعامل في حدود  2مليون درهم ،لكنه بالمقابل ثمن عمل شركة ” ميد
أيز” التابعة لإليداع والتدبير في مجال كراء وبيع العقارات للخواص.
ومن جهة أخرى ،أكد قضاة جطو ،على لسان محمد بسطاوي ،رئيس الغرفة الثانية بالمجلس األعلى
للحسابات ،أن  2مؤسسات عمومية تعاني صعوبات لتزايد ارتفاع مديونتها التي وصلت إلى  771مليار
درهم ،ما يعني  77ألف مليار ،الداخلية منها وصلت إلى  220مليارا و 211مليون درهم ،بنسبة 55
في المائة ،والخارجية بالعملة الصعبة تقدر بـ  056مليارا و 288مليون درهم ،بنسبة  5337في المائة،
ما يشكل عبئا ثقيال على تدبير محفظتها المالية ،ويتعلق األمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ،بـ  673882مليار درهم بين المديونية الداخلية والخارجية ،والمكتب الشريف للفوسفاط بـ 011
مليار درهم ،والشركة الوطنية للطرق السيارة بـ  203628مليار درهم ،والمكتب الوطني للسكك
الحديدية بـ  723038مليار درهم ،والمكتب الوطني للمطارات بـ  73251ماليير درهم ،والخطوط
الملكية بـ  033321مليار درهم.
وأوضح بسطاوي أن مديونية المؤسسات العمومية بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة وصلت
 321مليار درهم ،ما يؤثر على الصحة المالية للمؤسسات ،على اعتبار أن الدولة ال تزال ممولة
رئيسية لها ،لكن جطو تدخل مباشرة بعد تقديم هذه التوضيحات من قبل القاضي بسطاوي ،وقال إن
أكبر إشكال يكمن في أداء متأخرات الديون ،وفوائد كل مؤسسة تصل سنويا إلى مليار درهم ما أدى إلى
تراجعها على مستوى التنقيط من قبل وكاالت التنقيط الدولية ،داعيا إلى إيجاد حلول عملية ،وتفادي
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األسوأ ،رغم أنه ثمن دورها في الرفع من احتياطي العملة الصعبة أثناء اللجوء إلى االقتراض الخارجي
بضمان الدولة والبنوك.
وسجل قضاة جطو مشاكل كثيرة في تدبير المؤسسات العمومية وفروعها ،إذ أن المواكبة غير كافية وال
يوجد توحيد لألهداف أثناء وضع اإلستراتيجيات ،وهناك نقص على مستوى القيادة ،وضعف أجهزة
الرقابة والحكامة ،وغياب رؤية منسجمة مع مجموعة القطاع العام ،إذ يتم اتخاذ قرارات إلحداث
مؤسسات عمومية بشكل منعزل دون مراجعة االختصاصات الممنوحة للوزارات المعنية ،وتداخل
االختصاصات ،وتوزيع المهام نفسها الموكولة للدولة وللمؤسسات العمومية ،وتوزيع غير معقلن
للموارد العمومية بين مؤسسات ومقاوالت عمومية ،تمارس نشاطها داخل القطاع نفسه ،وأحيانا داخل
المجال الترابي نفسه ،إذ تم إحداث  27مؤسسة جديدة بين  2118إلى  ،2102دون تحديد سقف لنهاية
عملها.
وسجل أن المجالس اإلدارية ألغلب المؤسسات العمومية تنعقد ببطء شديد بسبب وجود وزراء ،إذ أن
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضم  00عضوا بالمجلس اإلداري ،كلهم وزراء وعقد
اجتماعا واحدا فقط في سنتين ،فيما واقع الحال يفرض أن يعقد اجتماعين على األقل في سنة واحدة
لوضع إستراتيجية عمل ،وإيقاف الحسابات ،كما «مجموعة العمران» ،والفوسفاط ،فيما المجلس
اإلداري لصندوق اإليداع والتدبير يضم  7أعضاء وال وزير واحد ويعقد أزيد من  3اجتماعات سنوية
واألمر نفسه بالنسبة إلى القرض العقاري والخطوط الملكية.
أحمد األرقام
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